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Sumário 

 

Fita 1 – Lado A 

 

Sua família e ressalta sua condição de adotada. Detalha o processo de sua adoção; 

explica que, na verdade, seu nascimento é fruto de uma relação extraconjugal de seu 

pai. A verdade sobre sua paternidade, já na adolescência, por intermédio de sua 

madrinha. Explica detalhadamente a composição de sua família adotiva e a diferença de 

idade entre ela e os irmãos mais velhos. O casamento dos irmãos mais velhos; a 

predileção de seu pai; a separação dos pais, seguida da morte violenta do pai. A rejeição 

das irmãs mais velhas. A educação conservadora; a convivência feliz com o pai e o 

impacto de sua morte; a convivência com a mãe e a ida para a casa dos padrinhos. 

Convivência com os primos maiores e as brincadeiras de criança. Os primeiros anos da 

adolescência; a conversão religiosa da mãe e o início da tensão no relacionamento entre 

elas. Os bailes e os namoros da adolescência. O rigor materno; as desconfianças da mãe 

quanto à perda de sua virgindade. O constrangimento durante a consulta ao 

ginecologista para a confirmação de sua virgindade; o completo desconhecimento sobre 

seu corpo. Destaca os rigorosos valores morais da mãe. O impacto da primeira 

menstruação; a surra dada mãe ao saber que ela havia contado para a vizinha sobre o 

que se passara. Enfatiza as diferenças existentes entre elas, principalmente no que refere 

aos valores morais. As lembranças da proteção paterna. A fuga da casa da mãe aos 13 

anos de idade, devido à tentativa de abuso sexual do irmão. A escolaridade; a vida 

confortável da família; o cotidiano distanciado das atividades domésticas. O 

temperamento seco e distante da mãe. O ciúme e o ressentimento dos irmãos diante do 

temperamento violento do pai e de sua predileção por ela. O desconhecimento dos 

irmãos a respeito da verdade sobre sua adoção. Avalia a boa educação recebida de sua 

mãe e episódio do impedimento de seu casamento com um namorado. Ressalta o seu 

comportamento incontrolável durante a adolescência. O conflito com o irmão, que 

resultou em sua fuga de casa. O primeiro contato com a rua; a escolha aleatória pela 

Praça Mauá; a perda da virgindade, ainda no primeiro dia de fuga. As estratégias de 

sobrevivência aprendidas na rua. O emprego como doméstica e as dificuldades iniciais 

pela sua inexperiência. A boa adaptação no segundo emprego. A iniciativa de provocar 

a mãe, ligando para contar-lhe sobre o seu desvirginamento. As complicações com o 

Juizado de Menores, depois que a mãe denunciou sua fuga; a percepção negativa do 

Juizado de Menores. A convivência harmoniosa com a segunda família que lhe 

empregou. A gravidez inesperada do primeiro filho e a saída do trabalho.  Menciona a 

dor da primeira relação sexual e as dificuldades iniciais em manter uma vida sexual 

plena. Os novos relacionamentos e o fim das dificuldades sexuais. Ressalta o 

desinteresse por relacionamentos afetivos estáveis; a resistência ao uso de bebidas 

alcoólicas. Os anos de trabalho como doméstica no bairro do Estácio; a boa convivência 

com a família que lhe empregara. A pequena reaproximação com a mãe e o completo 

distanciamento dos irmãos. Retorna às brigas entre seus pais, relembrando o 

comportamento violento e ciumento do pai que, em uma das brigas, resultou num 

ferimento à bala na empregada da família. Faz uma avaliação positiva do 

relacionamento dos pais. Cita as atividades profissionais da mãe, comentando que os 

pais não eram casados legalmente. 

 

Fita 1 – Lado B 
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As diferenças de idade entre os irmãos. Os momentos de lazer, o relacionamento 

afetuoso no trabalho; o sentimento de pertencimento à família que lhe empregara. A 

gravidez inesperada do primeiro filho, o desemprego e a volta para as ruas. O 

afastamento do pai da criança; os conflitos quanto manter ou não a gravidez. O primeiro 

marido e a mudança para a Central do Brasil. O casamento sem amor; o nascimento do 

primeiro filho; a decisão do marido de reconhecer a paternidade da criança. Alusão aos 

frequentadores de sua casa atrás da Central do Brasil e ao uso indiscriminado de drogas 

e bebidas alcoólicas pelo grupo. Comenta seu envolvimento com ladrões de residência e 

a sua participação na guarda dos produtos roubados. O convívio cotidiano com usuários 

de drogas, destacando a resistência em se drogar. A falta de contato com a mãe. Os 

constantes conflitos com o marido; a decisão de traí-lo, para, em seguida, contar-lhe 

sobre a traição. Afirma nunca ter sentido medo durante a adolescência. Comentários 

sobre um episódio que resultara em problemas com a polícia. A boa convivência com a 

polícia. Relembra dos amigos. O seu temperamento abusado; a ausência de medo da 

morte. A separação do marido. A inserção no mundo da prostituição; o trabalho como 

prostituta na Av. Atlântica. Relata, em detalhes, o cotidiano da prostituição, citando 

algumas dicas sobre a execução do trabalho. A organização, os códigos e as regras da 

prostituição na orla de Copacabana: a divisão dos espaços, a ausência de “cafetões”, os 

tipos e os preços dos “programas”, a relação com a polícia, a prostituição infantil, o uso 

de drogas, a média de ganhos diários, os horários de movimento, a relação com os 

clientes. Menciona a desilusão com os sonhos de casamento. Fala de seu primeiro 

casamento, classificando-o como um período de “bagunça”. Relembra as situações de 

perigo e da constante proximidade com a morte. Frisa a solidariedade existente entre as 

prostitutas. Menciona episódios que resultaram na morte violenta de alguns de seus 

amigos. Ao comentar os riscos e as ameaças do universo da prostituição, salienta a sua 

capacidade de articulação. Ressalta sua lucidez e resistência a qualquer tipo de vício.  

  

Fita 2 – Lado A 

 

O início do trabalho na “pista”, a convivência com um fugitivo da polícia, que seria seu 

segundo marido. O início do romance; sua recaptura pela polícia. A decisão de não o 

abandonar na prisão. O fim de sua pena e a decisão de abandonar o trabalho na pista, 

para viverem juntos em Itaguaí. A infidelidade do marido. Narra uma das brigas do 

casal por ciúmes. Ressalta a dedicação durante o período em que o marido esteve preso 

e a sua predileção por ela. A segunda gravidez.  Cita as preocupações do grupo de 

prostitutas com as DSTs, com risco constante de uma gravidez indesejada e o sadismo 

dos clientes. Ressalta seu completo desconhecimento sobre a Aids e a resistência dos 

clientes em usar preservativo. Menciona algumas experiências com clientes; os 

momentos divertidos; as situações de perigo; a prostituição infantil; as constantes 

batidas policiais; o estupro de uma colega; o preço e o pagamento pelos programas. A 

organização e as regras de convivência entre as   prostitutas. O relacionamento com os 

clientes. Traça um perfil dos clientes, destacando o predomínio de homens casados. A 

desilusão com o casamento formal e a descrença na fidelidade. A percepção pragmática 

dos relacionamentos amorosos. Define as diferenças entre a “puta” e a “piranha”. Os 

relacionamentos amorosos das prostitutas; o número reduzido de prostitutas que saem 

para o casamento; a dificuldade de algumas em abandonar a prostituição; o vínculo 

corrente com amantes; o zelo com os filhos; a permanente proximidade com o universo 

da prostituição.  
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Fita 2 – Lado B 

 

O retorno à Copacabana e a constatação da morte precoce de várias companheiras de 

sua “época”. As ameaças que cercam a vida nas ruas. A traição, a separação e a morte 

violenta do segundo marido. Afirma ter “encomendado” no Candomblé a morte do 

marido. A reaproximação com a mãe; a solidariedade dos amigos. Relembra a 

desaprovação da família quanto ao seu envolvimento com a prostituição. A volta para a 

casa da mãe no bairro suburbano de Costa Barros, após a separação do segundo marido; 

o novo emprego e a decisão de internar o filho em uma instituição para menores. O 

terceiro marido; relembra um aborto que, supostamente, a teria esterilizado; o 

temperamento violento do marido. Comenta as circunstâncias em que foi feito o aborto. 

A primeira pneumonia, a recuperação e a notícia, inesperada, de uma nova gravidez, em 

1995. As brigas com o marido; o pré-natal; o intenso mal-estar; o diagnóstico de 

anemia. O contato com a Aids através da TV; o diagnóstico equivocado. O parto 

prematuro; o início dos exames; a volta para casa com o bebê. 

 

Fita 3 - Lado A 

 

As duras experiências vividas na prostituição em Copacabana; conta sobre a “curra” que 

sofreu na época, que resultou na saída definitiva das “ruas”. A volta para casa com bebê 

e os primeiros sintomas da criança; as passagens pelo hospital e o exame para o HIV 

ainda no ano de 1995; a indignação diante da solicitação do exame pela médica; o 

resultado positivo, dois meses depois do parto; a incredulidade no diagnóstico; a 

imprudência do médico ao informar a família sobre o diagnóstico. O choque diante do 

diagnóstico; a imediata associação Aids/morte. A reação dos amigos e de seu marido; o 

medo do preconceito dos vizinhos; a surpreendente reação solidária da vizinhança. A 

postura diante da doença. Relembra momentos difíceis da sua vida, ressaltando sua 

personalidade “guerreira”. A busca de tratamento; o exame dos filhos e o diagnóstico 

positivo da filha Tainara. Especula sobre o possível responsável por sua contaminação. 

Numa retrospecção, cita o romance com Jorge, ocorrido durante a prisão do segundo 

marido; o abandono da prostituição, aos 19 anos; a ida para Fundação Leão XXIII; a 

mudança para Itaguaí; o fim da pena do marido; o início da fase em que virou “dona de 

casa” e a gravidez da filha Tainara. Retorna à questão da contaminação e a partir de 

algumas recordações, afirma ser seu segundo marido o responsável pela contaminação. 

O início do tratamento no posto de saúde Treze de Maio. O agravamento do quadro 

clínico do filho; a busca por maiores informações sobre a doença; a indicação, dada por 

um médico, do Grupo Pela Vidda. Fala longamente sobre o bebê, menciona a 

fragilidade de seu estado de saúde; o desentendimento com o pediatra, destacando sua 

relação com a criança. 

 

Fita 3 – Lado B 

 

Retorna comentando a importância do carinho dos amigos de Barros Filho. O fim do 

terceiro casamento; a contaminação do marido; a sua reação violenta diante do 

diagnóstico; as brigas do casal. Menciona a surra levada do marido, durante o período 

de internação do bebê. Ressalta a solidariedade dos vizinhos de Barros Filho. A sua 

desinformação sobre a doença; a reaproximação da mãe. Cita algumas situações 

isoladas de preconceito. Volta a comentar o agravamento do estado de saúde do bebê, 

ressaltando a relação afetiva existente entre eles. Sua última visita ao filho; a morte do 

bebê aos 9 meses de idade; o ingresso definitivo no Grupo pela Vidda. Fala sobre o 



   

6 

 

medo de perder a filha Tainara. A decepção com a fuga do filho mais velho. Menciona 

alguns episódios que poderiam explicar o comportamento arredio do filho mais velho: a 

invasão de sua casa, em Costa Barros; a morte  da avó; a mudança para a casa do 

padrasto, com quem ele não se dava; e a segunda  mudança, quando,  expulsos de casa 

pelo ex-marido, ela e os filhos ficaram  abrigados numa casa próxima; o medo de perder 

a família. Enfatiza a postura intransigente em relação a fuga do filho. A doença da filha 

Tainara; a estabilidade de seu quadro clínico; a confiança em sua médica; a relação dos 

médicos do Hospital Jesus com sua filha. Menciona a cesta básica recebida pela filha do 

projeto Renascer; explica as finalidades do projeto, que assiste crianças carentes no 

Hospital da Lagoa. Elogia o tratamento recebido no hospital dos Servidores do Estado, 

local onde faz o acompanhamento clínico da doença. 

 

Fita 4 – Lado A 

 

Acentua os benefícios do coquetel de drogas contra Aids, mencionando a redução dos 

sintomas da doença em seu corpo. Explica em detalhes origem, finalidades, 

funcionamento e atividades do grupo organizado pelos pacientes do Hospital dos 

Servidores do Estado, chamado Viva a Vida. Menciona a intenção de criar um grupo de 

mães no hospital Jesus; dá informações sobre outros projetos e sobre o sistema de 

distribuição de cestas básicas para soropositivos no Rio de Janeiro e Niterói. O ingresso 

no grupo pela Vidda, após a morte do filho em 1996; a intenção de ajudar outras mães 

soropositivas; a solidariedade encontrada junto aos outros voluntários; a frequência no 

Grupo de Mulheres. Ressalta a importância dos Grupos de apoio aos soropositivos, 

inclusive o Pela Vidda. Para ilustrar, comenta a experiência com uma mãe soropositiva 

no Hospital Jesus. Inicia uma longa avaliação sobre as campanhas de prevenção à Aids 

elaboradas pelo Ministério da Saúde; entre suas críticas, enfatiza a necessidade de 

campanhas direcionadas para as camadas populares. Comenta a mudança na concepção 

da doença a partir do lançamento do “coquetel de drogas” e a sua contribuição para uma 

maior banalização da Aids; a resistência ao uso de preservativo. Critica o desejo de 

engravidar manifestado por mulheres soropositivas. Fala sobre sua resistência ao uso de 

preservativo. Destaca a opção pela abstinência sexual, após a separação do terceiro 

marido. Comenta as especificidades que tornam as mulheres um segmento mais 

vulnerável à Aids. Ressalta os estereótipos que caracterizam, para as pessoas comuns, 

os doentes de Aids.  Cita as iniciativas frustradas de iniciar um novo relacionamento; 

critica o descaso dos homens com as mulheres. Tece comentários sobre sua própria 

condição de soropositiva, a partir de um programa de TV, onde foi abordado o impacto 

da contaminação e as possíveis formas de lidar com o preconceito contra o soropositivo. 

 

Fita 4 – Lado B 

 

Continuando a discussão sobre preconceito, relembra um dos episódios em que foi 

vítima de discriminação. Retorna à questão das campanhas, afirmando que elas são 

ineficazes junto às camadas populares. Fala um pouco de sua experiência como 

voluntária na luta contra a Aids, do seu contato cotidiano com os vizinhos e dos 

resultados, percebidos através da mudança no comportamento de amigos. Enfatiza o 

desejo de desenvolver um trabalho voluntário com mães soropositivas. Explica as 

razões de a filha Tainara da escola; menciona as dificuldades de cuidar da saúde da 

menina e a preocupação com o preconceito. Volta a mencionar as campanhas de 

prevenção do governo, enfatizando a necessidade de campanhas direcionadas para as 

classes populares. Faz referência às experiências de suas amigas; ao comportamento 



   

7 

 

masculino; à resistência a qualquer tipo de mudança de comportamento; a submissão 

feminina. Ao falar da omissão da mulher diante da infidelidade masculina, menciona 

um antigo relacionamento de seis anos com um homem casado. Mais uma vez afirma 

jamais ter usado preservativo. Fala rapidamente sobre seus últimos amantes e da 

possibilidade de tê-los contaminado. Menciona as estratégias para não pensar na morte. 

A doença, o sofrimento causado aos filhos, as restrições impostas à filha hoje. A 

percepção sobre seu atual estado de saúde. Relaciona a contaminação pelo HIV e sua 

trajetória de vida. Comenta os sonhos de encontrar um companheiro; o cuidado com sua 

saúde. Ressalta a responsabilidade com o tratamento da filha e o custo do tratamento de 

Aids. Destaca a dor pela perda do filho; a morte de todos os parentes próximos e a 

importância da solidariedade dos amigos. Volta a destacar a necessidade de campanhas 

preventivas nas favelas. Reafirma a vontade de viver; enfatiza a importância da 

solidariedade oferecida pelos amigos. O esforço pessoal para se manter bem; o 

tratamento; a relação estabelecida com o vírus HIV; o convívio cotidiano com a 

possibilidade da morte; o zelo com a filha. 

 

Fita 5 – Lado A 

 

Sua opinião a respeito da eficácia das campanhas de prevenção à Aids, elaboradas pelo 

ministério da Saúde. Ressalta o distanciamento entre as campanhas e os pobres, propõe 

como alternativa mais eficiente a adoção de trabalhos de prevenção desenvolvidos 

diretamente nas comunidades carentes.  Comenta o alto custo do tratamento da Aids. 

Enfatiza a necessidade de aproximar a Aids da realidade cotidiana das pessoas, 

priorizando jovens e adolescentes. Explica a forma como aborda questões relacionadas 

ao sexo e à Aids com os filhos. Associa sexo, Aids e a infidelidade masculina com 

inibição sexual das mulheres casadas. Ressalta a importância do sexo no casamento; sua 

experiência sexual; o modelo de mulher ideal; a necessidade de conversas diretas sobre 

sexo durante as oficinas de prevenção à Aids. Relembra o ótimo relacionamento sexual 

com o segundo marido e os motivos que levaram ao fim do casamento. Defende o 

retorno à fidelidade conjugal como a melhor forma de prevenir a Aids. Cita um exemplo 

de traição feminina. Define as diferenças, na prostituição, dos “serviços” oferecidos pela 

prostituta e pelo travesti.  

 

Fita 5 – Lado B 

 

Menciona o projeto voltado para mães de crianças soropositivas a ser desenvolvido no 

ambulatório do Hospital Jesus. Destaca o desejo de produzir um vídeo informativo para 

mães soropositivas. Fala da convivência com a doença; de seu bom estado de saúde; de 

seus compromissos cotidianos; dos problemas familiares; da luta diária contra a doença; 

da responsabilidade com os filhos; de suas atividades semanais; da gratificação 

encontrada na convivência com os integrantes do Grupo pela Vidda. Ressalta o esforço 

em viver da melhor forma possível com a Aids; os resultados de seus cuidados com a 

filha e o importante papel da mãe no tratamento de crianças soropositivas. Reafirma a 

necessidade de um programa informativo voltado para mães soropositivas e a 

importância da alimentação para os soropositivos. Conclui, destacando a importância da 

superação do preconceito do próprio soropositivo.  



 

 

    

Data: 07/10/1997 

 

Fita 1 – Lado A 

 

DN - Vamos dar início à entrevista com Rosemere de Souza Moniz, pro “Projeto A Fala 

dos Comprometidos: ONGs e AIDS no Brasil”. Hoje são sete de novembro de 1997, a 

gente está na Fiocruz, no Rio de Janeiro, os entrevistadores são Dilene Raimundo do 

Nascimento e Ana Paula Zaquieu.      Rose, conforme a gente tava conversando antes, a 

gente gostaria que você começasse a contar pra gente, e já gravando... 

 

RS - Não é melhor colocar esse treco aqui, do que (?)      

 

DN - ...a sua história de vida. Daqui dá pra ouvir bem, o gravador, nessa distância. 

 

RS - É, eu sou uma... sou filha de criação, mas já fui registrada como filha legítima, tive 

uma boa infância, meus pais... 

 

DN - Você nasceu que dia, Rose? 

 

RS - Eu nasci dia dois de dezembro de 68. Os meus pais... eu fui pra casa deles com... 

ninguém sabe a idade... então meu pai me registrou nessa época, realmente, a minha 

mãe dizia que eu tinha... hoje em dia eu teria trinta anos, não teria vinte e oito. Como 

ninguém sabe ao certo, meu pai resolveu registrar assim. Uma família classe média... 

 

DN - Quer dizer, você teria ido pra casa, pra eles, tipo, em torno de dois anos? 

 

RS - O caso foi o seguinte, vou te contar a história toda do começo: meu pai teve um 

caso fora, como ele gostava muito da minha mãe e a minha mãe não podia saber que eu 

tinha vindo de uma relação fora, quando eu nasci, depois de um certo tempo, a minha 

mãe não pode ficar comigo, porque ela tinha o marido dela realmente, e quando ele viu 

a barriga, ele, por ser caminhoneiro, ele sabia que o filho não era dele, então ele deu o 

ultimato a ela: “Ou você dá ou eu largo você.” Como existia mais cinco atrás de mim, 

ela não podia fazer isso. Então ela chamou o meu pai, conversou e meu pai enrolou a 

minha mãe do jeito que ele achou melhor, e me adotou. Mas eu sou filha legítima do 

meu pai. Então eu fui... minha mãe me criou, uma senhora, uma família  de classe 

média, eu fui... 

 

DN - Mas aí, a sua mãe que te criou, soube disso?  

 

RS - Não, ela nunca soube da verdade. 

 

DN - Nunca  soube? 

 

RS - Não, quem soube da verdade, quem sempre soube da verdade e morreu com ela foi 

minha madrinha, que antes da morte dela ela me contou, mas a minha mãe nunca soube. 

Veio a saber depois de muitos anos, agora, quase na época da morte dela, porque uma 

vez eu tive uma discussão com ela, acabei soltando, então ela ficou sabendo, entendeu? 

                                                           
 LEGENDA: 

Palavra sublinhada – demonstra ênfase na fala. 
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Mas ela passou a vida inteira sem saber da história toda. 

 

AP - E você também só soube depois... de crescida? 

 

RS - É, eu soube quando minha madrinha já tava morrendo, já tinha... Thainara não, 

mas já tinha o Ruan. Tinha o quê? Tive o Ruan com dezesseis anos, tinha uns dezessete, 

dezoito anos, por  aí. Como eu não esquentei muito com a história, eu nunca conheci a 

dita cuja, minha mãe sempre foi ela, e eu (?) uma família de seis filhos, sendo que, da 

minha mãe, minha mãe nunca teve filho, minha mãe teve dois filhos de criação, que era 

um irmão, que  nos faleceu, que era o mais velho, que na época ele estava com uns vinte 

anos, quando eu cheguei, ele já era da marinha, ele estava começando a servir, a minha 

irmã mais velha, que é filha do meu pai... então lá em casa o cambalacho é grande, 

minha história é grande. São três filhos do primeiro casamento do meu pai, quando meu 

pai ficou viúvo, casou de novo, vieram mais três, e, por fim veio eu, e o meu irmão mais 

velho, que  não era filho dele. Então, quando eu cheguei, (?), a minha irmã já ia casar, a 

mais velha, (tosse) então (?) o casamento dela, a mais nova... já tinha a do meio que já 

tinha filho, todo mundo já era grande. Morava eu, minha mãe, meu pai, minhas duas 

irmãs e meu irmão mais velho, e, como não tinha criança na casa, eu tive todo o 

tempo... 

 

DN-  Seis já estavam fora de casa, dois já estavam fora de casa? 

 

RS-  Três já estavam fora de casa.  

 

DN -  Três? 

 

RS - Moravam com a mãe, né? E como eu era a única criança que tinha na casa eu tive 

todos os dengos que se pode ter, eu tive tudo. E se me batessem, era só meu pai chegar 

de noite e eu dizer: “Fulano me bateu...”, que apanhava, então ninguém fazia nada 

comigo porque eu era o xodó, meu pai nunca deixou fazer nada, tive tudo que uma 

criança pode querer ter porque eu via... se eu visse uma boneca na vitrine e dissesse pro 

meu pai: “Eu quero aquela boneca.”, no fim do mês ela aparecia. Eu tive uma vida boa. 

 

DN -  Você morava aonde, Rose? 

 

RS - Em Vilar dos Teles. Tinha uma boa educação. Depois de onze anos de 

convivência, meus pais se separaram, logo depois também meu pai morreu, mataram 

ele. Ele bebia muito, e ele foi se meter numa briga, aí mataram ele. Aí minha mãe me 

criou, e a partir daí, como teve que fazer inventário, essa coisa toda, que eu vim a 

descobrir, por uma conversa, de que eu era filha de criação, escutei uma conversa e 

fiquei sabendo e as minhas irmãs de criação, depois que o meu pai morreu, faziam 

questão de dizer que eu não era a irmã verdadeira, toda pessoa que elas tinham que me 

apresentar, “Essa daqui é minha irmã de criação, que meu pai pegou para criar.” Então 

eu acho que isso vai criando na criança uma certa revolta. 

 

DN - Que idade você tinha nessa época? 

 

RS - Tinha uns oito anos.  

 

DN - Oito? 
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RS - Mas mesmo assim, a minha mãe me criou, à moda dela, né? Eu tive uma 

educação... 

 

DN - Você até aí, até esse momento, de saber que seria filha de criação, você se sentia 

diferente deles, não? 

 

RS - Não.  

 

DN - A não ser porque tinha mais xodó? 

 

RS - Não, porque eu sentia a rainha, porque o meu pai, ele fazia todas as minhas 

vontades, entendeu? Eu era criada... minha mãe dizia que eu era criada igual moleque, 

porque eu ia pra rua com meu pai, eu jogava bola, eu ia pra seresta, meu pai gostava de 

fazer seresta. Então, eu fui criada cheia de dengo, entendeu? Você não podia olhar pra 

mim de cara feia, que se eu dissesse pro meu pai, a casa caía, então pra mim era a 

glória. Eu era criança, eu perturbava todo mundo e não levava um tapa! Então tava tudo 

certo. Aí depois eu fui morar com a minha mãe, fiquei morando... Morei com a minha 

madrinha, quando o meu pai morreu, eu morei com a minha madrinha um ano, depois 

também meus padrinhos nunca me deram uma tapa, então eu fui crescendo, então, 

quando eu cheguei, todo mundo já estava grande, já estava tudo rapaz, fui criada com 

um bando de primo da minha idade, a gente pintava e bordava, fui criada bem porque eu 

fui criada ao ar livre, não fui criada como os (?)  crianças... Fui criada no meio de bicho, 

de planta, brincando, subindo em árvore. Então, eu tive uma criação que a minha filha 

hoje não tem. E fui pra escola... Deixava minha mãe preocupa... minha mãe era... foi 

muito boa, mas minha mãe entrou pruma igreja, aí depois que ela entrou pra igreja a 

coisa foi ficando pior, que aí eu não podia ter amigos, eu não podia ter colegas, a minha 

mãe achava que amigos para mim só eram os amigos da igreja, entendeu? Daí a coisa 

começou, e eu fui botando um corpo de moça, querendo ir pra baile, minha mãe 

trabalhava e eu esperava minha mãe do trabalho, minha mãe trabalhava de noite, saía 

pelo telhado pra poder namorar, pra ir a baile, minha mãe me travava. Então, é aquela 

velha história, você trava uma criança, ela tem a curiosidade de saber o que é aquilo. A 

coisa foi assim, fui levando, fui crescendo, até que um belo dia eu me empombei dentro 

da minha casa, porque o meu vizinho foi dizer pra minha mãe que eu não era mais 

moça, que eu sempre tive a barriga grande. Aí a minha mãe me levou para fazer um 

exame, para o médico poder ver, pro ginecologista... Nunca tinha entrado naquilo, 

passei até mal quando o médico foi olhar o que eu tinha por debaixo, que eu não sabia, e 

a minha família era família antiga, então minha mãe nunca explicou a gente o que era 

ficar moça, minha mãe só dizia que a gente tinha um negócio no meio das pernas que 

aquilo era ouro, que tinha que casar moça porque senão o homem não dava valor. 

(Palmas) (?) Aí, nisso aí eu fiquei revoltada... 

 

DN - E nessa época você já era mocinha, já menstruava? 

 

RS - Já, já. Tanto que quando eu fiquei menstruada a primeira vez, eu levei um susto, 

minha mãe trabalhava, minha mãe não estava em casa, minha comadre morava em 

frente a mim, e eu disse para ela que eu tinha me cortado, porque eu estava vendo 

sangue descer e eu não sabia que que era! “Eu me cortei dormindo” Aí fui para a casa 

dela apavorada, aí que ela sentou comigo, me explicou tudo, aí cheguei em casa, minha 

mãe me deu uma coça, quando minha mãe chegou, porque minha mãe achou que aquilo 
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ali não era para ser dito para ninguém, e eu tinha que ter esperado ela chegar, quer 

dizer... Minha mãe tinha um certo fundamento, ela era mineira, tanto que ela morreu 

com 74 anos, eu com 28, você vê que a idade... Meu irmão, ele tinha mania de dizer que 

a nossa geração era diferente, a minha, a dele e a dela. Então ele entendia muito certas 

coisas, que hoje com a minha idade eu já entendo, mas eu não entendia, muita travação 

que ela me dava, pelo jeito dela educar, sabe? Eu apanhei muito, eu fiz muito, eu 

aprontei muito, (?) muito, fiz muita baderna quando eu era nova, muita bagunça... 

 

DN - Isso depois que seu pai morreu, porque até então, ele não deixava ninguém bater 

em você? 

 

RS - Não. Meu pai, se meu pai tivesse vivo hoje eu teria uma outra vida. Meu pai pra 

mim, ele sempre foi um ídolo. Fui criada naquela fantasia de papai noel, aquelas coisas, 

história de cinderela, para te dizer que eu mamei até os cinco anos de idade mamadeira 

porque ninguém podia me tirar porque meu pai não deixava. Então, eu já era burra 

velha... Eu não deixei meus filhos mamarem esse tempo todo, mas eu era burra velha, se 

dissesse a meu pai que ia tirar, a briga era certo. Então, eu fui criada assim. Quando eu 

fiz treze, fiz treze anos, aí eu resolvi sair... Aí minha mãe me deu uma coça uma vez, e 

meu irmão foi me cagüetar, eu fui pro baile, minha mãe disse para o meu irmão me 

vigiar... 

 

DN - Sua mãe disse o que? 

 

RS - Minha mãe disse pro meu irmão me vigiar porque tinham dito pra ela que eu ia pro 

baile. 

 

DN - Ah, disse pro seu irmão te vigiar! 

 

DN - É, que era da marinha. Aí meu irmão bebia todas que tinha direito, nesse dia ele 

bebeu tudo que ele tinha direito e pulou o muro. Só que quando ele chegou na minha 

mãe, eu já tinha cansado de estar em casa, que ele entrava pelo portão, eu saía pelo 

telhado, eu voltava pelo telhado. Então, nós tínhamos, dentro do banheiro da minha mãe 

tinha, tipo assim, uma porta, né? Que dava pra cima, então eu subia ali, tirava a telha do 

telhado e saía tranqüilamente, pulava o quintal da vizinha e ia embora. E disso aí, 

quando ele chegou na minha casa, aí ele tava bêbado, aí ele achou que ele tinha que... 

como a gente não era irmão de verdade, ele era só meu irmão de criação, se ele fosse pra 

cama comigo, não tinha problema nenhum. Aí, eu taquei uma chaleira de água fervendo 

nele, que eu tinha botado uma água no fogo pra fazer um café, falei: “Vou te dar um 

café que você está bêbado demais.” Aí dessa história, isso rendeu, a minha mãe não 

acreditou em mim, acreditou no meu irmão, aí eu fiquei com raiva e falei: “Sabe o que 

acontece? Vocês estão dizendo muito que eu não sou moça, então vou sair pra rua pra 

ver que estória, que negócio é esse.” Eu namorava, brincava, mas não... nunca passou 

pela minha cabeça o que era ser mulher, sabe? Porque eu fui criada naquele conceito, 

você tem que casar virgem e só depois do casamento (?) , aquela coisa toda. Aí um belo 

dia minha mãe saiu pra trabalhar, eu peguei saí de casa. Quando ela chegou ela só achou 

a casa. 

 

DN - Isso aos 13 anos? 

 

RS - Aos treze anos. 
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AP - Até então você estudava? 

 

RS - Estudava. Eu estudei, eu tive uma vida boa, tive uma vida que hoje eu não posso 

dar pros meus filhos. Eu estudei em colégio pago, estudei no Oito de Julho, no Pavuna, 

que na época era um dos melhores colégios, era caro. Estudava em colégio pago. Eu não 

lavava um copo dentro da minha casa, a minha mãe quando falava assim, vem aqui 

aprender fazer arroz, eu dizia: “Espera aí que eu vou ali.” Então... eu não precisava 

fazer, minha mãe era cozinheira trivial de forno e fogão, meu pai quando era vivo... eu 

nunca lavei um copo, nunca fiz nada, nunca lavei nem minhas calcinhas. Então pra que 

eu ia fazer? Minha mãe fazia, eu tinha toda mordomia que tinha que ter, eu tinha um 

armário cheio de roupa, eu só andava arrumada, cabelo feito, roupas... Se eu fosse a um 

aniversário hoje e semana que vem eu tivesse que ir a um casamento, eu não ia com a 

mesma roupa. Aquela roupa ficava dentro do armário, se precisasse comprava outra. 

Então eu tive toda a mordomia que hoje em dia você não vê mais, mesmo a minha 

depois viúva, estando sozinha, mas a mordomia continuou, sabe? A única coisa que a 

minha nunca teve e eu acho que é por isso que eu também não tenho, é que a minha mãe 

nunca foi agarrada... 

 

DN - Nunca foi? 

 

RS - Agarrada. Minha mãe, a teoria da minha mãe era a seguinte: tem comida, está 

estudando, tem roupa, não está faltando nada? Agora, beijinho e abraço... 

 

DN - Ela nunca foi de botar no colo?  

 

RS - Não! Minha mãe, se a gente beijasse muito a minha mãe, minha mãe olhava pra 

mim e dizia: “Vocês estão querendo o que? Muito beijo para mim é falsidade.” Até 

certo ponto, até que acho que ela estava certa em muitas coisas. Então, eu fui criada 

assim, eu tive muita mordomia que meus irmãos hoje dizem pra mim assim: “Meu pai 

deu a você regalias que ele não deu aos filhos dele de sangue.”, eu escuto isso até hoje, 

escuto meus irmãos dizerem isso até hoje, “Meu pai fez coisas para você que ele não 

fazia para a gente.” 

 

DN - Então, isso quer dizer que eles até hoje não sabem que você é filha do seu pai? 

 

RS - Não! Então, quer dizer, isso foi um segredo que morreu. Meu pai conversou com a 

minha madrinha e meu padrinho e morreu com ele (?) e foi isso. Mas você vê, eu hoje 

em dia, eu vejo dentro deles um ressentimento. Eles apanharam muito e depois que eu 

cheguei apanharam muito mais ainda, que eu era ruim de comer, então a minha irmã 

ficava com o chinelo do meu lado, era uma chinelada que ela me dava e meu pai era 

certo, meu pai chegava de noite, dizia assim pra mim: “Minha filha, quem te bateu?” Aí 

eu dizia: “Fulano, fulano, fulano fez isso, fulano fez aquilo, fulano foi na casa de não sei 

de quem...” Aí o pau comia, isso era certeiro, meu pai para bater era beleza... Meu pai 

tinha feito um chicote, ele ficou uma vez internado no hospital, todos aqueles 

cordõezinhos do soro, meu pai fez um chicote daquilo (?), lá em cima ele fez uma cruz 

e embaixo ele deixou, ele foi trançando tudinho, lá no final ele largou três fios, ele batia 

com aquilo. Eu nunca apanhei com aquilo, mas ele batia com aquilo. Do meu pai eu só 

ganhei uma tapa, ainda assim mesmo, meu pai me bateu, ele ficou a noite toda chorando 

porque ele me bateu. Eu já tive toda a mordomia, (?), tinha mordomia com a minha mãe 
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sim, dizer que eu não tinha, que eu não fui bem criada, fui sim! Se eu tivesse com ela eu 

teria um futuro melhor do que tenho hoje, mas como eu fui adolescente, eu achava um 

saco ter que ir pra igreja, e achava (?) chato. 

 

DN - Ela começou a ir para a igreja depois que seu pai morreu? 

 

RS - Depois que meu pai morreu. Eu achava chato, minha mãe achava que eu tinha que 

casar e na época apareceu um amigo de uma amiga minha, que hoje ela está em Nova 

York, a Vânia, e o irmão dela queria casar comigo. Na época eu era uma moça, tinha 

um corpo bonito e ele chegou pra minha mãe e falou pra ela: “Eu quero noivar... 

namorar, noivar e casar.”, tinha posses e tudo. A minha mãe falou que não porque ele 

não era da igreja, aí eu falei pra ela: “Já que eu não casei com ele, eu não caso com 

ninguém.” 

 

AP - Você queria casar com ele? 

 

RS - Sim. Na época eu queria, gostava dele, nós começamos a namorar, então quando... 

namoramos escondido, quando ele achou: “Vamos assumir a relação.”, eu era moça, 

dentro de casa, tudo direitinho, a minha mãe deu pra trás, eu falei pra ela: “Você nunca 

mais vai ver eu botar um vestido de véu e grinalda.” Eu sempre fui muito atrevida, hoje 

é que eu sou quieta. Perto disso... aí quando estourou a bomba do meu irmão, aí eu me 

revoltei e fui embora de casa, aí eu caí no mundo. E como eu fui criada no Faz-de-conta, 

a vida pra mim lá fora também... A mesma coisa, e aí eu fui criada numa redoma de 

vidro, então pra mim o mundo lá fora deveria ser a mesma coisa. E quando eu cheguei 

lá fora... eu fugi... 

 

DN - Aí você foi para aonde, Rose? 

 

RS - Fui pra rua. 

 

DN - Fez uma malinha e saiu de casa? 

 

RS - Não, fiz uma mala não, larguei foi tudo. 

 

DN - Tudo? Saiu com a roupa do corpo? 

 

RS - Roupa, jóia. Eu larguei tudo, eu tinha muitas jóias de ouro, cordão, anel... meus 

pais tinham, minha mãe tinha, tinha enxoval, já tinha feito enxoval, minha mãe estava 

fazendo um enxoval para o dia que eu arrumasse um irmão da igreja pra casar, eu 

larguei foi tudo. Saí de casa com uma mão na frente, outra atrás. Eu falei pra ela: “Nasci 

nua e tô vestida.”  

 

DN - E foi pra onde? 

 

RS - Fui pra rua. 

 

DN - Aonde, na rua? 

 

RS - Precisamente, eu saltei por ali, pela Praça Mauá, que tinha muito movimento ali, 

fiquei por ali. Aí eu peguei e falei: “Bom, já que eu nunca soube o que era um homem e 
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todo mundo diz que eu não sou mais moça, então eu vou arrumar um maluco por aí, pra 

mim ver como é que é esta história, saber o que é isso?” 

 

AP - Isso com quantos anos? 

 

RS - Com treze. 

 

DN - Por que você escolheu a Praça Mauá? 

 

RS - Não sei, eu não tinha muita noção, que eu só saía de casa com a minha mãe. Eu 

saía assim sozinha, mas pra pagar conta em banco, eu morava em Costa Barros. Então 

eu conhecia a cidade, andando com a minha mãe, mas eu não tinha essa... A minha mãe 

nunca disse assim:  “Aquilo ali é um ponto de prostituição, isso, aquilo...”, sabe? Essas 

coisas na minha casa não existiam, entendeu? Filme, se a minha mãe visse que o filme 

tinha muito beijo e abraço, eu não via... Eu via muito esse negócio de Cinderela, Sete 

anões, sabe isso tudo mais de criança. Aí, eu conheci um rapaz, um italiano: “Ah, 

vamos dormir no hotel?” “Vamos.” Eu tinha que arrumar um lugar pra mim dormir, eu 

nunca tinha dormido na rua... 

 

DN - Isso no mesmo dia que você chegou na Praça Mauá? 

 

RS - No mesmo dia. Mas eu também não era tão boba assim, a minha... minha... o meu 

ser, eu também nunca fui assim tão esperta, mas também eu nunca fui muito boba. 

Sabia que eu tinha que arrumar um lugar pra dormir, né? Aí, eu fui dormir, eu não falei 

pra ele que eu era moça, não falei nada. Aí, o cara fez, o cara ficou desesperado, aí eu 

olhei para a cara dele e falei assim: “A única coisa que eu queria que você fizesse era 

isso e mais nada. Agora você some da minha vida que eu não quero nunca mais te ver.” 

(?), entendeu? Aí passou, eu fiquei o dia inteiro rodando a cidade, tudo, mas aí eu fui 

vendo que pra você comer ou pra você dormir, pra qualquer coisa que você vai fazer, eu 

fui conhecer o outro lado da vida. Você tem que dar alguma coisa em troca. 

 

DN - Tem que dar alguma coisa em troca? 

 

RS -  É. Você tem que dar alguma coisa em troca. Você tá na rua... ou você aprende a se 

virar ou você morre de fome, se é pra viver isso. Então, aí eu fui, eu dormia na praia, aí 

eu peguei, eu sempre tive, assim um pouco... não tinha muito juízo, mas eu tinha um 

senso, senso de responsabilidade. “Bom, vou trabalhar! Não tem nada o que fazer, vou 

trabalhar.” Aí, arrumei uma casa de família... fui pra uma agência de emprego, (?) 

documento. A única coisa que eu levei da minha casa foram os documentos. Fui 

trabalhar em Copacabana, na casa de uma senhora, dali eu vim a trabalhar no Estácio, 

na casa de uma outra senhora, que hoje em dia já é falecida, tomava conta de uma 

criança de um ano. Eu não sabia fazer nada. Nada, lavar roupa, nada disso. 

 

DN - Nem lavar o copo? (risos) 

 

RS - Não, não fazia nada. Aí eu fui pra lá, eu tinha que fazer alguma coisa, na roupa eu 

não ia ficar, e aprendi. Levei muita porrada, porque ela era supermandona, uma coisa 

assim, sei que ela era da Paraíba. Aí, vi ela como uma pessoa que ela me ajudou muito, 

sabe? Ela me acolheu como uma filha, e ela já tinha filhas. Ela me acolheu como uma 

filha, e tudo que eu sei hoje, tudo que eu soube, que eu aprendi... Hoje em dia, se eu sei 
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cuidar de uma casa, lavar uma roupa, fazer uma comida, tomar conta de uma criança, 

pegar uma criança que saia do hospital pra tomar conta, eu agradeço a ela, sabe? A ela, 

às filhas, porque foi ali que eu aprendi. Brigando, apanhando, mas eu acabei 

aprendendo, e hoje em dia, eu, na minha casa, eu faço as minhas coisas, porque foi ela 

que ensinou a fazer tudo que eu sei. E fui pra casa dela, ela já sabia que eu não era mais 

moça... mas eu não me perdi naquele negócio de arrumar homem, não. Não me perdeu. 

Eu queria saber como é que era aquilo, porque minha mãe dizia pra mim que eu... era 

um tesouro. Então eu me perdi num dia, noutro dia eu liguei pra ela e falei pra ela: “Ó, 

eu me perdi no hotel tal, tal hora... em tal lugar. Você vai ao motel pra você ver se não 

tá... Então, não dizia que eu era mulher? Então, agora...” 

 

DN - Você estava com muita raiva dela, Rose? Da sua mãe? 

 

RS - É porque eu sou tinhosa, sabe? Eu sou uma pessoa que se você disser pra mim que 

eu fiz um troço que eu não fiz, eu vou fazer, que é pra você ver que eu vou fazer 

mesmo. Eu não fiz não, mas eu faço. Então, na época eu, sabe? Tava com aquela 

revolta, muita raiva, muita mágoa guardada. Que eu achava que ela não tinha que brigar 

comigo. Eu pintava e bordava, mas eu nunca cheguei aos finalmentes. Então, eu falei 

pra ela: “Agora, você pode dizer pra todo mundo que eu sou mulher, que agora, 

realmente, eu sou mulher.” (pigarro) E fiquei nessa família um bom tempo, 

praticamente como uma fil... 

 

DN - E a reação dela? Da sua mãe? (tosse) 

 

RS - Minha mãe falou, brigou, chorou no telefone. Perguntou onde eu tava. Eu disse: 

“Eu não vou te dizer onde eu tô. Não quero você no meu pé. Eu vou viv...”, eu falei pra 

ela: “Agora, eu vou viver a minha vida. Cada um viva a sua.” Continuei trabalhando, aí, 

ela botou... a polícia atrás de mim. A polícia foi aonde eu estava, me acharam, que ela 

pagou pra me acharem. Aí, o rapaz olhou pra mim, falou pra mim assim: “Olha...” 

Quando o rapaz me procurou, eu tava levando o irmão dessa criança na escola. Aí, ele 

perguntou o meu nome, eu falei, ele falou: “É, nós estamos procurando por você 

mesmo.” Aí, eu falei pra ele... aí, ele... eu peguei e falei pra ele: “Mas, eu tô 

trabalhando.” (tosse) Aí, ele falou pra mim assim: “Você tá por conta do juiz. Mas, 

enquanto você estiver trabalhando, a gente não vai se meter com você. Mas a hora que a 

gente pegar você na rua, sem trabalho, sem nada, aí, você vai pro Juizado de Menores.” 

Eu tinha pavor de ir pro Juizado de Menores. Ele foi lá, falou com a minha ex-patroa, 

minha ex-patroa segurou minha responsabilidade, explicou a ele que era responsável por 

mim, que na época eu tinha... tinha pouca idade, mas que eu trabalhava lá, e que eu 

nunca tinha feito nada, nunca tinha tirado nada, nunca tinha desar...Eu continuei... 

 

DN - Já fazia quanto tempo que você tava trabalhando lá? 

 

RS - Já tinha seis meses... que eu tava trabalhando, já. Eu continuei trabalhando, 

trabalhei pra eles... eu saí quando saí da casa, o menino tinha uns três anos.... 

 

DN - Por que você tinha horror do Juizado de Menores? 

 

RS - Porque a minha mãe dizia que esse negócio de juizado, eles faziam tudo que não 

prestava, entendeu? A minha mãe sempre disse isso: “Eu acho que tudo que não presta, 

tem ali dentro.” Então, eu tinha pavor... 
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DN - Por que, ela ameaçava vocês... 

 

RS - É. 

 

DN - ...em mandar pro Juizado de Menores? 

 

RS -  Não, minha mãe não ameaçava, minha mãe só dizia assim: “Se um dia você sair 

de casa, você vai prum lugar desses. Vai te acontecer isso e isso, eu não vou atrás de 

você, eu não vou... (pigarro) procurar, vou deixar você lá dentro...” Então, eu tinha 

pavor daquilo. E eu tava muito bem. Tava bem, tinha um canto pra dormir, eu recebia 

um dinheiro... o dinheiro que eu ganhava, a minha quatro horas (?) as filhas dela iam 

pra loja, compravam roupa pra mim. Então, eu não tinha com o que me preocupar, o 

dinheiro eu gastava, porque eu fumava. Então eu tinha meu cigarro, mas o resto não 

tinha mais preocupação. Eu tinha onde dormir, eu tinha uma casa, eu tinha uma família 

que gostava de mim, que me tratava muito bem, entendeu? Eu vivia bem, aonde eles 

iam eu ia, aonde as filhas dela, as filhas dela iam, (?) eu sempre ia, eu não tinha com o 

que me preocupar. Fiquei lá um bom tempo, fiquei lá três anos, quando eu saí de lá o 

menino já tava com uns três anos já. E eu só saí de lá porque eu fiquei grávida. Fiquei 

grávida do meu filho mais velho, do Ruan. 

 

DN - Por que enquanto você tava lá, você tinha muitos namorados?  

 

RS - Não. Eu não namorava. Eu tinha medo. Porque a minha experiência com homem, 

foi uma experiência assim... que não foi interessante. 

 

DN- Essa primeira? 

 

RS - (tosse) Então pra mim, (tosse) eu achava que aquilo ia acontecer de novo e eu 

detesto sentir dor. E como eu senti uma dor horrível... (ruído) eu não queria. Mas aí, 

depois de muito tempo, depois de quase um ano, eu arrumei um namorado lá mesmo, 

eh... irmão de uma menina que morava lá mesmo... 

 

DN - Lá onde você trabalhava? 

 

RS - Lá onde eu trabalhava. Mas aí minha ex-patroa desceu, perguntou a ele qual eram 

as intenções dele, explicou a ele que eu estava na responsabilidade dela, nós ficamos 

namorando. Aí, ele falou pra mim: “Rose...”, vai e me chamava pra ir pro hotel, eu 

dizia: “Não, não!” (ruído) Sempre inventava uma desculpa, sempre estava com algum 

problema. Aí, um belo dia ele falou pra mim: “Não, eu vou tirar o seu medo, que eu não 

sei que medo é esse.” Aí, depois de muito tempo, depois que a gente já tava com o quê? 

Uns três meses namorando, aí é que eu fui... pra ver... direito como é que as coisas 

eram. (tosse) Aí, nós ficamos. Depois... mais... depois eu me separei dele, nós nos 

separamos depois. Nós tivemos um caso um bom tempo, depois cabô e aí, depois de três 

anos, eu conheci o pai do meu filho.... 

 

AP -  Aí, tinha passado, tinha passado o medo? 

 

RS - Passou o medo. Mas aí, também era aquela coisa, eu namorei ele, depois dele eu 

fiquei um bom tempo também sem namorar. Que não era interessante, eu não me 
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esquentava a cabeça, meu negócio não era aquele negócio de namorar, meu negócio era 

bagunça, era ir pra baile, pra pagode, não era o namoro em si. 

 

DN - Seu negócio era dançar e paquerar. Não namorar exatamente? 

 

RS - É, entendeu? Meu negócio não era esse. Não tinha... E como eu estava... 

 

DN - E beber, Rose? Você gostava também de beber? 

 

RS - Não. Eu nunca fui chegada a beber, não. 

 

DN - Só fumava. 

 

RS - O máximo que eu bebo é uma cerveja ou duas, eu não sou chegada pra beber, não. 

(ruído) E como eu tinha uma vida boa ali, eu era tratada como filha, todas as pessoas 

quando chegavam de fora, eles nunca diziam assim: “Ah, essa é a empregada...” ou 

“Essa é a babá do Jean” Não, eu sempre era a sobrinha dela, uma sobrinha que vem lá 

não sei de onde, então eu me sentia bem, sabe? (ruído) Ali dentro. E assim eu fui criada, 

ela tinha muita confiança em mim, porque eu nunca tirei nada, então, às vezes, ela 

viajava pra São Paulo, ela tinha uma filha mais velha, que hoje já está casada,  e 

quando, ela tinha um namorado na época, ela dizia assim pra mim: “Ô, Mary, eu vou 

pra São Paulo tal dia. Se o fulano vier namorar a Rosângela, você não deixa eles dois 

saírem, que a Rosângela está na sua responsabilidade.” Eu achava engraçado porque ela 

era bem mais velha do que eu. Nessa época eu já tava com uns quatorze, quase quinze 

anos, quando a Rosângela conheceu esse rapaz, e eu ficava, achava engraçado. Aí, eu 

dizia pra eles assim: “Ó, vocês namorem bastante, mas eu não vou ficar sentada aqui no 

sofá tomando conta de ninguém. Só não pode fazer besteira porque vai sobrar pra mim.” 

E largava os dois lá. Ela até casou, já direitinho e tudo. Então eu tive essa confiança. 

Conta que tinha que pagar, as contas, se tivesse algum dinheiro pra depositar no banco, 

alguma coisa, ela tinha confiança de me dar o dinheiro, de eu ir depositar, sabe? Eles 

tinham esse tipo de confiança. Depois, eu fui trabalhar pra filha dela numa barraca de 

camelô, justamente porque eu nunca tirei nada, então eu não iria roubar o dinheiro de 

freguês (?). Eu trabalhei pra eles bastante tempo, sabe? (ruído) Então, eu fiquei, a vida 

continuou... 

 

AP - E a sua família. Não tinha contato? 

 

RS - A minha mãe.. tinha, ligava pra minha mãe. Eu ia... (ruído) Até, passou-se um ano 

depois, eu ia na minha mãe. Eu ia na casa dela e procurava saber se ela tava bem, que a 

minha comadre morava em frente, então eu não me metia na casa dela. Eu ia na minha 

comadre, que a minha mãe não deixava eu entrar dentro de casa, e uma vez que eu já 

tinha saído, e já tinha saído com tudo que é homem que não presta, então minha mãe 

tinha medo de eu armar pra alguém roubar a casa dela. Mas eu falava com ela, eu 

passava por ela, eu tomava benção. Não é aquela coisa mais, ficou aquela mágoa, né? A 

gente se falava, eu ia na minha comadre, perguntava como ela estava. Se ela estivesse 

doente é que ia saber, entendeu? Eu fiquei com aquela preocupação, mas não pra morar 

no mesmo teto, nem nada, (ruído) já não dava mais... Ela continuou... 

 

DN - E seus irmãos, você encontrava?                   
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RS - Não. A gente pouca se via. Depois que meu pai se separou e todo mundo cassou o 

seu rumo, a gente só se via quando tinha alguma coisa séria. É muito difícil, eu tenho 

irmãos que não conhecem minha filha caçula, não sabem nem que eu tive mais um filho 

e ele morreu. A no... uh, uh, a nossa relação nunca foi aquela relação de amor não, nós 

nunca morremos de amores um pelo outro. 

 

AP - Seu pai morreu logo depois que separou da sua mãe, Rose?  

 

RS - (ruído) Eles se separaram em setembro... em julho, por aí... em outubro meu pai 

morreu, em outubro mataram ele. 

 

AP - No mesmo ano? 

 

RS - No mesmo ano. 

 

DN - Agora, Rose, você falou que ele, ele bebia muito e aí, nesse, quer dizer, nessa 

coisa de beber muito, numa briga na rua, mataram ele? 

 

RS- Mas ele também brigava dentro de casa. 

 

DN - Hã? 

  

RS - Ele também brigava dentro de casa. Só não brigava comigo... 

 

DN- É isso que eu ia perguntar. Quer dizer, ele já bebia antes, né? 

 

RS - Não, a briga dele com a minha mãe era o seguinte: ele era muit... ele tinha muito 

ciúme, minha mãe era muito bonita, então ele tinha um ciúme da minha mãe horrível, 

sabe? Mas um ciúme mesmo, deles não poderem sair na rua juntos, porque... pra minha 

mãe sair, minha mãe tinha que ficar olhando pro chão porque se não... o primeiro que 

olhasse pra ele, ele perguntava o que estava querendo... Era um ‘bafafá’, saía uma briga 

toda vez que eles saíam... Porque ele sabia a hora que a minha mãe chegava do serviço, 

então, se minha mãe chegasse cinco minutos depois, ele queria saber o porque, como é 

que foi, aí a briga... a briga começava, mas nunca chegou a, a bater. Tanto, porque a 

minha mãe... (pigarro) ela era baixinha, mas ela tinha um gênio horrível. A primeira vez 

que ele foi bater nela, ela, ela... deu uma coça nele que foi uma coça bonita. Então, ele 

nunca bateu... 

 

DN - Era só discussão? 

 

RS - Discutia. Ele tinha um revólver, ele dizia que ia matar ela. Uma vez ele botou o 

revólver dentro do ouvido dela, falou que ia matar, e minha mãe também era atrevida, 

minha mãe falava pra ele assim: “Então, você atira!” Aí, falou pros meus irmãos... É 

que eu era criança, não entendia nada daquilo, pra mim tudo era festa. (ruído) Meus 

irmãos, tudo apavorado... (pigarro) Foi até que eu tinha uma babá, nessa época eu tive 

babá e a discussão tava na cozinha e o meu irmão veio por trás, bateu na mão dele, ele 

abaixou a mão, soltou o gatilho, o revólver disparou e o tiro pegou na perna dessa 

menina. Foi um ‘bafafá’ lá em casa, sabe? Mas, o caso deles era ciúme, meu pai tinha 

um ciúme da minha mãe obsessivo, sabe? E sei lá, dentro dos padrões deles, eles se 

gostaram, porque depois que ele morreu, minha mãe nunca mais arrumou ninguém, eh... 
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a gente nunca pegou... eu já peguei ela chorando, e ela não falava, mas a gente sabia que 

era por causa dele, porque antes das nossas brigas, não tinha porque ela estar 

chorando...E ela nunca mais arrumou ninguém. Então, a gente já sabia que aquilo ali foi 

um amor que ficou, sabe? Foi um amor bonito deles, era divertido, mas era bonito. Ele 

nunca teve coragem pra matar ela, mas ele era louco por ela, tanto que antes dele 

morrer, ele disse a ela: “A única mulher que eu realmente gostei na vida foi você.” 

(tosse) Eu lembro que eu era pequena, mas eu tava perto e eu acho que cheguei a escutar 

meu pai dizer. Então, eles viviam bem, à moda deles eles viviam bem, sabe? 

 

DN - Só brigavam quando ele bebia? 

 

RS - Só brigavam quando ele bebia ou quando ela chegava tarde. 

 

DN - Ela trabalhava em quê? 

 

RS - Minha mãe, minha mãe trabalhou de lavade... lavanderia, minha mãe trabalhou em 

lavanderia, depoi ela trabalhou em firma de limpeza. (tosse) Depois ela lavou roupa pra 

fora, trabalhava em serviços assim. 

 

AP - Desde a época do casamento? Ou foi depois da separação? 

 

RS - Hã? 

 

AP - Ela sempre trabalhou? 

 

RS - Sempre trabalhou. Não, eles não eram casados, eles viviam juntos. Onze anos. Eles 

viveram 11 anos juntos. Marido dela de casado... 

 

Fita 1 – Lado B 

 

RS - Pra te dizer que eu tenho vinte e oito, o Zezinho deve ter o quê?  Uns trinta e cinco, 

por aí, que vem a ser o caçula dos homens. Nossas crianças sempre foram muito grande, 

a minha irmã já deve estar com seus quarenta e seis, por aí... Márcio também deve tá 

variando isso... Aí eu fiquei... fiquei na rua, fiquei trabalhando, conheci o pai do meu 

filho mais velho... 

 

DN - Sábado e domingo, você saía pra passear, pra ir dançar? 

 

RS - Não, não saía porque... esse menino, ele se agarrou muito a mim, então, se eu 

folgasse, o dia que eu folgasse, era o dia que a casa pegava fogo porque ele ficava o dia 

inteiro me chamando, ele chorava, todo mundo se via doido pra dar comida, pra dar 

banho, pra dar água, o negócio dele era eu, sabe? Então, eu quase não saía, saía quando 

realmente tinha precisão, mas eu quase não saía, mas ainda assim mesmo porque minha 

ex-patroa dizia assim pra mim: “Rose, não sai não porque a gente vai se ver doido aqui 

com o Jean.” Tanto que quando eu saí da casa, ele sentiu muito, quando eu larguei ele, 

quando eu parei de trabalhar com ele, ele sentiu muito, entendeu? Então, eu quase 

também não saía, eu também não tinha porque sair, que época de carnaval todo mundo 

ia brincar carnaval junto, então eu ia com as filhas dela. Se tinha uma festa eu ia, eu ia 

pra tomar conta dele e ia também pra me divertir, porque sempre vinha um, ficava com 

ele pra mim...  Eu não tinha porque...Natal, Ano Novo, a festa era ali, era grande, a 
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família era grande, então a gente passava por ali... Eu tinha uma família, sabe? Eu tinha 

uma família que não enchia meu saco por causa de religião, nem tampouco por causa de 

eu andar de short curto, de roupa curta, nem por eu ficar no portão batendo papo, então 

eu não esquentava muito de sair, sabe? Aí eu fiquei, fiquei com eles um bom tempo, 

quando eu saí de lá eu estava com uns cinco meses de barriga do meu filho mais velho, 

que eu saí, eu parei... 

 

DN - Que você ficou lá mais ou menos uns três anos? 

 

RS - Eu saí de lá, eu tava com uns cinco meses de barriga, já. 

 

DN - E aí foi pra onde, Rose? 

 

RS - Eu fui pra rua... porque lá, numa casa eram vinte e quatro pessoas, porque ela tinha 

negócio de pensionato pra moças, né? Então eram vinte e quatro pessoas, contando todo 

mundo. 

 

DN - Ah, ela tinha uma casa grande que alugava o quarto pras pessoas? 

 

RS - É. Fora a família, fora as filhas, que ela tinha três filhas, tinha quatro, né? Tinha  

uma de criação, que era a menor, tinha a neta que ela criava, e eu tomava conta de ... fui 

pra lá pra tomar conta de uma criança, peguei quatro, que tinha os dois netos, tinha a 

neta e ainda tinha a filha dela menor que ela pegou para criar, que era a Cristiane. Então 

era muita gente... E  quando eu engravidei, ela falou pra mim: “Olha, Rose, eu gosto 

muito de você, eu te adoro, a hora que você precisar de mim...”e realmente, quando eu 

precisei dela, ela esteve comigo. Então, ela falou pra mim: “Pra mim não dá, não dá pra 

mim ter criança pequena.” Porque ela era costureira, então tinha muita coisa, já tinha as 

crianças todas, não dava;aíeu fui para a rua, aí eu ficava dormindo na beira da praia... 

 

DN - E o pai do menino? 

 

RS - Foi um caso, uma aventura. Foi uma noite só e eu engravidei... (pigarro)    

 

DN - Ele nem soube? 

 

RS - Não, ele foi saber, o meu filho já tinha nascido. Tava cansado de tá no mundo. 

 

DN - Você pensou em tirar, alguma coisa assim? 

 

RS - Não. 

 

DN - Você quando se viu grávida, quis ter?  

 

RS - Não, eu não queria ter. Eu queria ter, mas ficava pensando que eu não tinha 

condições de ter, pensei em dar, mas... foi uma idéia que ficou comigo até os sete meses 

de barriga, mas eu conheci o meu primeiro marido, ele trabalhava na Praia do 

Flamengo, na barraca, essas barracas de camelô. Então eu ia pra lá, de noite eu dormia 

na praia, ele ficava tomando conta de mim. De dia eu ficava por ali, (pigarro) com ele, 

mas antes da minha barriga aparecer, muito antes, eu ainda trabalhei ainda, vendendo 

café e tudo. Aí como minha barriga foi crescendo, ele  gostava muito de mim, um dia 
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ele falou pra mim: “Olha, Rose, eu não tenho uma coisa muito grande, eu tenho um 

barraco, e o seu filho na rua, ele não fica. Um nome eu vou dar, não vai faltar nem 

comida nem um teto.” Aí eu fui morar atrás da Central do Brasil. Fiquei lá, meu filho 

nasceu, realmente ele registrou meu filho... 

 

DN - Ele morava ali? Não. 

 

RS - Ele mora lá até hoje. 

 

DN - Ele procurou um lugar pra morar com você? 

 

AP - Ele já morava lá, né? 

 

RS - Ele já morava lá. 

 

DN - Ele morava sozinho? 

 

RS - Ele morava sozinho. Mas, aí nós fomos viver... Só que nós fomos viver, eu não 

gostava dele, ele é uma pessoa que eu devo muita obrigação, uma pessoa que se amanhã 

tiver numa situação ruim, eu puder ajudar... Eu devo muita obrigação a ele, não posso 

pagar. Meu filho em um nome hoje, eu agradeço a ele, mas não era amor, sabe? Não era 

amor, era gratidão. Então, a gente não (tosse)... a gente vivemos (sic) uns bons anos, 

mas ele no canto dele e eu no meu. Não tinha esse negócio de... quando ele pensava em 

ter alguma coisa comigo, eu inventava uma história, eu dizia que estava doente, eu 

sempre arrumava uma história... 

 

DN - Com dor de cabeça... 

 

RS - Eu sempre arrumava uma história, e nisso eu fui enrolando ele, ele foi vendo que 

não tinha jeito e nós fomos vivendo, o Ruan foi crescendo, quando o Ruan estava com 

onze meses... Mas ele assumiu meu filho, ele dava as coisas, ele registrou e tudo 

direitinho ele fez. E todo mundo achava engraçado porque ele é meio escuro, ele é bem 

preto, e o Ruan é claro, o Ruan é branco. Você vê que o filho... dizia, realmente, que o 

filho não era dele. O Ruan é branco de cabelo liso, uma diferença muito grande. Eu vou 

trazer a foto deles para vocês verem. Mas, mesmo assim ele assumiu como filho dele, se 

você chegasse e dissesse que não era filho, dava brig... saía briga, então ninguém nunca 

falou nada, acostumou como filho dele. Eu vivi ali muitos anos, também, e dali, eu já 

fui começando a entender um pouco a vida, a ver as coisas, sabe? Eh... a minha cas 

vivia muito cheia... 

 

DN - De amigos? 

 

RS - De amig... nã... tinha tudo, minha casa tinha tudo. Tudo que você possa imaginar 

que não presta, tinha. Tinha, tinha... 

 

DN - Tudo o quê, não entendi? 

 

RS - Tinha puta, tinha viado, tinha vagabundo, tinha tudo. A minha casa vivia cheia, 

entendeu? Na... na minha casa se fumava, se cheirava, se tomava pico... pintava... 
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DN - Sim, mas aí, essas pessoas eram amigas de vocês? (tosse) 

 

RS - Eram amigas. 

 

DN - De você e dele? 

 

RS - (tosse) Isso. 

 

DN - Ele também, fumava, cheirava? 

 

RS - Fumava, e até hoje, fuma, cheira, bebe, pinta o ‘escambal’, mas nunca levantou a 

mão pra mim. E também a minha casa também não tinha negócio de ter relação, porque 

a minha casa todo dia tinha gente, sabe? Era um quarto, mas dormia pra mais de dez. 

Então, a minha casa... aquele tempo pra mim assim, foi divertido, sabe? Foi uma vida 

engraçada. Eu guardava muito  roubo  dentro da minha casa, roubo, não é roubo 

pequeno não, é roubo mesmo. Porque tinha os meninos que eles iam, roubavam casas... 

vinh... Tinha dia da minha casa ter televisão debaixo da cama, televisão por cima, tinha 

tudo quanto era tipo de roubo, tinha revólver, e a gente dava guarida, e essa pessoa que 

fazia esse roubo, ele tinha muita confiança em mim. Então, ele, toda vez que ele ia fazer 

algum serviço, ele chegava pra mim e falava pra mim: “Ó, tia, com tal hora, eu vou 

chegar aí.” E as meninas, as mulheres deles, né? Iam lá pra casa, dormia, e a gente 

ficava esperando, eu levava eles até o... pra Presidente Vargas pra pegar ônibus, pra  

poder a polícia não incomodar, essas coisas toda. E o roubo vinha diretamente pra 

minha casa, mas eu levava  o meu. 

 

DN - Tinha a sua comissão? 

 

RS - Eu tinha o meu dinheiro, entendeu? E graças a Deus... sei lá, eu tive muita sorte. A 

polícia nunca descobriu que minha casa tinha roubo. Primeiro, que eu não dava 

confiança pra polícia, segundo que eu nunca fumei, nunca cheirei. Eu vivia nessa vida, e 

acho engraçado que as pessoas dizem assim: “Ah, fulano leva o outro a cheirar e a 

fumar.” Não, não leva. Não leva porque eu não, não, eu tenho, meu vício é só cigarro, 

eu não aprendi a cheirar, não aprendi a fumar, não aprendi a  tomar pico. E eu vi muitas 

menininhas com 12, 13 anos numa vida que hoje eu não quero ver minha filha. Eu tinha 

uma menina com uns treze anos, filha dum tenente, ela, quando chegava na minha casa, 

ela chegava se tremendo, aí eu perguntava pra ela: “Alexandra, que que houve?” “Eu 

tenho que tomar um pico, porque eu tenho que tomar um pico, porque senão eu não  

sossego...” E realmente, enquanto ela não botava aquela agulha cheia de treco na veia... 

quando ela tomava o pico ela ficava satisfeita, ela ficava calma, sabe? Eu, na minha casa 

tinha de tudo, (ruído) eu tive um rapaz, que até hoje eu conheço ele, (ruído) que ele, um 

dia, ele cismou que eu tinha que aprender a cheirar. (ruído) Aí, eu dizia pra ele assim: 

“Jacaré...”, porque geralmente você não conhece as pessoas pelo nome, você chama 

pelo grupo(?)(ruído), “...eu não vou cheirar.” “Não, Rose, mas você vai aprender a 

cheirar.” (ruído) Aí, ele ia, batia o prato, (ruído) botava as fileiras de todo mundo, 

(ruído) todo mundo cheirava, o prato rodava (ruído) e eu ficava olhando pra cara dele. 

(ruído) Aí, depois, quando o prato vinha na minha mão, eu olhava pra ele e falava 

assim: “Eu vou aprender a cheirar quando eu quiser. Agora, quando eu quiser aprender, 

eu vou lá em cima, compro e cheiro.”  

 

DN - Lá em cima por que, era ali atrás da Central, perto do morro? 
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RS - Era no morro, eu morava embaixo, né? Então, eu acho que você só aprende 

realmente o que você quiser. Então, eu botei pé firme, disse que não quero, não quero e 

acabou, entendeu? Mas tinha... O meu filho nessa época, era pequeno, e ficava... o meu 

filho vivia... puta, viado, todo mundo carregava ele pra tudo quanto era canto, ele ia pra 

boca de fumo com os meninos, descia... era o que se via na cabeça... 

 

DN - Você, em algum momento, pensava o que que a sua mãe pensaria se visse a sua 

casa?  

 

RS - Não. Não, porque a minha mãe não ia na minha casa. 

 

DN - Em nenhum momento você pensou? 

 

RS - Não. Minha mãe tinha pavor da Central do Brasil. Então, ela nunca ia na minha 

casa, de  jeito maneira. Então, eu nunca esquentei minha cabeça porque eu sabia que ela 

nunca ia na minha casa. Mas, ela sabia que eu morava atrás da Central do Brasil, sabia 

que eu morava com um rapaz e tudo, ela só nunca botou os pés lá e nunca viu a cor dele. 

(pigarro) E a vida foi continuando, enquanto deu, foi continuando, até o dia que nós 

tivemos um pega bem brabo porque eu tinha um grande amigo, eu tinha um amigo meu 

que era motorista, e ele disse que eu tinha andado com esse rapaz. Aí, eu disse pra ele: 

“Eu não andei não, mas eu vou andar que é pra você falar com vontade.” E realmente, 

fui, dormi com o cara fora, cheguei no outro dia de manhã. “Ô, Rose, onde você tava?” 

Eu falei: “No hotel, com fulano. Você não falou que ele era o meu amante? Então, agora 

você fala com razão.” Aí, naquele dia nós quebramos o pau, ele falou que ia me matar... 

 

DN - Você não tinha medo não, Rose... de peitar assim (risos) o outro? 

 

RS - Olha, quando eu era mais nova... Minha mãe sempre disse que eu puxei meu pai, 

minha mãe sempre disse isso, que eu era igual ao meu pai, eu era geniosa, eu sempre fui 

geniosa, malcriada e... ignorante igual ao meu pai, e eu sempre fui realmente, eu não 

tinha medo de nada. Hoje em dia, eu até te digo que eu tenho medo, mas antigamente eu 

não tinha medo não, entendeu? Tanto que uma vez, o polícia botou a arma dentro da 

minha cara... eu olhei pra cara dele e fiquei olhando pra dentro de cara dele, esperando 

ele atirar. Ele falou pra mim assim: “Mas, você é bastante atrevida.” Falei: “‘Ué!”, 

porque eu tinha botado, pegado um revólver de dentro dum ônibus, o ônibus, aquilo ali 

era um ponto, um terminal, então o menino veio, me deu o revólver, eu botei por dentro 

da blusa e entrei (ruído) pra guardar. Mas, só que o polícia lá da rodoviária, não sei que 

olho era aquele, o polícia viu, aí ele veio. (ruído) Aí, quando ele chegou, eu já tinha 

guardado (estalar de dedos) o revólver há muito tempo, aí eu dei um beliscão no meu 

filho, que tava dormindo, pro meu filho acordar, aí quando eu abri a porta ele tava com 

o revólver olhando pra minha cara, aí eu olhei bem pra dentro da cara dele, ele falou 

assim: “Cadê o negócio que você pegou no ônibus e veio guardar?” Eu falei: “Eu não 

peguei nada. Eu tava conversando com uma pessoa, o ônibus foi embora e eu vi que 

meu filho tava chorando.” “Mas você pegou.” Eu falei: “Eu não peguei. Então o sr. olha 

aí dentro...” Aí, ele rodou... 

 

DN - O beliscão foi pra você ter o álibe do seu filho chorando? 

 

RS - (pigarro) Aí, ele foi, rodou a casa inteira, olhou, olhou, olhou, (ruído) não achou 
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nada. Aí ele falou pra mim assim: “Você é muito esperta, mas a hora (ruído) que eu te 

pegar numa boa, você não me escapa.” Aí eu falei: “Tá bom.” “Então, você vai ver. 

Ainda vou te pegar cheirando....” Aí eu falei: “Ah, então você vai morrer querendo!”, 

porque eu era abusada. Eu não tinha medo, não. Aí, eu virei pra ele: “Você vai morrer 

esperando. Até o dia que você resolver que esperar... quando você cansar, você para.” 

Aí, ele foi embora, mas ele disse pra mim: “Ainda vou te pegar...” (?) falou pra mim, 

ele jurou pra mim: “Ainda vou te pegar numa boa.” Eu falei: “Tá bom.” Aí, virei as 

costas e fui embora pra rua. (ruído) Batia papo, ficava até duas, três horas da madrugada 

conversando na rua, clareava o dia, a gente tava na rua, batendo papo e eu nuca dei mole 

nem motivo à polícia, nenhum de levantar a mão pra mim. Eu sempre conversei com 

eles com educação, se saísse da linha, eu também saía, se tivesse que gritar, eu também 

gritava, eu nunca tive medo da morte. Primeiro, que eu tinha um filho só pra mim, era 

meu único filho, minha mãe ficava. Então... (ruído) não esquentava muito as idéias. Só 

que o Ruan foi crescendo e aí quando o Ruan fez onze meses, por essa briga, o meu ex-

marido falou pra mim que a casa era dele e a rua era minha. Eu falei pra ele: “Certo, a 

casa não é sua? A rua é minha.” Passei a mão no meu filho e saí de casa três horas da 

manhã. Falei pra ele: “Não seje por isso.” Aí, arrumei uma menina, (pigarro) pra ela 

tomar conta do meu filho pra mim trabalhar. 

 

DN - Lá perto de onde você morava? 

 

RS - Aí eu já tinha dezesseis anos nessa época, foi quando o Ruan nasceu, tava com 

quase dezessete. Aí... a, eu, a min... ali você conhece tudo... Aí, uma colega minha falou 

pra mim... eu falei assim: “Lá eu vou ganhar dinheiro agora.” Menor, na época, menor 

só ganhava meio salário, não sei nem se continua assim. Também meio salário pra mim 

não dava, eu pagava duzentos por semana mais a despesa do meu filho, pra mim não 

dava, e eu tinha que arrumar dinheiro pra pagar a garota. Aí, a minha colega falou 

assim: “Ó, Rose, em Copacabana (pigarro) você tira esse dinheiro.” Eu falei: “Mas 

como?” Aí que ela foi explicar como que era a situação. Eu falei: “Ah, mas eu não dou 

pra isso não.” Aí, ela falou: “Rose, o negócio é o seguinte, tu não quer dinheiro? Então 

você tem que dar um jeito”. 

 

DN - O que que ela explicou pra você, Rose? 

 

RS - Como é que é a vida de uma prostituta, como é que é a vida de uma garota de 

programa. Aí, eu fui, tinha nada a ver, eu fui, muito sem graça, que as pessoas, as, as 

meninas quando entram para essa vida no começo é difícil, depois todo mundo encara 

numa boa, vai levando, mas primeiro é bem difícil, entendeu? 

 

DN - Mas seria em Copacabana na rua ou em algum lugar específico? 

 

RS - Não. Na Atlântica. Não, na Atlântica. Eu nunca gostei de trabalhar nem... nem em 

boite. 

 

DN - Na rua? 

 

RS - Eu fui convidada depois, de um bom tempo pra trabalhar em boite, mas não quis. 

Aí, fui pra pista, ver como é que era a história, ver como é que era... negócio de 

dinheiro... 
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DN- E quais foram as dicas que ela deu? Quais foram as dicas que ela deu? 

 

 

RS - As dicas que você dá é, é... a roupa, não pode tá muito tampado, você tem que tá 

sempre com uma roupa, uma saia bem curta (ruído), uma, uma blusa que, que mostre 

pelo menos como é que é o formato do seio, sabe? Aquelas coisas assim. E saber... 

como conversar com o cliente (ruído), como fazer (ruído),como é que você vai fazer 

dentro do hotel, como é que é a história do dinheiro, cada coisa tem seu preço (ruído), 

entendeu? É... cada... cada... cada coisa ali, ela tem um preço. Porque tem... tem o 

freguês que ele só quer... papai e mamãe, que é o normal do sexo... (ruído), né? Tem o 

freguês que... 

 

DN - Aí esse é mais barato, que é o mais comum, é isso? 

 

RS - Não, não é o mais comum. Tem a saída dentro do carro, que é onde o freguês tem 

um carro, quer trepar dentro do carro pra não pagar hotel. Tem a, a mamadinha, que a 

gente fala, que é só pra... pra ficar chupando o ‘peru’ do homem e ele gozar, aí também 

tem outro preço. Tem tudo, que é quando o freguês quer tudo e você tem um preço que 

é um preço maior. E aí a garota que vai escolher, se é uma menina que ela faz tudo, ela 

vai, ela vai. Se não é, ela chama outro e passa ele pra frente. Tudo ali tem um jeito, tudo 

ali tem um preço, tudo tem seu esquema e dali a gente vai aprendendo, entendeu? O que 

você não sabe a outra ensina. 

  

DN - Aí, a prática vai ensinando outras coisas? 

 

RS - É, a vida vai ensinando. 

 

DN - E aí, dali dava pra você tirar o dinheiro para pagar a menina pra cuidar do seu 

filho, pra comer, pra se vestir, pra tudo? 

 

RS - Dava, pra fazer tudo (ruído). 

 

AP - E você se inseriu sem problema lá? Porque tem todo um esquema, né? Pra você 

poder fazer (?) 

 

RS - Não, porque em Copacabana é o seguinte: em Copacabana (?) o seguinte: você tem 

a puta de boite, a puta de pista e a puta de restaurante (ruído). E a que rouba (ruído), e a 

que rouba... 

 

DN - Puta de pista é a da rua, é isso? 

 

RS - É. É a que fica na pista (ruído), onde tem aquela pista onde o carro passa. (ruído) 

 

DN - E a que? 

 

RN - Rouba... Entendeu? Então, tudo tem um limite. (ruído) Desde o momento que 

você não se mete  (ruído) aonde a outra está, tá tudo certo. Se você é de pista (ruído), 

você continua na pista... 

 

AP - Entra sem problemas? 
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RS - Você entra...você entra sem pobremas, entendeu? Não tem... Desde o momento... E 

tem a separação, porque tem o lado que é só dos viados, aonde você não vai, aonde, 

mesmo que você esteja passando, você não pega freguês. Porque ali é o lado dos viados 

(ruído), como os viados não vêm pra onde as putas estão, para também não tomarem os 

fregueses dela (ruído), a não ser que o freguês queira sair com uma puta e um viado... 

Aí sim, aí é outra coisa, aí a gente chama algum que a gente conheça muito, que seja um 

amigo, que seja um colega e... porque na rua, na pista você não tem amigo, você tem 

colega. 

 

AP - Isso tudo na orla, lá, na Avenida Atlântica? 

 

RS - Na orla. Na orla, entendeu? Então, a gente não tinha esses problemas (ruído). A 

única coisa que não se tolerava era cafetão (ruído), ninguém tinha cafetão, ou quem 

tinha, o cafetão ficava em casa (ruído), ele nunca ia pra pista (ruído) pra ficar junto com 

a puta. Isso existia, isso, entendeu? E cada uma fazia... a gente tirava... porque hoje em 

dia, você faz um programa por cinqüenta reais, três saídas que você der são cento e 

cinqüenta reais (ruído). 

 

AP - Mas a média de um programa hoje é cinqüenta reais? 

 

(ruído de microfone caindo) 

 

RS - É, se não... é, cinqüenta reais. A média... porque o viado cobra mais caro. Sempre 

foi assim, você não cobra o preço do viado e o viado não cobra o seu preço. E ele 

sempre é mais caro. O travesti sempre cobra mais caro do que a puta. A regra sempre 

foi essa. E ali também tem-se regra, a regra sempre foi essa, entendeu? E a gente tinha, 

tinha assim uma amizade, assim no intuito de que, quando uma saía, a outra sempre 

puxava, pegava, olhava assim atrás do carro do cara, a placa, que se ela não aparecesse 

no outro dia de manhã, a gente dava parte, entendeu? E tem tudo, a gente vai pra 

delegacia, a gente ia pra delegacia pra fazer averiguação, pra ver negócio de idade, pro 

delegado saber como é que é... 

 

DN - E aí como é que você fez, nessa época você estava com dezessete anos? E aí, 

chegou a ir na delegacia alguma vez, aos dezessete anos? 

 

RS - Eu fui muito. Andei muito, aquele viaduto do Joá ali a pé. 

 

DN - E como é que você resolvia? 

 

RS - Eu dava o nome da minha irmã mais velha. Que eu nunca aparentei a idade que 

tenho, sempre aparentei mais idade... 

 

DN - E você tinha o documento dela? 

 

RS - Não, eles não te pedem documento.  

 

DN - Ah, não? 

 

DN - Não. (ruído) Aquilo ali, eh... pra nós aqui (ruído),que eu sei que isso não vai sair 
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daqui (ruído),é uma máfia (ruído), tá? Praticamente uma máfia (ruído). 

 

DN - É uma? Máfia? 

 

RS - É, uma espécie assim. Porque ali é o seguinte: a gente nunca deu o documento, tá? 

Desde o momento que você não roube, que o delegado sabe quem rouba, quem não 

rouba. Quando a gente chega na delegacia pra averiguação (ruído), o delegado sabe 

quem é quem, tá? Porque se chegou uma puta nova, quem tiver no camburão (ruído), o 

sargento que a gente já tá acostumada a ver muitos e muitos dias, ele pára sempre uma e 

pergunta: “Daonde veio fulana? Qual o nome de fulana? Tá fazendo o que na pista? Ela 

cheira, ela fuma?” Então, sempre se dá a dica, pra ele do que se faz, entendeu? Então, 

ele sempre sabe, quem é quem, existe essa história. E a gente sempre ia pra uma 

delegacia que tem na Barra, chamada Devisul. Então, o delegado lá já conhecia todo 

mundo. Todo mundo conhecia ele. A gente ficava lá a noite toda, quando ele tava de 

bom humor, ele soltava a gente às três da manha, quando a gente começava a reclamar, 

dizia pra ele que estava dura, sem dinheiro, ainda tinha que arrumar dinheiro pra ir pra 

casa, então ele tava de bom humor ele soltava, senão ele soltava a gente às seis da 

manhã e cada um ia embora. Não tinha nada e se sabia, se sabe, sabe. A única coisa 

errada, que hoje parece que estão começando a se resolver, que você vê garota de nove, 

dez anos, oito anos, meninas que não têm nem peito na pista. Tem menina que não dá a 

frente mas dá atrás, que não dá a frente porque quer casar moça, mas atrás já foi há 

muitos e muitos anos. Se vê de tudo, sabe? Você vive, é uma coisa, é perigoso, mas 

você se diverte. A gente se diverte muito nisso, sabe? Mas, é perigoso. Faz muita 

amizade, conhece muita gente, muitos artistas, muita gente famosa vai para ali, sabe? 

Muito filhinho de papai, a gente se diverte certos tempos. Tem, tem gente que sai, não 

pelo dinheiro, mas pela cocaína, pela maconha. Tudo ali, tem pagamento, todo 

pagamento tem um fundamento, sabe. E assim eu fui vivendo, fui criando meu filho... 

Tinha dia que a rua dava muito bem, tinha dia que a rua não dava para nada. E a gente 

nunca dorme sozinha... 

 

DN - Mas ao final do mês, em média, você ganhava o suficiente? 

 

RS - Ah, ganhava. Se a noite tiver boa, hoje em dia, pelo real, você sai da rua no 

mínimo, com quinhentos. 

 

DN - Numa noite. 

 

RS - Numa noite. Se ela estiver boa, você sai com um milhão. Se você der sorte de 

arrumar um gringo melhor ainda, desde que ele não seja argentino, porque argentino 

não gosta de pagar, o resto vai bem. Vai no câmbio de manhã, troca o dinheiro e 

acabou. A gente nunca dorme em hotel sozinha, sempre dorme... sempre se divide o 

hotel. Por isso que eu digo para você, tudo ali tudo ali se tem transação. 

 

DN - Como assim? Quando vai uma, em geral vai mais, mais uma ou... 

 

RS - Não, a pista é o seguinte: Copacabana ela começa, a gente começa a ganhar 

dinheiro dez horas da noite, de dez às quatro você pode arrumar dinheiro, passou de 

quatro horas... quando o dia começa a clarear você não precisa mais ficar na pista que 

não tem dinheiro, acabou o dinheiro (ruído). Aí, puta de boite tá indo embora, 

restaurante tá fechando, aí todo mundo começa a sair da pista. Aí, geralmente você vai 
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pra padaria onde tá todo mundo, aí todo mundo toma café e cada um vai pegando o seu 

ônibus e vai embora. Então, já tem o hotel onde a gente costuma dormir todo dia 

(ruído). 

 

DN - Ah, sim! 

 

RS - Entendeu? Então, o, o cara que fica lá na portaria do hotel, ele já sabe. E a gente, 

pra não ficar pesado pra ninguém, cada uma dá metade (ruído). Então dorme até de 

noite, sabe? Dorme, lava a roupa, às vezes lava, às vezes, quando o hotel não dá pra 

lavar a roupa a gente manda pra lavanderia, sempre foi assim, sabe? Então dá, dá, se 

você souber, dá pra ganhar. 

 

DN - E você alguma vez teve problemas sérios assim com, com cliente, ô Rose? 

 

RS - Já. Já tive situação séria, mas já tive situação divertida, sabe? Já tive situação séria, 

mas já tive situação divertida. Tem o cliente que não quer pagar, ah, a quando a gente 

sai no carro é mais difícil o cliente pagar, a não ser que seja conhecido, porque aí, se ele 

não quer pagar ele não vai pagar e acabou (ruído). Ele vai dizer, vai te dar porrada, vai 

abrir a porta do carro (ruído) e acabou. O serviço foi feito, mas ele não quis pagar e o 

quê você vai fazer, entendeu? Tem sim. Eu arrumei uma queimadura de moto, brigando 

com um cliente uma vez, no alto da... num lugar lá, não sei se Gávea, não sei como é 

que é aquele negócio pra lá. E... acontece, sabe? Como acontece coisas divertidas. 

Acontece coisas na pista que você fica boba. Você diz assim... eu sei lá. Em certos 

pontos, eu acho que a vida assim, no ponto assim de casamento, véu e grinalda, sonho 

da carochinha, pra mim se acabou ali, porque eu fui vendo que a coisa não era daquele 

jeito. Que você vê cada coisa ali que você fica assim... 

 

DN - Até ali você ainda tinha essa idéia? 

 

RS - Eu ainda tinha esse sonho! 

 

DN - Ainda tinha esse sonho. 

 

RS - Ainda tinha esse sonho, ainda achava que isso podia acontecer. Só que quando 

você chega ali você vê... 

 

DN - Mas você já tinha casado. Você já tinha morado com, com... 

 

RS - Eu já tinha morado com alguém, mas não era aquele morar, foi um morar de 

amigos, entendeu? Porque eu fazia quando eu queria, quando eu não tava afim (estalo) 

eu não fazia. Não tinha, não tinha esquentação de cabeça, entendeu? Mas, não era 

aquele lar estável, como eu tive nos dois últimos casamentos, não era, entendeu? Era 

mais bagunça. Porque ali todo mundo pintava, todo mundo bordava e tinha... a gente 

não, não... tinha fogão por ter, porque todo mundo comia fora. Depois de neguinho 

cheirar a noite toda, ninguém ia pro fogão. Ninguém ia fazer nada. Eu muito menos. 

Minha casa tava cheia, uma porrada de mulher, eu ia fazer porque, se eu era dona da 

casa? Quem quizer que fizesse. Ninguém queria fazer, então compra comida fora! A 

minha vida era ler. Eu lia muito revista, batia muito a perna, eu não fazia quase nada e 

tomava conta do meu filho. Era minha prioridade, agora o resto, que se danasse! Meu 

filho tando de barriga cheia e tando bem, por mim que se danasse. Eu não ia pro fogão 
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fazer comida prum bando de mulher, entendeu? Agora voltando a isso, muita coisa que 

você vê é o seguinte, muita coisa que eu vi, eu agradeço a Deus hoje tá viva com vinte e 

oito anos, é que você vê menininhos de quinze, dezesseis anos morrer. Você vê... 

 

DN - Morrer de quê? 

 

RS - Matado! Polícia mata, entendeu? Porque tá devendo... porque é, é aquela velha 

história. Ele rouba, (ruído) mas ele tem que dar o dinheiro ao policial lá na frente. Isso 

aí, a televisão do Brasil não mostra, mas a realidade da vida é essa, a corrupção começa 

daí. Se o cara rouba um relógio, ele vai ali e vende, mas o polícia também ganha com 

isso. E se não pagar, a primeira vez ele avisa, (ruído) a segunda vez ele bate, ele quebra 

um braço, uma perna, uma cabeça alguma coisa, a terceira vez vai pra vala, entendeu? 

Vi muita gente... vi muita briga de mulher... eu conheci... a única coisa que... o que me 

marcou nessa história toda foram... uma era uma menina que morava comigo, a Nádia, e 

por um copo de cerveja ela morreu. Com vinte e um anos e largou três filhas pequena. 

Porque ela tava bebendo cerveja com um cara, a colega da mulher do cara passou e 

chegou em casa e disse pra mulher e disso aí, a mulher desceu com uma faca e foi uma 

facada só, dois dedos embaixo do umbigo e ela caiu morta. Isso você vê. Outra foi uma 

ex-cunhada que eu tinha, era Margareti, muito boa. A nêga trabalhadeira... 

 

DN - Esse, esse cunhada é como, irmã desse, desse rapaz com quem você morou? 

 

RS - É. Que é, não, não é irmã, irmã de sangue não, mas ali no fim das contas todo 

mundo se torna irmão, porque todo mundo se ajuda, sabe? Então se acaba-se criando-se 

um vínculo, não assim de sangue, mas de família. E era uma menina muito 

trabalhadeira, muito caprichosa, sabia fazer de um tudo, tá? Fazia cabelo, sabia fazer 

comida, arrumava uma casa que era uma beleza, mas o vício da maconha e da brizola 

não deixava, ela não deixava. Foi por isso que ela morreu. Tá, então, você vê... 

 

DN - Porque ficou devendo aí, tomou dinheiro? 

 

RS - Não, ela não ficou devendo. Ela começou a trocar de marido, e justamente os caras 

que tomava conta da boca. Era vapor de boca, era... e um belo dia o homem lá de cima 

se invocou e mandou matar. Que os caras já estavam brigando entre si, porque ela era 

uma preta bonita então ela largava... quem desse mais brizola e maconha, ela ia embora. 

 

DN - Aí, eles começavam a brigar entre si, por causa dela? 

 

RS - É, e acabou... quando o homem se invocou que ele viu que estava perdendo muito 

homem ele mandou matar, entendeu? Não conversou e mandou matar. Então você vê 

muito, sabe? Você vê muito menininho, eu vi morrendo, e muita menininha morrendo 

de overdose, porque deu banho... deu banho na boca porque tava devendo, você vê 

muita coisa. É o outro lado da vida que muita gente não conhece, mas é um lado que eu 

já vi de perto, é um lado que eu não quero pra minha filha. Pra entrar tem que ter peito. 

Tem que ter, tem que ter peito, tem que ser marrenta, tem que ter  alguém nas costas que 

garanta. 

 

DN - Você tinha? 

 

RS - Eu tinha, porque eu sempre fui boa de fazer amizade. Eu nunca arrumei confusão 



   

30 

 

com ninguém, porque eu acho que... o macaco sabe o galho que trepa. Então eu sabia 

muito bem o galho que eu estava trepando e eu não ia me meter a besta de arrumar 

confusão com um para levar uma facada,  que eu tinha, mal ou bem, eu sempre tive 

aquele troço: eu tenho um filho pra criar aqui atrás. Então, eu fazia, eu guardava roubo, 

eu pintava e bordava, mas porque o dinheiro que eu recebia, era uma roupa que eu 

comprava pro meu filho, era uma lata de leite, era uma coisa ou outra... uma roupa pra 

mim... Mas nunca me meti a besta de fazer graça, pra estar morrendo de bobeira. E é o 

que você vê muito. Você vê menino de dezesseis anos arrumando mulher e dando nela 

de pau, no meio da rua e ninguém se mete e ninguém faz nada, sabe? Então, pra viver 

numa vida dessa, tem que saber viver. 

 

DN - Agora, Rose, é como se diz, quer dizer, você fazia essas coisas de cara limpa, 

porque você falou que não fumava, não cheirava, bebia um ou outro copo de cerveja... 

 

RS - Não, eu sempre gostei de fazer minhas coisas sabendo o que eu tô fazendo, sabe? 

Esse negócio de beber primeiro pra depois fazer, nunca foi o meu forte. Porque eu gosto 

de...  (ruído) E tanto que, se eu beber hoje, eu amanhã eu digo pra você tudo que eu fiz 

hoje, mesmo se eu tiver bêbada (ruído). Porque eu bebo a bebida, eu não bebo o juízo, 

sabe? Então, eu acho... eu sempre gostei das minhas coisas assim: se eu falei, falei, 

acabou. Foi eu que falei, se não gostou, me bate. Mas eu quero estar de cara limpa pra 

poder dizer: foi eu que fiz ou não foi eu que fiz e acabou, eu arrumar um enredo que não 

fui eu. E primeiro também (?), na minha família, minha mãe não bebia, meus irmãos 

não bebia perto de mim, então... eu nunca tive vício. E eu, uma vez eu fumei maconha, 

eu fui experimentar que eu sempre quis saber, curiosidade, e eu não fiquei doidona com 

aquele troço, não achei que prestava, aí não fumei mais.  

 

DN - Ficou doidona? 

 

RS - Eu não, todo mundo ficava doidão, ria, fazia graça. Aí eu fumei aquele troço, não 

achei que tinha graça nenhuma, continuei normal, falei: “Ah, perder meu tempo 

fumando essa porcaria nada!” 

 

DN - Perder tempo, gastar dinheiro, saúde... (risos) 

 

RS - Eu não quero essa porcaria, aí não fumei. O dia que eu tive que cheirar, eu virei, 

falei assim: “Peraí...” O dia que o cara encheu meu saco pra mim cheirar, eu falei: 

“Peraí. Primeiro eu vou saber que gosto tem!” Meti o dedo na brizola e meti na língua, 

quando queimou a minha língua eu falei: “Mas se queimou a minha língua, imagine o 

resto... Não serve pra mim.”          

 

Fita 2 – Lado A 

 

DN - Pronto. Pode continuar. 

 

RS - Entendeu? É uma vida que se... ou você... se você não sobreviver, você morre, tá? 

E se você for bastante esperto, você cata o que tem que catar e sai dela logo. 

 

DN - Foi o que você fez? Quanto tempo você ficou? 

 

RS - Não, na pista, bagunça...não, aí... Nessa época, logo na época que eu caí na pista, 
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um mês depois ... eu caí em abril, em maio, eu conheci o pai da Tainara, que é minha 

filha. Aí, eu fiquei louca por ele, mas a gente tinha uma amizade de amigo. Foi no 

começo... 

 

DN - Você conheceu ele aonde? 

 

RS - Lá em Copacabana mesmo. Nós tínhamos uma amizade assim, uma amizade de 

amigos. Era uma coisa engraçada. 

 

DN - Mas isso, fora do horário de trabalho? 

 

RS - Não. Dentro do horário de trabalho, só que ele tinha acabado de fugir da cadeia e 

não podia fazer bravura, não podia roubar, nem nada. Então, ele tinha uma bolsinha de 

doce que ele disfarçava, trabalhando na banca de doce. E nesses anos a amizade, 

ficamos amigos e fomos... O tempo foi passando, quando eu tinha dinheiro pra... 

quando a rua não dava nada, eu dormia com ele, na rua. Que aí ele tomava conta de 

mim enquanto eu dormia. A gente... se ele... e se criou assim, um vínculo que, se ele 

comprasse uma comida e eu não tivesse chegado ele guardava pra mim, era vice-versa. 

O dia que a gente tinha dinheiro, a gente esperava e ia dormir no hotel, sabe? E nós 

ficamos assim, nós tínhamos uma amizade. Tinha mais. Na época, tinha uma menina na 

pista, também, que trabalhava junto comigo e a gente disputava o mesmo homem 

(tosse). Então, nós chegamos até a brigar depois. 

 

DN - Ele sabia disso? 

 

RS - Sabia. 

 

DN - Que estava sendo disputado? 

 

RS - Sabia. E a gente nunca chegou a brigar. Falava pra caramba. E ele sempre disse pra 

mim que ... 

 

DN - A gente quem? Você e ela, por causa dele, ou você e ele? 

 

RS - Não, era os três. Era um balaio de gato, sabe? Que era aquela velha história: 

ninguém queria se meter, porque ninguém sabia como aquilo ia terminar.  

 

DN - Ah sim! Vocês dois disputavam, mas vocês duas levavam? 

 

RS - Não! Ela nunca dormiu com ele, mas... era aquela velha história: ela quis ser 

esperta. Quando ele tinha dinheiro, ela chegava junto. Quando ele não tinha, ela virava 

as costas. Eu sempre dizia pra ele: “Se ela fosse... se ela, realmente, gostasse de você, 

ela cola com você.” Ela segurou, por um bom tempo. E ele sempre dizia pra mim que 

ele nunca ia pra cama comigo, que a mulher dele não era mulher de pista. E aí, eu disse 

pra ele assim, eu como sempre muito abusada falei pra ele assim: “Ó! Nada como um 

dia atrás do outro e uma noite no meio.” E um belo dia, nós fomos dormir, fomos 

dividir o mesmo hotel, tava cansada pra caramba. Aí, nesse dia, o troço aconteceu. Aí, 

passou-se. Quando chegou no outro dia de manhã, eu acordei, olhei pra cara dele e (?) : 

“Falei pra você que antes de você morrer, você dormia comigo.” Aí, ele falou pra mim: 

“Você não presta!” Aí eu falei: “Realmente. Eu não presto mesmo não. Agora, eu vou te 
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avisar outra coisa: (ruído) eu ainda vou ser sua mulher e ainda vou ter um filho 

contigo.” Continuamos... aí, ele virou pra mim e falou assim: “Ô, Rose, a gente pode até 

ficar junto, mas naquela base. É amizade colorida. Quando eu cismar de dormir com 

alguém, eu vou e quando você cismar de dormir com alguém você vai....” E assim nós 

ficamos, um bom tempo, um bom tempo até um belo dia, que eu invoquei e joguei uma 

praga nele. Briguei com ele e falei assim: “Nem comigo, nem com ninguém. (ruído) Se 

você não ficar comigo ou vai preso ou pra debaixo da terra (estalo). Ou eu não me 

chamo Rosemere.”  

 Isso passou (ruído), tava com raiva dele, aí peguei, fui embora. Quando cheguei 

na pista, primeira coisa que me disseram (ruído): “Rose, adivinha quem entrou em 

cana?” Eu falei: “Sei lá!” “Fulano.” Aí, eu falei: “Mentira.” Pessoal falou: “Foi! E 

quando ele entrou em cana, ele te xingou tanto!”. Aí, que eu fui lembrar... Meu Deus do 

Céu! (ruído) 

 

DN - Da praga que você tinha rogado... 

 

RS - Sim! (ruído) Eu falei: “É! Praga de puta, pega, hein?! Que essa...”(ruído) “Ele 

entrou em cana?” Falei: “É! Realmente... então vou atrás dele, vou ver como vai ele.” 

Trabalhei de noite, chegou de manhã fui, aí conheci a irmã dele, aí chamei a irmã dele e 

falei: “Lúcia, vou lá na delegacia atrás de seu irmão.” Aí, ela falou: “Não vai lá não, que 

ele vai te matar.” “Então, eu não sei.” Fiz compras, duas bolsas de compra, aí fui lá pra 

delegacia. Aí fui visitar ele. Aí, ainda me lembro que ele falou assim pra mim assim: 

“Eu pensei que você fosse a última pessoa que vinha aqui. Aí eu falei: “Pois é, para 

você vê...” Aí, corri atrás. Na época (pigarro), ele tava na delegacia, arrumei um 

advogado, botei ele na Polinter. E ele dali, ele já foi direto pro presídio. Aí, comecei a 

visitar ele... 

 

DN - Agora, ele foi preso por que? Nesse, nessa... 

 

RS - Ele era reincidente. Ele tinha fugido. Aí, ele foi preso. Por isso ele foi preso.  

 

DN - Ah, tá! Ele não tinha sido solto ainda... 

 

AP - Foi recapturado, né? 

 

DN - Ele tava... 

 

RS - Aí, fui, deu pobrema porque eu só tinha dezessete anos, tinha que ter responsável. 

Aí, eu falei pro homem que minha mãe não ia lá. Falei pra ele: “Minha mãe não vem 

aqui nem morta. Pra assinar, pra mim poder visitar.” Aí, eu peguei, fui lá no DESIPE, 

que eu sempre fiz muita amizade, então eu sempre fui me informando das coisas. Aí, fui 

pro DESIPE, arrumei uma carta e fui falar com o diretor do presídio, expliquei à ele a 

situação toda. Aí, ele pegou e assinou a minha carteira de visitante. Aí eu fui visitando 

ele, levando meu filho... aí, ele ficou um ano e sete meses e vinte dias, preso. Aí, 

quando ele saiu... antes dele sair, um pouco antes dele sair (ruído), eu arrumei uma casa 

pra lá de Itaguaí, lá em Chapero. Aí, eu fui morar lá. Aí, ele falou assim: “Olha, Rose, 

mulher minha não fica na pista.” Aí eu falei: “Ótimo! Desde que você saia, trabalhe e 

me banque, eu saio da rua. Agora, eu não vou ficar passando fome (ruído), enquanto 

você resolve roubar (ruído), porque eu não posso ficar perdendo tempo porque eu tenho 

um filho pra criar e meu filho é pequeno.” Aí, nessa história ele saiu, eu arrumei uma 
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casa em Itaguaí, ele saiu. Ele tirou todos os documentos dele, começou a trabalhar. Aí, 

foi que minha mãe foi passar na minha casa. Aí, minha mãe foi lá, conheceu ele. Nós 

ficamos morando, ele tratava do meu filho muito bem, ele chamava ele de pai e tudo. Aí 

(ruído), ficamos. Aí, depois de... ele saiu em janeiro, pouco depois eu engravidei da 

Tainara. Aí, nós continuamos juntos, mas ele tinha muita mulher. O único pobrema, 

defeito dele era mulher. E eu briguei muito por causa disso... 

 

DN - E aí, você saiu da pista e ficou nessa casa? 

 

RS - Fiquei em casa. Aí, eu virei senhora. Aí, virei senhora, fiquei em casa... Ele 

arrumou uma amante cá embaixo, aí eu vim aqui na Central, fiz um show. Mas um 

show! Botei ele com ela pra fora do hotel. Fiz um bom carnaval no meio da rua. Aí, ela 

disse pra mim que ia me dar uma facada, aí alguém bateu nas costas dela e disse pra ela: 

“Olha, uma facada que você der nela, minha filha, a coisa vai ficar feia!” Aí, quando ele 

ficou sabendo, que quando ela disse não disse na frente dele, ele falou pra ela: “Olha, 

ela é minha mulher, ela tá no direito dela. Você é minha amante, então bote-se no lugar 

de uma amante e se ela levar uma facada você morre e quem vai matar você sou eu.” 

Eles ficaram por aí... depois de um mês e pouco... ela... Porque eu xingava ele... 

 

DN - Isso você soube, ou você ouviu ele dizer pra ela? 

 

RS - Não, eu soube. Fiquei sabendo depois, porque tudo, na Central do Brasil, você 

sabe. Tudo. Tudo que se passa você sabe. Eu xingava ele de tudo que era nome, mas eu 

era eu! Eu banquei um ano, sete meses e vinte dias de cadeia, sem faltar uma visita. 

 

DN - Você ia toda semana? 

 

RS - Eu ia toda semana. Eu me virava na pista pra poder bancar eu, ele e meu filho. Que 

já não era só eu e meu filho. Ainda tinha ele. Pagar advogado pra botar ele pra rua, 

comprar comida pra levar lá pra dentro. 

 

AP - Os amigos dele não ajudavam em nada? 

 

RS - Os amigos dele nessa hora, minha filha, some. Vagabundo só... 

 

AP - Não tinha facção, nada disso?  

 

RS -  Vagabundo só tem amigo quando ele tá aqui fora, tá ganhando dinheiro. Caiu lá 

dentro, cabou os amigos. Os amigos dele é só a mulher e os filho, é alguém da família, a 

mãe... Que só quem se prontificar ir lá dentro é a mulher, se gostar muito, se não gostar 

deixa pra lá, os filhos e a mãe é o que geralmente vai. Irmão, cunhado, só vai uma vez 

na vida, a outra na morte, e olhe lá. 

 

DN - Então ele não tinha uma facção aqui fora? 

 

RS - Não, entendeu? 

 Então, ficou-se. Eu fiquei na minha, ela jurou... Um belo dia, eles foram, não sei 

o que que ele foi fazer, que ela foi e... xingou ele de tudo quanto era nome e ele deu um 

soco nela no meio da boca. Aí, ela foi, olhou pra cara dele, falou assim: “Ah! Mas, 

fulana... A Rose xinga você e você não fala nada.” Aí, ele disse pra ela: “Ela é minha 
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mulher, mãe do meu filho. Agora, você pra mim não é nada!” Daí, dessa época, eu sei 

que foi um rolo deles dois, ele voltou pra dentro de casa, a vida continuou normal. 

 

DN - E aí nessa época sua filha já tinha nascido, né? Não? 

 

RS - Não, tava bem no começo da gravidez... Tainara nasceu, quando fez um ano que 

ele tinha saído da cadeia (assovio). Ele saiu em janeiro, em janeiro do outro ano, ela 

nasceu. A vida continuou, ele trabalhava, tava sossegado, tudo direitinho... 

 

DN - Ô, Rose, voltando um pouquinho atrás, numa questão que... até porque a gente é 

da área de saúde, né? E a gente não falou sobre isso...  

 

RS - Você quer falar sobre camisinha... 

 

DN - Não...(risos) 

 

RS - Ah, porque se for camisinha, na rua, na pista não existe isso! 

 

DN - É sobre isso que eu ia perguntar! Quer dizer, tem todos os perigos, alguns que 

você mencionou claramente, né? Agora, a gente sabe que tem outros perigos também, 

que são as doenças que se pode pegar, doenças sexualmente transmissíveis... 

 

RS - Naquela época não se falava de AIDS, falava muito de gonorréia, sífilis, essas 

coisas assim... Então, como existe um Posto de Saúde em Copacabana, a gente ia lá, 

uma vez no mês (ruído), sempre tava-se indo pra fazer um preventivo pra olhar. Agora, 

preservativo é uma coisa que quase você não usa, quando você usa na pista é uma... uma 

surpresa, uma piada. Porque o freguês nunca usa preservativo. Isso é certo. Ele nunca 

usa. 

 

DN - Ele não quer? 

 

RS - Ele não quer... E tem aquela velha história: ou você transa com ele sem 

preservativo ou você perde o freguês. Depois que está dentro do hotel, ele pagou o 

hotel, se você disser que não vai fazer o jogo dele, ele vai te dar porrada, é certo. Então 

não existe isso, quando o freguês diz não quero, não quero. Cabou. Fica-se por isso 

mesmo. Agora, quando o freguês quer usar... 

 

DN - Mas nessa época... a Tainara tá com quantos anos? 

 

RS - Tem oito. 

 

DN - Oito. Quer dizer, então isso já tem... seis anos atrás. 

 

RS - Não, isso tem mais de seis anos. Eu não tinha a Tainara na época. 

 

AP - Nove, né? Tem nove anos isso. 

 

RS - Eu não tinha a Tainara... 

 

DN - É verdade, nove anos! É isso, isso. Nove anos atrás. 
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RS - Não, senhora!! Eu não tinha a Tainara. Caí na pista com... 

 

DN - Oito, mais um ano, nove anos atrás. 

 

RS - Quando eu saí! Porque, eu tava com dezesseis anos quando eu caí na pista (ruído), 

eu saí com dezoito(ruído), dezoito pra dezenove. Com vinte eu tive a Tainara. 

 

AP - Então isso foi em 88, né? 1988. 

 

RS - Por aí... Não, é 88. 87, 88. 

 

AP - Nem se falava em AIDS? 

 

RS - Não. Na época da gente se falava em outras coisas, se falava em overdose... de 

cocaína, em sífilis, em gonorréia, mas nunca em AIDS. Não se tinha esse papo. Nem se 

tinha essa estória que freguês tinha que transar com camisinha, não...  

 

DN - Até próximo da hora que você largou a pista, não se falou em AIDS, lá? 

 

RS - Não. Eu fui saber de AIDS há três anos atrás, que deu na televisão (estalo). Nunca 

esquentei a cabeça com isso. Falava de gravidez! A gente tomava anticoncepcional pra 

não engravidar, entendeu? Porque, aí eu fui aprendendo... 

 

DN - Ia no posto fazer preventivo uma vez, pra verificar se tinha alguma doença, tipo 

gonorréia, assim? 

 

RS - É, essas coisa toda. Tanto que na delegacia, o delegado sabia quando uma de nós 

tava doente. Ele mesmo, ele já sabia, quando a gente chegava ele dizia, entendeu? 

Então, eu sempre... foi-se, teve-se esse compromisso. Então, a gente nunca... nunca se 

falou sobre nada disso. Se falava em outras coisas, como... eh... aqueles homens... como 

sadismo. Que tinha homem que era sádico. Tinha homens, que tinha assim uns gosto, 

assim meio esquisito, entendeu? É verdade! Teve um, que ele... a menina não era nem 

de pista, era de boate, ele arrancou o bico do peito dela a dentada. Teve outro que só 

transava dentro do caixão, quer uma coisa pior do que isso? Ele pagava o dinheiro que a 

menina pedisse, mas só transava dentro do caixão. E aí? 

 

AP - Ele levava o caixão? 

 

RS - Não, ele não levava o caixão. Ele ia pra casa dele. Ia pra casa dele. Eu nunca 

cheguei a sair com ele, mas teve meninas que sairam na pista com ele, se davam bem, 

porque arrumaram um bom dinheiro, mas era... era a tara de cada um. Eu tive um 

freguês que eu não era paga pra ele me comer, eu era paga pra comer ele (ruído). E aí? 

 

DN - Tem tudo na verdade né? (risos) 

 

RS - É!! Quer dizer, era uma coisa tot... e um rapaz, que com a primeira vez, a primeira 

vez, eu levei um susto. Que era um cara bonito, uma senhora moto, essas moto do ano. 

O cara, um corpo lindo. Quando eu cheguei no apartamento dele é que eu fui saber 

(ruído), aí eu falei: “Hã!” Mas já que eu estou aqui, vai me pagar, e tudo (estalo), quero 
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mais que se dane! Era noivo! Por isso que eu digo pra você, você vê coisa na pista do 

arco da velha. Eu tive, eu tive, eu tenho histórias pra contar e tenho coisas engraçadas. 

Tive um freguês que eu saía com ele, eu não ia pro hotel. Eu ia pra restaurantes, eu ía 

pro, pra Niemayer beber água de côco, eu só saía com ele pra bater papo. Ele quebrava 

o pau com a mulher dele em casa e vinha atrás de mim. Então, na pista você vê de tudo. 

De tudo você vê. Tem freguês que quer sair... Teve um, uma vez, que ele cismou de sair 

ele, uma puta e um viado. Tem freguês que pega cinco, seis mulhe e só ele no hotel. 

Com as cinco, seis. Não come ninguém, muito mal come uma, mas ele se acha o rei da 

cocada preta. Você vê muita coisa engraçada, na pista. Você vê muita coisa engraçada, 

muita... muita coisa divertida. 

 

DN - Agora, Rose, toda vez que você vai sair com... quer dizer, nessa época, né? Que 

você tava na pista, que você ia sair com alguém desconhecido, que não era um freguês 

habitual, dava medo? Não? 

 

RS - Dava. 

 

DN - Era tipo assim, você não sabia o que podia encontrar, né? 

 

RS - Você não sabe, porque aí é aquela velha estória. Você, antes, você marca, o cliente 

dentro do carro, você na porta, a porta tá fechada. Aí, você vai tratar de dinheiro e tudo. 

Agora, ele pode dizer pra você: “Eu vou pro hote... não, nós vamos prum hotel.” O hotel 

mais próximo é em tal lugar (ruído), e... depois que você entra dentro do carro, você vai 

fazer o quê? Abrir a porta do carro e se jogar na pista? Te leva pra qualquer lugar que 

ele quer. Então medo dá! Medo dá! Mas, como você tem que ganhar dinheiro, você fica 

naquela: ou eu ganho ou eu não ganho dinheiro hoje. Todo mundo tem contas pra pagar, 

tem filhos pra criar, tem coisas pra resolver. Então a pessoa vai. Tinha uma dupra, na 

época, que eram três meninas, era uma com oito, uma com nove e uma com dez, era 

uma coisa assim, sei que era escada. Saía as três, era uma pra fazer o programa e as 

outras duas ia junto. O cara não, não, não fazia nada com a outra. 

 

DN - Oito, nove, dez o quê? 

 

RS - Idade. 

 

DN - De idade? 

 

RN - Ninguém cai na pista... todo mundo que cai, cai cedo. Ia, fazia o programa, 

voltava, o freguês trazia, soltava as três. Elas... quando elas paravam perto da gente, a 

gente botava elas lá para baixo, porque era tudo menor de idade e ninguém queria entrar 

em cana porque senão é uma rabuda daquelas. Aí saía. Aí, você pergunta assim: “Aonde 

está mãe, que não tá vendo isso?” Porque aquilo ali tem que ter uma mãe, a mãe tá 

aonde que não tá vendo uma coisa dessas, entendeu? Então, na rua tudo acontece 

(ruído). Tudo acontece, sabe? É divertido sim, a gente se diverte e tudo, mas tem certas 

horas que dá medo, tá? E eu, quando atravessei muito aquele túnel do Joá ali à pé, vindo 

da Barra, voltando à pé, que muitas das vezes a gente botava o pé na pista o camburão 

chegava, ia todo mundo sub... neguinho sem dinheiro, sem passagem a gente vinha à pé. 

Então, isso dá medo, eu tinha pavor de passar naquele túnel do Joá, porque de um lado é 

mato, do outro é só água... 
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DN- É! 

 

RS - Quer dizer, mas aí você vai aprendendo a driblar um pouco, aprendendo a, sabe, ali 

você vai aprendendo também a se virar, dar seu jeito, sabe? A gente sempre... tem dia 

que tá bom, tem dia que não, tem dia que dá, tem dia que não dá (ruído). A única coisa 

que eu nunca fiz, foi sair da pista de manhã, com freguês. Negócio de: “Ah! Eu te deixo 

em tal lugar assim, assim...” “Não, isso não me deixa não, me deixa na Atlântica mesmo 

que dali eu pego meu ônibus.” Porque numa dessas, eu vi uma colega minha entrar pelo 

cano. Essa de pegar carona para ir para casa, ela se deu mal! 

 

DN - Não voltou mais? 

 

RS - Não, voltar ela voltou. Só que ela nunca tinha dado o edi e nesse dia o cara parou 

em pleno Aterro, tava cedo, cedo, cedo, ninguém viu, aí botou o revólver na cabeça dela 

e falou para ela: “Ou dá ou morre!” E aí? Então eu nunca fiz essas graças, sabe? Cabou, 

cabou, pagou meu dinheiro e cada um pro seu canto. E se me desse mole eu roubava. 

Porque tem freguês que diz que tá duro, que tá ruim, que pra fazer por menos, porque tá 

caro e você vai olhar a carteia do cara e cara tá cheio de dinheiro (ruído). Não quis 

pagar o preço certo, porque tava afim de pechinchar (ruído), tendeu? Aquele Tim Maia, 

meu filho, aquele ali é danado pra dar cheque sem fundo. Ele pode ser popular, pode ser 

tudo, mas adora dar cheque sem fundo aquele homem. Ele não vale nada! 

 

AP - Ele já foi seu cliente? 

 

RS - Meu não, mas ele já foi de menina. Sempre que vai na Atlântica pegar alguém, as 

meninas mesmo diz, que ele passa cheque, quando vai no banco descontar, tá sem 

fundo. Então é uma vida assim... é uma vida perigosa, uma aventura, mas é uma vida 

assim, que em certos pontos ela é engraçada. Mas tem certas horas que você tem medo. 

Entende? Você tem medo, você tem medo de dar a volta em cliente e o cliente vir 

depois te matar, tem tudo isso na rua! Tem os clientes que são certos e tem esses 

garotão, esse playboy que adoram dar a volta, esses são... eles gostam de sair, mas não 

querem pagar. E sempre sai cinco, seis num carro. Existe! 

 

AP - Como é que vocês se organizavam? Você já falou que não tinha a figura do 

cafetão, mas que existiam várias regras e tal, como é que isso se dava? Era entre vocês 

mesmo? 

 

RS - É, a regra da gente era o seguinte: se você tem um freguês e ele (ruído) chegou e 

você não tá na pista, você não foi trabalhar naquele dia: “Oh, fulana não tá na pista”, 

“Ah! Então a gente sai!”, “Olha, eu não posso sair não porque...” a gente sempre dá uma 

desculpa, estou esperando um freguês (ruído) que vai vir aqui. Nunca uma ataca o 

freguês da outra. 

 

AP - Mas não existia assim uma liderança, alguém que... 

 

RS - Não, era cada um por si  (ruído) e Deus por todos. Mas existia essa, essa ética, essa 

regra que sempre existiu. O freguê... o freg... o meu freguês é meu (ruído), então não sei 

se o freguês serve pra mim, eu não estou afim de sair com você, estou afim de sair com 

fulano. 
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DN - E o freguês é seu a partir da primeira vez que saia com você? 

 

RS - Não, a partir do momento que ele volta. 

 

DN - Saiu uma vez, se ele voltar passa a ser seu? 

 

RS - Ele saiu uma vez, se ele voltou e procurou a mesma pessoa ele passa a ser freguês 

daquela pessoa. 

 

AP - Agora, ele pode mudar, ele pode optar por outra. 

 

RS - Ele pode optar por outra. Desde o momento que ele chega e diga pra, pra, pra 

pessoa e: “Ó, hoje eu não tô afim de sair com você, quero sair com fulana.” , entendeu? 

Agora, o carro encostou e a fulana chegar lá pra falar com ele, não. Muitas das vezes 

porque quando... às vezes, a menininha que chegava era nova, parava e ele mesmo, o 

freguês mesmo diz: “Não, eu quero aquela fulana que está ali atrás!” Ele vem, dava ré 

ou andava mais pra frente. “Ah, fulana não está na pista. Fulana saiu!” Então, ele rodava 

com algum carro até (ruído) a pessoa chegar e... ele sair com ela. Porque  se cria-se um 

certo elo, às vezes, entre o freguês e... e a menina porque muitas das vezes, a gente vai 

pro hotel ele vai desabafar, ele brigou com a mulher, não tá bem no serviço. Alguma 

coisa não vai bem então, ele desabafa, e aquilo ali não é contado para as outras, aquilo 

ali cada uma guarda pra si. Então, ele volta, ele acaba voltando e você nunca viu a 

mulher dele e nunca vai ver. Ela nunca vai saber, então ele acaba voltando. 

 

AP - Quantos programas por noite, Rose, você costumava fazer? 

 

RS - Não tem uma média. Não tem uma média. Depende da noite, depende muito, numa 

noite você pode fazer cinco, seis programas, pode fazer até dez, depende da sua 

disposição. 

 

DN - Porque pra dar tempo de desabafar demorava um pouco, então não era uma coisa 

tão rapidinha assim? 

 

RS - Não, mas aí o... o freguês quando... quando ele sai com você assim pra conversar 

essas coisas todas, você dá... se você for uma pessoa... você dá... eu sempre fui uma 

pessoa que tive uma certa paciência. Então parava, conversava e tudo. Quando você vê 

que está ficando um pouco tarde, você tem sempre uma certa sutileza de dizer (ruído) 

pro freguês: “Olha, eu tenho que ganhar dinheiro, preciso pagar uma conta (ruído), 

então eu não posso ficar.” Então o freguês volta e diz a você: “Ah! Amanhã eu passo 

aqui.”, entendeu? Não é sempre não, mas ele geralmente... não é sempre, você tem dois 

ou três ou quatro fregueses que querem mais bater papo, desabafar, rir, brincar, querer 

passear. 

 

DN - E é muito comum, Rose, homem casado procurar... procurar a pista? 

 

RS - É muito comum não, é normal. É normal. É mais normal do que você ver garotão 

chegar na pista procurando menina. Geralmente é homem casado... a vida sexual de 

solteirão invicto. Mas é muito comum homem casado. 

 

DN - O que tem mais, você está dizendo assim, o que tem mais seria homem casado 
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mesmo. 

 

RS - O que tem mais... é, mais procura é homem casado mesmo, porque homem casado 

é o seguinte: é, a mulher casada, ela fez assim, aquela mulher que é... é a regra. É aquela 

criação como eu fui criada (ruído). “Olha você não pode fazer isso que é feio, você não 

pode fazer aquilo que é feio!” Então, a mulher tende a só fazer o normal, papai e mamãe 

como a gente chama, e o cara não quer só papai e mamãe. Mas ele, a muitas das vezes 

ele se dá muito bem com a mulher dele dentro de casa, então ele também não quer 

afrontar ela com aquilo, então ele sabe que ele pega uma garota de programa. Se ele 

falar pra ela: “É tu... eu quero tudo.” e ela dizer “É tanto!” e concordar, ele vai, sabe? 

Ele vai ter um... assim, um sexo mais diferente do que o que ele tem com a mulher dele 

de casado. Sabe como é aquela monotonia, né? Aquela coisa, às vezes ele esta enjoado, 

está cansado, mas a mulher... ele gosta muito da mulher, é a mulher dele, entendeu, é 

sempre... a maioria das vezes é homem casado, senhores de idade, senhores de idade, 

entendeu? É geralmente isso. Tem muito difícil... é ficam poucos... homens solteiros, 

garotões, são bem poucos. 

 

DN - Aí você disse que quando... quando entrou para a pista, quer dizer, acabou seu 

sonho de casar, em suma, casar na igreja e tudo, casamento... 

 

RS - É, o casamento passou a ser besteira, porque eu acho... é, a minha mãe, minha mãe 

me criou no sentido do seguinte: marido só tem uma mulher só. Então, ali você passa a 

descobrir que o cara não tem uma mulher só. Sempre tem uma aliança no dedo se ele 

está casado. Cadê a mulher de dentro de casa? O quê que ele foi fazer? Foi me pagar 

para quê? Se eu vou para acama com ele, vou fazer o quê? O que ele pode fazer comigo 

em cima da cama, ele não pode fazer com a mulher dele? Então se desilude um pouco, 

sabe? Que mostra que de vez em quando, eu ia montar um condenado, eu muitas vezes 

cansei de pensar isso, eu olhava pra cara do cara assim, e ficava pensando, na minha: a 

mulher tá lá, se matando, ele liga pra casa: “Ah! Eu tenho uma reunião.” E ela acredita, 

sabe? Então te desilude um pouco, você perde um pouco daquele brilho, daquela coisa 

de que, sabe, o casamento vale a pena, sabe? 

 

DN - Quer dizer, a ilusão do casamento acabou, mas você ainda permaneceu com a 

idéia de ter um homem, um companheiro, um parceiro... 

 

RS - Não, permaneci. A gente quer um homem, sossegar minha cabeça, mas aí eu vi que 

a coisa seria do seguinte modo: eu teria um homem dentro de casa, viveria só pra ele e 

meus filhos, mas essa história de dizer pra mim que: “Eu só tenho você.”, pra mim já 

não colava. 

 

DN - Você nunca mais acreditaria? 

 

RS - Essa história de que, dizer pra mim: “Ah! eu só tenho você.” Eu dizia logo: “Você 

tem eu e a torcida do flamengo inteira”, porque essa história pra mim já não colava 

mais, entendeu? Isso já não era verdade, sabe? Então você se desilude assim, nesse 

ponto, sabe? Então, e aí eu não... tive... tive mais três... mais quatro maridos e tudo, mas 

esse negócio (ruído) de “Eu te amo, eu te adoro”, passou a ser aquela coisa que em cima 

da cama todo mundo diz o que quer, acabou ali, acabou, sabe? Porque você vê a 

diferença... (ruído) você vê muita diferença nessas coisas assim, você vai olhando você 

vai vendo... 
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DN - Você acha que aí ficou com senso prático mais... 

 

RS - Eu digo pra você o seguinte... é. Eu sou aquela pessoa prática. Eu digo para minha 

filha: “Não case.” Muita gente fica abismada porque eu digo pra ela, minha filha, eu 

digo desde hoje, “Minha filha não case, namore, divirta-se, trabalhe, estude, tenha sua 

vida, tenha um caso com algum maluco por aí, ele na casa dele e você na sua. Esse 

negócio de ficar lavando roupa, passando, cozinhando, levando porrada, não dá certo 

não.” (ruído) É... como eu não acho certo... é como eu hoje... eu faço a diferença entre a 

puta e a piranha. Porque eu acho que é muito melhor ser puta (ruído) do que ser piranha. 

 

DN - E qual a diferença? 

 

RS - Que a puta está... a puta ela... tá lá no asfalto, mas ela tá ganhando dinheiro. Ela tá 

ali, o cara vai ali e paga ela se quiser, entendeu? A piranha não, ela sai com o marido da 

irmã, com o da vizinha, tá ganhando o quê? Nada! Vai ganhar porrada, porque vai juntar 

um bando de mulher e vai bater, entendeu? 

 

DN - Que ela não é profissional.  

 

RS - Entendeu? Então eu acho que no caso da puta não, a puta tá ali mas ela tá 

profissionalmente, ela tem o homem dela. O homem dela ela se realiza, ela pega filho, 

engravida. Porque a puta quando ela quer engravidar ela engravida do marido dela, do 

cara que ela tem, e não do freguês. A não ser quando é garotinha nova, muito burra, é 

que arruma uma barriga de um freguês e assim mesmo, quando nasce ela sai dando. Que 

não quer, que não vai criar mesmo. Agora, pelo menos ali eu estou ganhando dinheiro, 

pagando minhas contas (ruído). Arrumar um trouxa, que é só olhar pra minha cara, 

dizer que gosta de mim e nada! 

 

DN - Ô Rose, tem também muitas mulheres casadas na pista? 

 

RS - Não, poucas, poucas, geralmente... 

 

DN - A maioria quando casa sai da pista, fica em casa, vira senhora, como você falou? 

 

RS - Geralmente ninguém casa. É poucas, muito difícil. 

 

AP - Elas saírem para o casamento? 

 

RS - É muito difícil elas saírem pro casamento, são poucas as que saem para o 

casamento. Porque tem aquelas que aviciam, tem aquelas pessoas que se aviciam, então 

ela... ela saindo dali, partindo para o marido só, aquilo para ela não satisfaz ela, existe 

isso, tá? Existe, porque eu vou dizer para você, porque eu, se eu pegar um homem mau 

de cama, coitado dele! Eu vou dizer pra ele: “Oh, ou você vai arrumar uma mulher por 

aí e vai aprender a trepar, meu amigo (ruído), ou tchau e benção!”, porque se aprende 

tudo, tudo que você quer você aprende. Então, se eu pegar, como eu peguei uma certa 

pessoa, que mais tarde na história você vai ficar sabendo... 

 

DN - Não teria escolha também de você ensinar? Porque você falou assim: “Ou você 

pega uma mulher e vai aprender...” 
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RS - Não, porque eu já tive essa experiência e você vai engordar a galinha pros outros 

comer (risos), entendeu? Por isso que eu digo para você, eu tenho uma teoria de vida 

comigo, quem é meu morre comigo! 

 

DN - Está certo! 

 

RS - Entendeu? O que é meu, morre comigo! O pai da minha filha era... nossa família 

era um ótimo homem, por isso que tinha uma porrada de mulher. Ele era um... (ruído) 

era um homem que realmente... (ruído) é um marido que me deixou saudades, mas o dia 

que eu me invoquei com ele eu falei para ele: “Ó, nem eu nem ninguém. Agora, você 

vai para debaixo dos sete palmos de terra, e você não vai me encher mais o saco!” Foi 

pra onde ele foi, ele acabou morrendo, entendeu? Então geralmente existe isso, todo 

mundo tem amante, claro. Puta geralmente não tem marido, ela tem amante, é muito 

difícil. Muito difícil ela ter aquele marido certinho, primeiro que o cara não é assim 

(ruído), segundo que se ele aceita ele sabe que é corno, ele está afim é do dinheiro dela 

e do que ela tira na pista e não de... dela própria em si. Porque o cara, se gosta realmente 

da menina, ele tira ela da rua. Ele não vai ficar com ela na rua usufruindo do que ela 

tem. Porque geralmente (pigarro) se tem muito amante. (pigarro) Ela tem o cara que é 

amante dela, agora marido de ficar dentro de casa, não (ruído). Agora o amante ela 

sempre vai ter, sempre tem um homem por trás dela, mas só um amante, marido não. A 

puta, ela preza muito os filhos. A gente se preocupa muito com os filhos, tá? Não é 

porque hoje eu saí da puta, da pista, mas é... a gente na pista a gente tem uma linguagem 

que a gente diz assim: “Quem já foi rei, nunca perde a sua majestade”. Então se hoje eu 

saí, amanhã eu posso voltar, então a gente nunca diz assim: “Saí totalmente!”, sabe? A 

gente preza muito os filhos, tá? Se ganha dinheiro se bota filho em colégio pago, é se 

corre ali atrás para os filhos terem um bem-estar melhor, tá? agora não prezando o 

homem, a gente preza muito os filhos que a gente tem, o homem não, entendeu? Ah, 

mas é uma vida... é uma vida divertida. Até que agora, há o que, a uns três anos, então a 

Tainara tinha... não tinha, tinha, Tainara estava com uns dois anos na época... 

 

Fita 2 – Lado B 

 

DN - Pronto Rose, pode continuar... um amigo que vendia sanduíches pra vocês... 

 

RS - É, a gente... a gente sempre foi, de noite de madrugada, a gente ia pra lá lanchar, 

que ele ficava com a kombi lá. E ele falou pra mim: “Rose...”, quando ele me viu, ele 

falou assim, “Poxa, quanto tempo...” Eu falei: “Pois é!” Ele falou: “Da época, da sua 

época, a maioria está doente...” e hoje em dia, eu posso ver, presumir que seja até de 

AIDS. Na época, eu não liguei muito os fatos e a maioria já morreu, entendeu? Que não 

dura muito não. Ali, a manha ali é o seguinte: arrumou seu dinheiro, se você tinha que 

fazer uma casa, você fez, se tinha que resolver sua vida, você resolveu, sai fora. Que 

senão, ou morre ou vai pra cadeia, acaba entrando em cana, acaba entrando de gaiato 

porque um cliente tomou overdose e empacotou na sua frente, ou acaba apanhando 

alguma doença, é sempre assim, sabe? E eu saí, minha filha... saí da, da (ruído) pista, 

fiquei com o pai dela, Tainara... e me separei quando faltava um mês pra Tainara nascer, 

ele arrumou uma mulher e disse que ia morar com ela. Eu falei: “Então, vai de vez.” 

 

DN - E não foi essa que você foi lá tomar satisfações, foi uma outra? 
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RS - Foi uma outra, que levou ele à morte, entendeu (ruído)? Aí eu... 

 

DN - A Tainara chegou a conhecer ele, não? 

 

RS - Não. Quando a Tainara... quando ele morreu a Tainara tinha seis meses. Quando a 

Tainara nasceu, eu fui no serviço dele, ela tinha sete dias de nascida, aí eu falei pra ele: 

“Ó, tá vendo?” “Ah, é a minha cara.” Eu falei: “Cê tá vendo hoje, pra não botar os olhos 

nela nunca mais!” (ruído) E, como eu nunca prestei, nunca fui católica, eu fui na casa de 

uma colega minha, que é mãe de santo, e ajeitei a vida dele pra ele ir embora de vez, 

que é pra não encher mais o meu saco. 

 

DN - Mas você estava com raiva dele por quê? 

 

RS - Não, porque o pai dela tinha uma mania... muito defeito. O pai dela, o pai dela 

tinha um defeito: o pai dela arrumava uma amante, ele saía de casa; quebrava o pau com 

a amante, acertava (ruído) a minha porta. Então eu já tava cansada, sabe? Já tava de 

saco cheio daquilo, já não queria mais. Aí, quando ela fez seis meses de nascida, ele 

morreu, mataram ele... 

 

DN - Ele conseguiu trabalhar quando saiu da cadeia, Rose? 

 

RS - Conseguiu. 

 

DN - E sustentava vocês? 

 

RS - Sustentava. E essa, essa última mulher que ele arrumou, sabia que ele já tinha sido 

vagabundo, tirou ele do trabalho, botou ele de novo pra roubar, sabe? E dali, ele acabou 

morrendo, mataram ele. Ele foi fazer um roubo e desse roubo o cara descobriu, e uma 

pessoa que já tava esperando ele há uns dez anos atrás para matar, acabou matando. Aí, 

ele morreu, Tainara não conheceu... 

 

DN - Quando ele saiu de casa, quando vocês se separara, você ficou vivendo de quê? 

Você tava trabalhando? 

 

RS - Não, eu não trabalhava, depois que ele saiu da cadeia, eu nunca mais trabalhei, mas 

eu tinha amigos, que eu sempre fui de fazer amizade rápido, eu tinha conhecidos, a 

minha mãe na época, me deu, tava me dando, me deu uma mão, minha mãe fazia 

minhas compras, né? Que aí nós voltamos a ter um relacionamento, não de mãe e filha, 

mas um relacionamento assim estável... 

 

AP - Ela soube do seu passado? 

 

DN - Ah! Isso desde que você foi morar com ele? 

 

RS - Soube, porque uma vez o meu irmão passou na pista e me, e me viu e foi e disse 

pra ela. Ela ficou sabendo, aí veio me perguntar e eu falei pra ela (ruído): “Sabe o que 

acontece? Eu nunca dei na vid...” Aí eu falei pra ela: “Eu fui pra a pista, pra não vir na 

tua porta te pedir uma lata de leite prum filho meu. Nem a você, nem a ninguém.” Tanto 

que o Ruan fez do... eu falei pra ela: “O Ruan tá criado...”, entendeu? Eu nunca (?), 

quando ele nasceu, ela deu algumas coisas pra ele, deu porque quis, eu também não 
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pedi. Mas, eu nunca fui de tá na portinha (ruído) de irmão: “Ó, eu tô precisando...”, 

sabe? É sempre... tanto que antes do meu irmão morrer, eu tive uma discussão com ele, 

ele foi jogar na minha cara que eu já tinha sido puta e eu falei pra ele: “Eu fui pra rua 

dar o que é meu, mas não vim a tua porta te pedir nada. Nem pra mim, nem pra nenhum 

filho meu, e criei dois filhos. Minha filha está com oito anos, meu filho está com doze e 

eu nunca vim te pedir nada, entendeu?”. 

 Eu sempre fui... como diz minha mãe, o mau da família é ser orgulhoso. E isso, a 

gente sempre teve. Então ele morreu, Tainara ficou. Quando ele morreu, eu voltei a 

morar com a minha mãe... É, eu fui morar com a minha mãe e minha mãe falou pra mim 

que eu tinha um mês pra internar os dois filhos e arrumar um trabalho, senão ela me 

botava na rua. E eu não morava dentro da casa dela, eu morava na varanda da casa dela. 

Aí, eu arrumei um trabalho, arrumei uma pessoa pra tomar conta da Tainara, internei o 

mais velho no colégio interno, e botei Tainara na casa de uma menina pra ela tomar 

conta... 

 

DN - Isso ela morava em Vilar ainda? 

 

RS - Não. Minha mãe morava em Costa Barros. 

 

DN - Costa Barros? 

 

RN - Aí, fiquei trabalhando... Aí, depois de muito tempo, minha mãe comprou um 

terreno em Barros Filho, aí fez um quarto pra mim, aí eu mudei com os meus filhos, 

tirei meu filho do colégio interno, mudei pra lá, e conheci, conheci meu último marido, 

né? Aí... ficamos namorando um bom tempo, depois, depois ele foi morar comigo, aí 

ficamos cinco anos. Ele tratava minha filha muito bem, meu filho e ele nunca se deram, 

nunca se amaram, mas também... nunca se deram muito certo não, mas... o gênio de um, 

o anjo de guarda deles nunca combinou, mas foi levando-se do jeito que deu. E vivemos 

cinco anos, daí depois ele resolveu que queria ter um filho e o médico disse pra mim 

que eu não podia ter mais outro filho porque eu tinha feito um aborto, quando a Tainara 

tinha seis meses, eu tinha feito um aborto, e desse aborto, eu... não... eu fiz um... eu sei 

que deu pobrema (sic) no meu útero, eu não podia ter mais filho. E ele se contentou... 

 

DN - Era um filho do pai da Tainara? 

 

RS - Não, era um cambalacho (ruído) que eu arrumei pro lado de fora (ruído). Saí de 

casa e arrumei um cambalacho (ruído), entendeu? Eu tive um amante depois que ele 

saiu e arrumei uma barriga dele. Como minha filha era muito nova, eu não queria mais 

filho nenhum, tirei o filho... e assim mesmo, porque se o pai dela fosse vivo, eu não tava 

mais aqui. Ele queria me matar (ruído). O pai dela era muito bonzinho, mas ele matava 

um, rindo. 

         Me dá um cigarro desse seu aí! Que o meu é muito forte. 

 

DN - Matava o quê? Era bonzinho mas matava o quê? 

 

RS - Matava a pessoa rindo. 

 

DN - Ah! Com o sorriso nos lábios, como se diz... 

 

RS - O pai dela pra bater e pra matar, minha filha, não tinha outra coisa igual. Ele nunca 
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bateu em mim, a não ser uma vez que eu mandei ele tomar no cú, ele foi, deu uma tapa 

no meio da cara. Aí, eu falei pra ele o que eu já tinha falado, ele podia até me quebrar, 

não ia tirar o que eu falei... 

 

DN - Ô Rose, esse aborto teria impedido você de ter mais filhos por que? Você fez o 

aborto aonde? 

 

RS - Fiz o aborto em Piabetá. Uma senhora, eu tomei uma injeção local pra criança 

sair... e a criança saiu, e o médico disse que deu ressecamento no útero. Então, não 

poderia ter mais filhos. O tempo passou, eu também não esquentei mais minha cabeça, 

quando o médico disse pra mim, eu dei graças a Deus, que eu nunca tive mais... eu não 

queria mais outro filho, meus filhos... os filhos que eu queria, eu já tive... eu tive um 

filho homem e tive ela, que era uma menina, que eu tinha sonho, loucura para ter uma 

filha mulher e acabou, entendeu? E ela, eu tive porque quis mesmo. O Ruan eu tive um 

caso com o pai dele e nasceu assim, por um descuido. Ela não, ela, eu queria ela. Então, 

foi um filho planejado e tudo, eu quis ela. Mas eu não tava mais afim de ter outro filho... 

Também não esquentei a minha cabeça, Guilherme também... falei pra Guilherme, 

Guilherme também não esquentou a dele, falei: “Deixa esses dois que tá muito bom.” E 

passou-se... Tainara tava com cinco anos, eu fiquei ruim, passei muito mal, tive muito 

doente. Aí, minha mãe ligou pro médico, o médico disse que eu não tinha nada. Eu tive 

uma pneumonia muito forte, os médicos já estavam achando que era tuberculose. Aí, 

minha mãe disse pro médico: “Já que o senhor não sabe o que a minha filha tem, eu vou 

curar ela em casa.” Aí, eu tomei muito remédio de mato (ruído) (?), muitas ervas essas 

coisas todas e limpou o útero. Como o médico tinha dito pra mim que eu não podia ter 

mais filhos, eu não esquentei minha cabeça, não tomava remédio. Aí, por fim, depois, 

quando eu fiquei boa eu panhei a gravidez do último filho. Era um filho que eu não 

esperava e eu chorei  muito quando o médico disse pra mim que eu tava grávida, eu dei 

um troço no hospital. Falei pro médico que minha filha já ia fazer seis anos e meu filho 

já tava com dez e eu não queria ter mais filho nenhum. Mas mesmo assim, ele veio, o 

pai dele também. O pai dele também não queria que tirasse; aí eu fui fazer pré-natal, 

essa coisa toda...  

 

DN - Você já saía a quanto tempo com esse marido? 

 

RS - Com o Guilherme? Eu saía há uns três, quatro, uns quatro anos. Eu fui viver com 

ele Tainara tinha, tinha acabado de fazer três anos; Tainara está com oito.... já 

 

AP - E aí você engravidou... 

 

RS - Mas a gente vivia quebrando pau.  

 

AP - ...quando, Rose, em que ano, então? 85, 95, é isso? 

 

RS - 95. 96, Rian nasceu. 

 

AP - Como que era o nome do menino? 

 

R- Rian. É Ruan, Rian e Tainara... ... Aí eu fiquei... mas eu e o pai dele brigava muito, o 

pai dele bebia muito, bebia não, bebe até hoje, todas que tem direito. E eu não tenho 

paciência pra aturar bêbado, que eu não bebo e não tenho que aturar bêbado. Então, a 
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gente quebrava o pau mesmo, a gente caía no tapa e eu não queria mais o filho. Mas, eu 

não amava ele, não era apaixonada por ele, mas, como eu tinha dois filhos pequenos, 

minha mãe vivia torrando minha paciência e eu, se eu largasse ele, eu sabia muito bem 

que minha mãe não ia olhar neto nenhum, que minha mãe nunca quis olhar neto de 

ninguém. Nós sempre tivemos filho, minha mãe sempre disse que ninguém olhou os 

filhos dela, ela não ia olhar  neto, filho de ninguém. Então, foi-se  empurrando o troço 

com a barriga até quando deu. 

 

AP - Mas você fez o pré-natal, e acompanhou, e tudo? 

 

RS - Fiz. Fiz o pré-natal... eu comecei a fazer pré-natal... Até na época que eu descobri 

que eu tava grávida, tava separada dele. Aí, depois ele voltou pra casa, aí, eu tomei um 

nojo da cara dele horrível, que eu não podia ver ele. Aí, botei ele pra fora. Aí, ele ia 

minha comadre, fazer minhas... esperava eu sair de casa, pra fazer minhas compras, pra 

ver meus filhos, pra deixar dinheiro, que eu não queria ver ele de jeito maneira. Aí, 

nisso nós fomos... eu fui fazendo o pré-natal só que quando eu cheguei o quê? No 3º 

mês, eu comecei a passar mal. Aí, eu sentia muitas dores, não conseguia me levantar da 

cama. Eu só ia, me levantava da cama pra ir no banheiro... e... comer. Qualquer comida 

que batia no estômago, vinha pra fora, e a gravidez foi indo e eu fui, contei pra doutora, 

a doutora achou que era normal, tava tudo bem e que eu só tinha um pobrema (sic) de 

uma anemia muito pro... eu tinha uma anemia profunda, e o problema era da anemia, se 

eu não tratasse, não tivesse jeito, ela ia mandar fazer uma transfusão de sangue. Eu 

como não entendia nada... a 1º vez que ouvi falar em AIDS foi na casa da minha mãe 

(ruído). Quando eu olhei pra televisão que eu vi e falei pra minha mãe assim: “Mãe, 

mas que pena, essas pessoas desse jeito, que ruindade.” Eu fiquei abismada com... era... 

tava se falando sobre o preconceito... tinha acontecido não sei o que com um rapaz, não 

sei se era negócio de hospital, era uma coisa assim, eu não me lembro. Eu sei que tinha 

visto, fiquei com pena da pessoa que tava do outro lado da televisão. Falei pra minha 

mãe: “Ah! Que pena!” Aí, minha mãe ainda falou pra mim: “Isso serve pra você, que 

você já teve muito homem e doente do jeito que você ficou eu até pensei que você tava 

com isso.” Aí, também não esquentei minha cabeça (ruído)... fui na minha... E fui, 

passando mal, fui parar no Servidor do Estado,  o médico também não achou nada de 

anormal, o menino tava bem... 

 

DN - Isso ainda durante a gravidez? 

 

RS - Durante a gravidez. 

 

AP - Ninguém nunca te pediu um teste de HIV? 

 

RS - Não. Ela nunca falou nada sobre AIDS. Ela mandou eu fazer um exame de sangue 

aonde vinha que dava que eu tava com uma baixa, que eu tava com uma anemia muito 

alta, que eu tava com anemia... anemia profunda e ela tava se tornando aguda e ela 

achava que eu não ia ter forças pra meu filho nascer porque eu não engordava. Eu, 

invês, (sic) deu engordar, eu emagrecia. Por fim, quando eu tive o meu filho, eu tava 

com 36 Kg! Uma pessoa que pesava 58 Kg, ir pra 36 Kg é muita coisa. 

 

DN - Hein, Rose, essa gravidez, tem uns três anos atrás, é isso? 

 

RS - Tem. Tá fazendo dois anos que meu...   
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RS -  Tainara estaria perto de seis... 

 

AP - Foi em 95? 

 

RS - Meu primo vai fazer dois anos de morto já. 

 

AP - Faz em 98? 

 

RS - Faz, faz em março de 98, faz dois anos. E eu fui... 

 

DN - Você fez o pré-natal aonde, lá perto da sua casa? 

 

RS - Fiz, fiz no posto de saúde, em Costa Barros. 

 

DN - Posto de saúde, em Costa Barros? 

 

RS - E... foi indo. Meu ex-marido tava fora de casa, eu também tava muito preocupada, 

porque eu tinha que correr atrás, eu nunca esperei ninguém, então eu tive que correr 

atrás de negócio de roupa, de enxoval de bebê... Eu tinha muitos colegas, então, nas 

minhas amizades, o pessoal saía dando... Tanto que quando meu filho nasceu, meu filho 

tinha... quando ele chegou dentro de casa, meu filho já tinha tudo: berço, banheira, 

mamadeira, tudo que uma criança tinha que ter, meu filho tinha. Tinha bolsa pra ir pro 

hospital, tinha camisola, tinha tudo. E... a gravidez foi indo, eu passando mal e doutora 

dizendo que não era nada e eu... só vivia... quando eu não tava deitada, eu tava sentada, 

tendo febre, mais febre e a doutora achava que era normal. 

         Quando fez oito meses que eu tava grávida, aí eu comecei a sentir dor pra ter esse 

filho, aí eu fui pro hospital, aí quando eu cheguei no hospital em Madureira, no 

Herculano Pinheiro, aí o médico olhou bem pra mim, falou assim: “Como é que você 

chegou aqui? Eu falei: “Sozinha!” Ele falou: “Não veio com ninguém?!” Ainda virei 

pro médico, falei assim: “Doutor, eu já tenho dois filhos dentro de casa esse já é o 

terceiro e já estou cansada, tarimbada, ih...” Aí, o médico ficou rindo, aí o médico falou 

pra mim assim: “Mãe, essa criança tem que nascer agora.” Ainda perguntei a ele 

porquê, ele falou pra mim: “Olha, porque tá faltando o ar da barriga e a criança não vai 

chegar aos nove meses.” Eles queriam fazer uma cesaria, eu bati pé, disse que cesaria 

não ia fazer porque tinha tido dois filhos normal, não ia fazer uma cesaria. E o médico 

achava que eu não ia aguentar botar ele pra fora... Aí, tive ele normal... Aí, o médico 

ainda virou pra mim, falou assim pra mim: “Mãe, você tá com uma pneumonia, e uma 

bronquite atacada e uma anemia.” “Mas a minha bronquite é nervosa, por isso que ela tá 

atacada.” Aí tive ele, me botaram... aí, fui pra sala das mães toda... aí, quando ele 

nasceu, o médico mandou preparar uma incubadeira antes dele nascer... ele saiu de mim, 

ele foi direto para a incubadora, só cortou o cordão e saiu correndo. Mas ele nasceu todo 

vermelho, todo manchado, e o pé dele nasceu torto, ele tem pé torto congênito. Aí, foi 

pra incubadeira, aquela correria, eu fui pra sala, fui pra cama. Só que eu notei que eu 

tive meus dois filhos... eu, quando acabei de botar filho no mundo, eu ia pro banheiro, 

tomava banho, não sentia nada e, do último filho, a minha cabeça rodava que era uma 

beleza (estalo). Aí, eu não achei normal aquilo... mas... fiquei... Aí passou-se, depois o 

médico me botou num quarto sozinha... aí eu... Ainda não desconfiei não, fiquei na 

minha. Aí, começou essa bateria de exame, aí chamaram minha mãe, chamaram meu 

marido e começou um montão de pergunta, perguntaram se eu já tinha tido rubéola, se 
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eu tinha, na gravidez tava com alguém que tivesse rubéola. Aí, eu falei que tinha uma 

vizinha que ela estava com rubéola. Só que, como aonde eu morei, todo mundo resolveu 

ficar grávida num tempo só, ela não saía pra fora com medo das grávidas, porque a 

gente tinha mania de ficar todo mundo sentado, aquele bando de mulher cheio de 

barriga, tudo num canto (?), então ela não saía. Então não tinha...quando a gente não 

tava na rua, ela saía. Não tinha como pegar. Passou-se... 

      A Doutora disse pra mim que ia fazer um exame no meu filho e daí a uns quinze 

dias, o resultado sairia. Eu, depois de treze dias, eu já tava bem, já tava mais gorda.... 

 

AP - Isso ele foi pra casa com você, teve alta? 

 

RS - Foi. 

 

RS - Aí, tive alta, ele teve alta, fui pra casa... 

 

DN - Ôh, Rose, eu sugeriria que a gente parasse aí nessa alta, quando você sai... 

 

RS - Que horas tem? 

 

DN - Quatro e dez. Quando você sai do hospital com teu filho e vai pra casa, né? Depois 

do nascimento dele e a gente aí então marca, fica na primeira sexta feira de dezembro, 

marcado pra gente continuar... 

 

RS - Na primeira semana de dezembro? 

 

DN - Isso. Está bom?  

 

Essa fita não foi integralmente gravada



 

 

    

Data: 05/12/1997 

 

Fita 3 – Lado A 

 

DN - Vamos dar início à segunda etapa da entrevista com Rosemere de Souza Moniz, 

do projeto “A Fala dos Comprometidos: ONGs e AIDS no Brasil. Hoje são 

05/12/97(cinco de dezembro de mil novecentos e noventa e sete), estamos na Fiocruz, 

no Rio de Janeiro e os entrevistadores são Dilene Raimundo do Nascimento e Ana 

Paula Zaquieu.  

         Rose, na última etapa a gente parou quando você estava indo pra casa depois do 

parto do seu terceiro filho. Mas você tava falando para agente também, antes de 

começarmos a gravação que, em suma, teriam algumas coisas que você gostaria de 

retomar porque... se esqueceu de contar, de falar e que você tava querendo deixar 

registrado também. 

 

RS - Era porque a gente tava falando antes do Rian, a gente tava falando sobre a época 

em que eu fui uma menina de programa, em que eu vivia atrás da Central do Brasil, que 

eu morei muito tempo atrás da Central do Brasil, e nunca (?), entendeu? Nessa época de 

programa, eu também levei uma curra, tanto que logo depois disso eu parei de andar 

com... com turminha de colega, porque eu tomei um prejuízo justamente por causa de 

colega, né? 

       Então... é tudo diferente, tudo tudo que acontece com você, você vai aprendendo, 

como eu aprendi, como eu vi muita garotinha nova indo embora, tive muitas amigas que 

moravam comigo onde eu morava, que foram embora por causa de drogas. Porque eu 

mesmo tive uma cunhada que era ótima, muito trabalhadeira, mas ela tinha um vício de 

cheirar horrivelmente danado, então ela arrumou um rapaz, o rapaz tirou ela da bagunça 

e tudo, botou ela dentro de uma casa e tal, mas ela não ficou porque ela cheirava e ele 

não... e ele pegava e não podia pagar... o vício dela. E tem muitas coisas que eu vi, 

muita garotinha nova é... com, com menininhos de 15/16 anos, só porque roubavam 

relógios e achava que era o máximo... Essa é a verdadeira vida lá fora, entendeu? Eu 

acho que... se é alg... se tem que mostrar (?) isto com o adolescente, sabe? Eles têm que 

pensar muito neste lado. Que a gente diz assim, “Minha mãe é chata, minha mãe é ruim, 

minha mãe fala demais”, não é não. Mãe quando fala, fala certo. Minha mãe sempre 

falou e eu não acreditei. Fui ver pra crer como era e meti os pé pela mão (sic), sabe? 

Porque eu tomei uma curra de bobeira. Eu fui pagar o prejuízo de uma pessoa que deu 

uma volta numa outra pessoa e como a pessoa não estava presente, mas andava muito 

comigo, eu paguei o pato por ela. Não morri de sorte, entendeu? Mas é uma coisa que 

eu não quero pros meus filhos nem pra ninguém... 

 

DN - Isso porque você foi tomar satisfações com alguém? 

 

RS - Não, não fui tomar satisfação. Essa pessoa deu um prejuízo numa pessoa, ela 

trabalhava comigo na pista, nós éramos muito amigas, ela... nós dormíamos no mesmo 

quarto, dividíamos, tudo. E... ela deu uma volta nessa pessoa e como ela andava muito 

comigo, e na hora a pessoa não achou ela, fui eu mesma (ruído), entendeu? Não é uma 

coisa que você... não é uma coi... não é uma coisa maravilhosa, sabe? Me lembro bem 

que na época eu não morri por causa do meu filho, porque a pessoa ainda falou pra mim 

(ruído): “Não vou te matar, porque você tem um filho pequeno, entendeu? E toda vez 

que eu ver você no asfalto... (ruído) a hora que eu ver você em Copacabana (ruído), no 

asfalto, se eu tiver de revólver, eu te mato!” Foi aí que eu realmente saí da rua (ruído), 
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saí da pista, porque eu tinha um filho pra criar e mal ou bem, eu tinha um senso de 

responsabilidade e... (ruído) eu não podia morrer assim, entendeu? 

        Agora, chegando mais pra frente, na história de Rian... a história de Rian foi 

aquela... eh... que a gente tava falando no final daquela entrevista. Eu fui pra casa com 

ele. Uma semana depois, ele passou mal, eu internei ele no hospital. Ninguém... o 

médico também não sabia o que ela tinha, achou que era pobrema (sic) de leite, porque 

ele não mamou no peito, ele mamava leite comum. Uma semana depois ele foi pra casa, 

com três dias ele voltou de novo pro hospital. Foi aonde a Doutora Marisa, que hoje em 

dia é a doutora da minha filha, pediu exame de HIV... e na época eu fiquei tão 

assustada... 

 

AP - Que que fez ela pedir?  

 

DN - Ele tinha o quê, três meses? 

 

RS - Ele tinha dois meses. 

 

DN - Tinha dois meses. 

 

RS - O que fez ela pedir, foi que toda comida que batia no estômago dele não parava, 

não tinha leite, ele tomou leite Ninho, ele tomou... eh... leite de vaca... e... 

 

DN - Não parava por quê? Ele tinha diarréia ou vômito? 

 

RS - Ele tinha tudo. Tinha diarréia... tanto ele botava por baixo como por cima, ele 

vomitava, ele tinha diarréia. E ele... da segunda vez, foi no mesmo quadro de 

desidratação (ruído), entendeu? E eu falei pra ela: “Eu não sou uma mãe relaxada! Eu 

cuido dele direitinho.” Então aí, ela mais ou menos, ela já deve ter desconfiado... e 

pediu o HIV... 

 

DN - Isso foi em que ano mesmo? 

 

RS - Foi em 95. 

 

DN - 95. 

 

RS - Em agosto de 95. Aí, ela pediu, eu olhei pro exame, olhei bem pra cara dela, falei 

pra ela: “Olha, mas eu [interferência na fita] tenho um marido só. Não existe 

possibilidade deu ter essa doença.” Porque na época, na televisão, o que se comentava, 

era que prostituta e viado (ruído) só pegavam, não era? Então, eu era uma mulher 

casada, tinha marido e três filhos... eu nunca... Aí, ela pegou e falou: “Não, Rose, mas é 

um exame de rotina.” Tudo bem, é um exame de rotina. Com uns quinze dias depois do 

exame feito, ela... a maternidade me chamou, ligou pra minha mãe... 

 

AP - Qual era a maternidade, Rose? 

 

RS - Herculano Pinheiro. 

 

DN - Herculano o quê? 
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RS - Pinheiro, em Madureira. Aí, eles ligaram pra minha mãe, deram a notícia a ela. 

Pediram que não me avisasse, que... quando chegasse ao hospital, eles iam me dar a 

notícia, mas que ela fosse comigo ao hospital, o mais depressa possível. Aí, minha mãe 

me avisou e nós fomos no hospital. Ainda virei pra mãe, falei assim: “Mas depois de 

dois meses, que que a maternidade quer comigo?!” Aí, minha mãe falou assim: “Olha, 

coisa boa não é!” Eu cheguei no hospital, entrei por uma sala, tinha assistente social, o 

médico... 

 

AP - Isso ele estava internado, Rose? 

 

RS - Não, ele tinha saído da internação. Tava gordinho e tudo, tava bonitinho já. Aí, a 

doutora pegou ele, eu nem vi, espantei, porque ela pegou ele no colo, olhou... prum 

lado, pro outro, assim: “Ah, mas ele tá gordinho, ainda tem salvação.” Aí, eu olhei pra 

cara dela... aí, foi que eles me deram a notícia. Aí, eu ainda disse pra doutora que era 

mentira, porque deve ter sido na incubadora, porque ficou na incubadora onze dias. Aí, 

ela disse pra mim que não, que eles tinham tirado o sangue da minha placenta e tinham 

feito o teste. Então, não tinha como dizer que não foi por mim... Mas, na hora... sei lá... 

na hora... 

 

DN - Mas, tinham tirado o sangue da sua placenta na hora do parto? 

 

RS - É, na hora do parto. 

 

DN - Tinham feito o teste e ainda não tinham o resultado? 

 

RS - Não. E quando eu recebi alta, não tinham o resultado ainda não, né? Aí... 

 

AP - Mas aí você teve esse resultado dois meses depois, é isso? 

 

RS - É, tive o resultado dois meses depois. 

 

DN - Do sangue da sua placenta e do teste dele? 

 

RS - Do tes... e do sangue dele, né? Fizeram um montão de exame. Fizeram tudo quanto 

era exame... e na época ela ainda falou pra mim: “Olha, Rose, nós fizemos todos os 

exames, todos eles deram negativo, mas um deu positivo.” Mas nem me passava pela 

cabeça que fosse isso, eu não estava nem... 

 

AP - Mas por que que eles fizeram exame no parto, Rose, você sabe? 

 

RS - Porque ele nasceu de oito meses e ele veio cheio de manchas, tinha... ele veio com 

umas placas de mancha vermelha... ninguém descobriu que que era aquilo. Aí, 

chamaram minha mãe no hospital, chamaram o pai, chamaram a família do pai, uma 

confusão, uma correria... E busca uma coisa que acontece na infância da gente... e que 

ninguém sabia explicar (ruído)... E como ele nasceu som insuficiência respiratória e 

nasceu todo cheio de manchinhas, todo vermelho, então eles fizeram todos os exames 

possíveis, né? Aí, no fim das contas, eles não explicam assim muito bem não, eles só 

me disseram que que fizeram um montão de exame e que desses exames, eles iam 

descobrir que que era aquilo. 

      Eu não esquentei minha cabeça, peguei meu filho, fui pra casa (ruído). Pra mim, eu 
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nem sonhava, (ruído) eu nem imaginava! Tanto que, quando eu via caso de AIDS na 

televisão e dizia assim: “Ah lá, que pena, eu tive tanta pena dessa gente assim...” Mas 

nem, sabe? E a minha mãe, há muito tempo, minha mãe tinha levantado uma suspeita, 

minha mãe tinha me dito, por alto, minha mãe tinha me dito: “Você está muito magra, 

olha, vai ver que está com AIDS”.  Aí, ainda brinquei, falei: “Ih, vira essa boca pra lá!!” 

Mas não... desconfiava não, entendeu? Agora... é... olha é uma coisa que eu acho, sei 

lá... é uma notícia que eu espero que...ninguém tenha (?) (ruído) É horrível! 

 

DN - Porque aí, nessa hora lá no hospital, a médica falou da, da infecção dele e da sua? 

 

RS - Não, aí, ela pegou e falou: “Ah...”, quando ela falou “O teste de AIDS deu 

positivo...”, eu olhei pra cara dela... 

 

DN - Dele? 

 

RS - É. Aí, eu olhei bem pra ela, não entendi, não atinei muito uma coisa com a outra. 

Aí, meus filhos estavam presentes, eu achei... o erro daí, já começou por aí... A minha 

mãe tinha 73 anos, 72 anos (ruído), meus dois filhos estavam comigo, então, eu achei o 

erro daí (ruído),  ela teria que colocar eu numa sala e deixar meus filhos e minha mãe de 

fora. Quer dizer, no fim das contas todo mundo recebeu a notícia foi de estalo, foi todo 

mundo junto, tava eu, minha mãe, meus dois filhos, né? E aí ela falou que ela não tinha 

feito, ela não fez exame em mim, só fez no menino e na placenta. Aí, quando eu disse 

que... tava errado, aí, ela falou que não, que era pra mim fazer o exame, que eu também 

deveria estar, eu também estava, se o menino tinha, eu tinha... 

       Fiquei olhando pra cara dela... sabe (ruído)? Agora... se vocês querem saber o que 

eu senti na hora... a tua vida passa na tua frente assim: passa a tua infância, atua 

juventude, passa tudo... (ruído) sabe? Parece... na tua frente tem um cinema (ruído). 

Tudo que você fez passa, e depois você lembra que você não vai ver seus netos 

crescerem, que você não vai chegar até a idade de ver o primeiro neto nascer, sabe? E 

que... tudo, todo sonho que você... tudo aquilo que você sonhou e idealizou pra sua vida, 

aquilo vem abaixo na hora, sabe? E eles não te dizem chance nenhuma não, eles só 

dizem pra você que você tem AIDS e acabou! Que um dia você vai morrer (ruído)! E 

minha mãe tava do meu lado, minha mãe olhou pra mim... 

 

DN - Eles não disseram isso pra você nesse momento, porque se diz que quem tem 

AIDS (?) 

 

RS - É, mas é... eles não te dão... não te dizem: “Olha, você tem tratamento...”, não! Eu 

é que perguntei. Quando eu me recuperei do susto, eu olhei pra cara dela, meu filho tava 

no meu colo, eu falei pra ela: “O que que você quer que eu faça com ele, jogue ele na 

primeira lata de lixo que eu achar?” Ela: “Não, mãe.” Eu falei: “Ué!?! Você me dá uma 

notícia dessa, fica olhando pra  minha cara! Que que você acha que eu vou fazer com 

essa criança?” (ruído) Aí, a minha mãe, minha mãe se levantou, falou com ela: “Vem 

cá, tem tratamento?” Aí ela: “Ah, tem”. Aí a minha mãe falou: “Então, a senhora me dá 

o endereço, que eu vou tratar. Eu quero fazer exames nos meus outros netos e a vida 

continua.” Aí, dali eles descreveram, deram um papel pra ir pro Jesus. Aí, eu falei: “Mas 

o meu filho já está lá.” Aí, a doutora falou assim: “Então você pega o exame e leva pro 

hospital pra doutora poder... saber, pra poder cuidar dele.” E mais nada. Dali me deram 

o papel, mandaram eu ir pra um lugar que tem ali mesmo dentro do hospital, que faz 

exame, cheguei lá... 



   

52 

 

 

DN - Nesse hospital de Madureira, o Herculano? 

 

RS - Cheguei lá, fiz o exame e fui pra casa, entendeu? Aí, quando eu cheguei em casa... 

Mas pra mim, o troço não tava muito assim, muito assimilado não, sabe? Eu cheguei em 

casa (ruído), chamei minha comadre, dei a notícia a ela, que era madrinha do meu filho, 

aí quando eu vi todo mundo chorando, eu (?) fiquei olhando. Foi uma choradeira na 

minha casa, parecia velório, sabe? Meu compadre chorando, minha comadre chorando. 

Eu falei: “Gente, vocês estão chorando por quê?” Aí, meu compadre virou pra mim, 

falou assim: “Rose, mas você não atinou pra situação, não?” “Ué, a mulher disse que eu 

tenho AIDS e daí? (ruído) Aí, eu vou morrer? Ótimo! (?)” Aí, quando o pai do meu 

filho chegou, aí eu chamei e avisei a ele. Aí, ele saiu gritando pelo meio da rua, nós 

tivemos que sair correndo pra buscar ele... 

 

DN - Gritando o que? Gritando... 

 

RS - Gritando que o filho dele não podia ter essa doença, gritando... e no fim das contas 

todo mundo ficou sabendo porque ele gritava que o filho dele não, o filho dele não 

podia ter AIDS e naquele desespero... e um corre-corre, virou uma bagunça... No fim, 

aonde eu morava, todo mundo ficou sabendo pelo escândalo que ele fez na rua, todo 

mundo ficou sabendo. E aí, na hora, eu só disse pra ele, eu só disse o seguinte, a única 

coisa que falei pra minha comadre foi que “agora ninguém vai querer falar comigo.” Eu 

já sabia que... o pessoal, já se comentava que quem tinha isso, não se falava e tal. Agora 

ninguém vai querer falar comigo, os vizinhos vão se afastar e tal. Aí, eu sei lá, eu acho 

que eu tive uma boa educação, uma cabeça muito boa, não esquentei minha cabeça não 

(ruído). E, a reação dos meus vizinhos foi ao contrário do que eu esperava, eu achei 

muito engraçado foi isso. É, todo mundo, no outro dia de manhã, foram lá em casa e 

eles disseram pra mim que a amizade continuava, meu compadre foi uma das primeiras 

pessoas a dizer que o primeiro que desfizesse do afilhado dele ou de mim, ia sair briga, 

a coisa não ia ficar muito boa, então... continuou... tudo continuou a mesma coisa... 

 

DN - Ninguém se afastou? 

 

RS - Não. A única coisa que disseram pra mim é que era uma coisa que acontecia, e eu 

não era nem a primeira nem seria a última. E eu também não fiquei assim... eu acho que 

o que me valeu também na amizade com meus vizinhos, foi uma coisa muito importante 

que um vizinho meu, logo depois, um bom tempo depois, veio me dizer: eu não sentei, 

eu não chorei, eu acho que eu também... eu já não choro (estalo), que eu passei por tanta 

coisa na vida, sabe? Eu já, eu já apanhei tanto... (ruído) dela, entendeu? Eu acho que o 

que eu tinha que fazer eu já fiz... eu já apanhei tanto da vida, e já dormi na rua, já pedi 

esmola, eu já pedi esmola em Copacabana, eu já fui prostituta, e já fui mulher de 

vagabundo, eu já vi muita gente morrer, sabe? Eu já, já apanhei tanto dela... Por fim, a 

última coisa que me marcou, que até hoje eu tenho uma marca nas costas, foi a curra 

que eu levei, porque eu apanhei muito nesse dia, apanhei muito. Eu apanhei com um 

portal de porta e se eu não estou morta é porque Deus não achou que não tava na hora, 

porque eu apanhei, fiquei toda roxa. Na época, o pai da minha filha tava na cadeia e eu 

não podia dizer nada (ruído), eu tinha que ficar na minha, inventar história, porque eu 

fui pra visita toda roxa, contei uma bela história pra ele, porque não podia dizer a 

verdade – o homem já tava preso, se eu chegasse pra ele, dissesse: “Olha, fulano me deu 

uma curra...”, aí a coisa ficava pior, né? 
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       Então, aquilo pra mim soou como o seguinte: a minha falecida cunhada, ela dizia 

pra mim assim: “Rose, você é uma guerreira!” Isso ela sempre falou pra mim, quando 

eu tava com astral baixo, quando eu tava pra baixo, ela chegava, olhava pra mim, falava 

pra mim: “Rose, cadê a mulher guerreira que eu conheço, a mulher guerreira que vai lá, 

vai atrás, corre, busca e vê as coisas. Cadê ela?” Então, ela sempre me botou pra cima 

nisso, então dali eu saía, ia ver minha vida, ia resolver o que eu tinha que resolver, 

entendeu? Então, eu achei que aquilo ali... eu já tinha aprontado tanto, e olhava pro céu 

e dizia pra Deus assim sozinha: “É mais um castigo, você não gosta de mim. Eu já 

passei por tantas, estou passando mais por essa. Então, Deus não anda me olhando.”, 

entendeu? Tinha minha mãe, sabe? Eu pesei muito os pós e os contras, minha mãe com 

73 anos, é... se eu parasse pra chora e sentasse pra esperar a morte, minha mãe ia acabar 

morrendo junto comigo, e eu tinha três filhos pra criar. Então, eu sempre tive muitos 

amigos e muitas pessoas de idade que sempre me aconselhou, eu acho que disso 

também, eu tomei assim um pouco assim de rumo na vida porque eu sempre tive 

pessoas de idade ao meu lado, dizendo pra mim: “Olha, Rose, segue esse caminho, é 

mais certo. Já vivi mais do que você (ruído), você tá novinha e tal...” Então, essa pessoa 

uma vez, essa pessoa disse pra mim: “Olha, Rose, o esteio da casa não pode cair, o 

esteio da casa é você. Se você desmontar, a família inteira desmonta junto contigo.” 

Então, eu não podia chorar porque eu tinha minha mãe, minha mãe já era uma pessoa de 

idade, tinha cheia de pobremas (sic), eu tinha dois filhos. Então, eu aprendi, no fim das 

contas fui aprendendo que chorar não vale muito a pena, você chora, chora, chora, não 

resolve nada, entendeu? Só desabafa o coração, mas não vai resolver o pobrema (sic). O 

negócio é resolver o que está se acontecendo e não estar chorando. Então, eu não parei 

muito pra chorar não. Tem tratamento? Tem. Eu fui pro hospital, chamei a doutora, 

mostrei o exame a ela, ela olhou pra minha cara, falou: “Olha, Rose, eu já sabia. Eu só 

estava esperando o exame para confirmar, mas eu já previa que fosse isso.” Então, 

minha mãe chegou pra ela, falou pra ela: “Olha, eu quero o exame dos meus dois 

netos.” Quando nós começamos ela perguntou se Tainara tinha tido algum poblema 

(sic), se o Ruan tinha tido, e eu expliquei a ela que o Ruan, logo assim que nasceu, o 

Ruan levou um golpe de vento e teve um poblema (sic) nos ossos, mas depois disso não 

teve mais nada. Então, na época ela disse pra mim: “Olha, o Ruan tem uma chance de 

ter e dez de não ter. Agora, a Tainara não, a Tainara é meio a meio. 50% de chance de 

ter e 50 de não ter.” Porque ela teve uma pneumonia repetida com três anos, foram três 

vezes. Então, dentro desse quadro ela achava que Tainara podia ter, então, ela me 

avisou. Nós fizemos o exame, um mês depois eu fui, panhei o exame, nisso o Rian já 

estava sendo tratado, não é? Mas ela não me deu chance, ela nunca me disse, ela veio 

dizer depois que ele morreu, mas ela disse pra mim depois que ele morreu, que, quando 

eu entrei (ruído) no consultório com ele a primeira vez, ela não dava um mês de vida 

pra ele e ele viveu nove meses, entendeu? O Rian já estava sendo tratado, quando os 

exames vieram, nós ficamos sabendo que Tainara tinha e o Ruan não tinha nada. 

Mesmo assim, minha mãe pediu o exame dele de seis em seis meses, que ele morava 

comigo, então a minha mãe tinha medo dele se contaminar, então de seis em seis meses, 

ele fazia exame. E daí nós fomos cuidando... 

 

DN - Espera aí, só um instantinho. (interrupção de fita) 

DN - Aí, você tá dizendo que então, eh... ficou fazendo tratamento, Rian ficou fazendo 

tratamento, não é? Aí, ô, Rose, eu queria te perguntar o seguinte, quer dizer, quando 

você teve o seu exame positivo, ocorreu a você, assim, onde, como, com quem, em 

suma, de que forma você tinha se infectado? 
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RS - Ocorreu. Ocorreu... Que aí eu queria saber... como é que foi. Porque... eu fiquei... 

praticamente eu entrei... eu fui pra pista com dezesseis anos, eu saí da pista com... com 

dezoito, dezenove... dezenove anos, né? Dezoito pra dezenove, né? Que eu fiz dezenove 

em dezembro (ruído), Roberto saiu em janeiro, mais ou menos foi isso aí, e, é... dezoito 

anos, que nesse meio tempo, eu fiquei um ano fora da pista antes dele sair, que eu 

arrumei um amante, fiquei com meu amante durante um ano, mas bancava ele lá dentro, 

mas saí da pista. 

 

DN - Você, você já falou várias vezes, assim, quando arranja um homem assim, como 

acaso da outra moça que você se referiu, era viciada, que cheirava, não é isso? É, 

também ela arranjou um homem que sustentasse ela, mas ela não conseguiu manter o 

casamento porque... 

 

RS - Por causa do vício.  

 

DN - Por causa do vício. Você, todas as vezes também, não foi uma vez só, arranjou um 

homem, um marido, e aí você, é... saiu da pista. Isso acontece, quer dizer, vocês estão 

na pista, mas com... 

 

RS - Não, no meu caso foi o seguinte... 

 

DN - Rola vontade de, de repente ter um homem só, em suma, ter a casa montada, ter 

um apartamento? 

 

RS - Rola, rola vontade sim. Algumas, não são todas não, porque tem gente que se vicia 

naquilo. E o meu caso, eu botei na minha cabeça o seguinte: eu não entrei na pista pra 

me viciar, eu entrei porque eu tinha um filho de onze meses pra criar (ruído), era menor 

de idade e não ia, pra ganhar meio salário pra sustentar uma criança. Mas eu sempre tive 

a vontade, quando desse pé, eu saísse. Eu achava que a hora que eu fizesse a 

maioridade, onde eu pudesse arrumar um emprego que desse pra me manter e manter 

meu filho, eu sairia da pista. Meu desejo nunca foi ficar, entendeu? É... Mas rola sim. 

Então nessa época eu conheci o Jorge, foi quando eu ganhei essa curra, eu saí da pista, 

fui morar no albergue JOÃO XXIII, que tinha ali na Saúde, que agora acabou (ruído), fui 

morar lá e até fui trabalhar, encartar jornal de fim-de-semana no jornal “O Dia”, né? 

Então, a gente ganhava por produção, e mais ou menos, dava pra mim manter a mim e o 

Ruan, dava. E eu conheci esse senhor, que já era um senhor de idade, o Jorge, aí fui 

ficando com ele, que o pai da Tainara na época tava preso, não podia me manter mesmo 

e eu fui ficando com ele, nós ficamos um bom tempo, até o pai dela sair, nós ficamos 

juntos. 

 

DN - Chegou a sair do albergue? Não, ficaram...? 

 

RS - Não, cheguei. Aí fiquei no albergue... 

 

DN - Foi morar com ele? 

 

RS - Não, não fui morar com ele. Aí, uma colega minha tinha uma casa em Chaperó, 

que é pra lá de Itaguaí e aí, ela falou: “Olha, Rose, eu não quero morar lá, mas eu quero 

alguém que tome conta, que mais tarde eu pretendo vender e como você tá nessa 

situação...” E ela, na época, era... o marido dela também era preso junto com meu 
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marido, então ela me cedeu, e eu fui morar lá. Como essa pessoa que eu tinha, me 

bancava, né? Eu não precisava... tá na pista e podia tranqüilamente visitar o pai da 

Tainara na cadeia. Dava pra remediar a situação até ele sair e por aí... e fui ficando, 

fiquei um ano. Aí depois, quando ele saiu, aí não, aí eu larguei tudo, virei dona da casa, 

uma senhora santa, direitinho. 

 

DN - E engravidou da Tainara? 

 

RS - E engravidei da Tainara, né? Engravidei, logo depois que ele saiu, eu engravidei da 

Tainara. Aí, continuei a vida normal, né? Fui ser dona de casa, aquela mulherzinha 

honesta e tal, sabe? Aquela mulherzinha santa, fui ser. Uma Amélia na vida.     

 

DN - Sim, mas aí você estava falando quando recebeu o resultado do exame positivo da 

AIDS, que você teria pensado como, onde, você teria se contaminado... 

 

RS - Não, aí eu fui, quando eu... porque... até então, aquilo que a doutora tinha me dito 

que ele tinha pegado de mim, eu não acreditava muito não, sabe? Eu sou igual a São 

Tomé, eu gosto de ver pra crer. Queria ver o exame primeiro pra depois dizer que era. 

Então, quando o exame veio, eu sentei, parei, fui retomar minha vida toda, fui recontar 

(?) tudo, veio a botar tudo nos esquemas, aí fui olhar, né? Como a Tainara tinha, Ruan 

não tinha, eu engravidei... eu tive Ruan, quando eu tive Ruan, eu não tinha nada. Eu fiz 

um exame, eu fiz uma operação no peito, mas não tomei nenhum, nenhum sangue, né? 

E como a Tainara, o exame da Tainara veio constando que ela tinha e eu conversei com 

a doutora bem depois, quando o Rian faleceu, eu conversei com ela porque que o Rian 

durou tão pouco e a Tainara está com oito anos hoje ainda tá aí, então ela veio me 

explicar que na época que eu peguei a doença, eu peguei a gravidez. Então, associei 

uma coisa a outra, entendeu? E fui associando: cadeia, ele tirou na Água Santa. Água 

Santa não tem parlatório, tem que se virar lá dentro como pode, né? Numa época... uma 

vez... me desceu um viado, porque o viado resolveu que ele tinha que me conhecer 

porque ele era louco pelo meu marido. Aí, você vai puxar lá trás coisas que 

aconteceram, que tão enterradas, e você vai juntando o quebra-cabeça e vai vendo que a 

coisa surgiu dali, entendeu? 

 

DN - Você acha que foi contaminada pelo pai da Tainara? 

 

RS - Eu tenho quase certeza, também pelo seguinte: eu tive o Ruan... quando eu 

engravidei do Ruan eu pesava 72 quilos, meu peso sempre foi 58. Eu tive ele e 

continuei com o mesmo peso, eu fiquei 58 quilos. Eu engravidei da Tainara, quando eu 

fui ter (ruído) a Tainara eu estava com 46 quilos. E eu, a gravidez toda da Tainara foi 

uma gravidez onde eu fiquei magrinha, seca. Então, eu lembro que a primeira gravidez 

não foi assim, teve uma diferença, nas duas gravidez. Então por aí, você juntando os 

fatos você vê que alguma coisa nesse meio tinha (ruído), né? Aí, eu fiz uma conjunção e 

fui ver que se Tainara tem, Ruan não tem e... na época logo depois dela eu nunca mais 

engordei, nunca mais vou ter... não tive mais o mesmo corpo que eu tinha, eu fiquei 

variando entre 48, 49, 50, daí não passava. Eu fui moldando depois que poderia ter sido 

com ele, mas dizer a você com certeza, certeza mesmo a gente não tem. 

 

DN - E nesse momento ele já tinha morrido, não é, Rose? 

 

RS - O Rian? 
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DN - O pai da Tainara. 

 

RS - O pai dela já, já. O pai dela morreu ela tinha seis meses, quando ela fez seis meses 

ele morreu. Então... ficou eu fui, aí na época aí eu fui... minha mãe começou a andar 

comigo pra a gente começar o tratamento (pigarro). Era final de ano, não tinha 

tratamento, (?) não estavam aceitando ninguém no final do ano, nós achamos uma vaga 

lá no... na 13 DE MAIO. Aí, comecei a me tratar lá e não gostei muito da cara do 

médico... que ele olhava pra minha cara, dizia que eu tava boa, me dava uma receita de 

AZT e me mandava pra casa. Mudei de médico por causa disso, entendeu? E também 

fui atrás do seguinte, meu filho estava morrendo... 

 

DN - E aí, era AZT só o remédio? 

 

RS - É. Meu filho estava morrendo, eu queria saber então como é que é, já que eu ia 

morrer da mesma doença que ele, eu queria saber como é que eu ia morrer, entendeu? 

Eu fui ver como é que é, como é que era o tratamento, as dietas, alguma coisa, e fui 

procurar e achei PELA VIDDA...  

 

DN - Você achou PELA VIDDA como? 

 

RS - Um médico me deu o endereço. 

 

DN - Um médico da onde? 

 

RS - Da 13 DE MAIO. 

 

DN - Ah! Esse mesmo que você não gostou? 

 

RS - Esse mesmo, é! Porque eu falei pra ele: “Já que eu vou morrer, meu amigo, eu 

quero saber como é que eu vou morrer. O que é que a doença faz, o que é que ela 

acarreta, como é, como deixa de ser.” Aí, fui procurar. Aí, fui pro PELA VIDDA, meu 

filho ainda tava vivo, umas vezes lá meu filho tava vivo, mas a situação dele foi se 

agravando e eu não pude mais ir lá, entendeu? 

 

AP - Você foi direto para o grupo de mulheres Rose? 

 

RS - Não. Na época era até na Rio Branco 52 (?),eu fui só visitar, fui apanhar uns 

papeis pra mim ler, pra mim ver como é que era. Eu não fui pro grupo de mulheres, não. 

Sabe, eu fiquei sabendo que existia, mas não fui não, entendeu? Agora, eu tive... uma 

coisa boa do Rian. Rian era uma criança que os médicos não davam um mês, e a 

doutora da Tainara eu sempre gostei dela e gosto dela até hoje porque eu disse a ela uma 

coisa: “Seje (sic) franca comigo. Do jeito que ele tiver, do jeito que for, seje (sic) 

franca.” Ele tinha um poblema (sic) de pé torto congênito, eu fui fazer o tratamento dele 

no HOSPITAL DA LAGOA, e na época, quando o médico soube que eu tinha AIDS, o 

médico não quis operar ele, e disse dentro da minha cara que, se ele não tivesse muito 

tempo de vida, não adiantava continuar o tratamento, entendeu? 

 

DN - Disse isso claramente? 
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RS - Disse, claramente. Ele falou pra mim: “Olha, você pergunta a doutora dele quanto 

tempo de vida ele tem. Se ele tiver muito, eu vou tratar, mas se ele tiver pouco eu não 

vou tratar não, vou parar o tratamento que não vai valer a pena.” 

 

DN - Esse era o médico do HOSPITAL JESUS? 

 

RS - Chef... Não, do HOSPITAL DA LAGOA. Chefe da ortopedia. Eu não vou falar o nome 

dele porque não vem ao caso, mas ele é chefe da ortopedia. Na época, ele era chefe, não 

sei se ainda é (ruído). Então, eu fiquei muito pau da vida com essa história porque, por 

mais que seu filho teja ruim, ele é seu filho, ele não deixa de ser meu filho, mas todas as 

fases dele... e também, eu tive trabalho com ele em casa porque, ele era uma criança que 

ele pesava dois quilos, dois quilos e meio (ruído), ele não passava disso. Ele nasceu 

com 3.510 kg, 52 cm, mas, ele foi diminuindo o peso, parou nesse peso e não ia pra 

frente. Não tinha... ele só tomava leite de soja porque mais nada que batesse no 

estômago dele, ficava. Atacava o intestino, atacava tudo o que tinha direito. Mas eu 

acho que fiz um bom trabalho com ele, sabe? Ele morreu, mas, quanto eu me orgulho do 

que eu fiz com ele. Porque ele era uma criança que os médicos disseram pra mim, a 

doutora Marisa mesmo disse pra mim: “Rose, andar, ele não vai.” Não chegou a andar, 

mas ele chegou a se virar, coisa que os médicos achavam que ele não faria. Ele entendia 

tudo o que eu falava com ele, sempre conversava com ele, botava ele no meu colo, 

olhava pra ele, ficava conversando com ele. Então, ele passou a entender tudo o que eu 

falava com ele. Ele aprendeu a se virar porque eu botava ele na cama, eu enrolava ele na 

cama, sabe? Pra ele aprender por si próprio a se virar, porque eu achava o seguinte, por 

mais que o médico dissesse pra mim: “Seu filho não vai fazer isso...”, eu achava que 

meu filho tinha competência pra isso. Então, eu ia ensinando ele, sabe? Eu ia ensinando 

ele a se virar, ele aprendeu a se virar, rolava na cama, tanto que dentro do hospital, ele 

saía pela grade do berço. Todo mundo botou o apelido dele de ‘Terrível’, porque ele era 

levado, ele era levado, ele era pequenininho, mas ele era levado. Ele tinha as vontades 

dele, até uma vez, a enfermeira virou pra mim, disse pra mim que o pobrema (sic) dele 

sair pela grade do berço era porque ele era muito mimado, e eu disse pra ela que ele 

tinha que ser mimado porque eu não sabia quanto tempo Deus ia deixar ele comigo. 

Então, enquanto ele tivesse vivo, ele ia ter toda liberdade do mundo, como ele teve, 

entendeu? Ele acordava de madrugada pra brincar, ele gostava de acordar de manhã, ir 

para a rua olhar as moda. Eu tinha uma vizinha, tinha e tenho até hoje, é uma grande 

amiga minha, Mary, ele era louco por ela, porque ela pegava ele, jogava ele pro alto, 

brincava, amassava e não ficava com aquele negócio, “vou quebrar”, não tratava ele 

igual um bebezinho novinho não. Ela brincava com ele de tudo quanto era jeito, ele 

achava aquilo o maior barato, muito engraçado, e ele foi vivendo, ele teve muito 

carinho, eu agrade... 

 

Fita 3 – Lado B 

 

DN - Pronto. 

 

RS - Eu acho que se não fosse a amizade que todos eles tiveram comigo, eh... sabe? 

Eles não tiveram preconceito, eu continuei indo na casa de todo mundo, eu era chamada 

para bater papo, muitas vezes eu ficava em casa, eles iam lá em casa, me buscavam, 

vamos sentar ali fora, vamos conversar... 

 

DN - Essa época você morava onde você mora agora? 
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RS - Não, eu morava em Barros Filho. Eu morava em Barros Filho. O pai do Rian não 

aguentou a rebordosa de saber que o filho tinha AIDS e deu linha na pipa... 

 

DN - Isso que eu ia perguntar também, ele se desesperou? 

 

RS - Ele nunca me culpou... 

 

DN - Num primeiro momento ele se desesperou? 

 

RS - Ele se desesperou, chorou muito, durante uma semana ele ficou meio baqueado... 

Como ele tinha vício de beber, ficou quase um mês bebendo direto pra ver se esquecia o 

poblema (sic). Mas ele nunca me culpou, ele nunca disse assim... O que a gente 

conversava é o seguinte: “Você tem que fazer o exame, que se eu tô, seu filho tá, você 

também tá.” 

 

DN - E ele fez, Rose? 

 

RS - Fez, no final, quando meu filho já tava morrendo mesmo, já estava no CTI, que 

nós conseguimos que ele fizesse o exame. Então, ele dizia pra mim o seguinte: Eu não 

vou morrer mesmo? Então deixa eu morrer do jeito que eu estou”. Mas nunca me 

culpou, ele sempre pra mim: “Não é culpa sua, tá? De eu estar com AIDS, eu nunca vou 

culpar você por ter prejudicado o meu filho ou a mim, certo?” Que a gente sabia que 

dói, um pai, uma mãe, saber de uma situação dessa do filho, mas ele nunca me culpou. 

Nós nos separamos que o casamento já estava batido, já estava desgastado, a gente 

brigava muito, a gente saia no tapa, a gente separava, voltava, voltava, separava... Então 

já não tinha mais, e com o meu filho, eu achei o seguinte: eu já tenho meu filho e minha 

filha pra cuidar que são doentes. Tem o mais velho que não tem nada, mas tem que 

cuidar da cabeça dele porque também é meu filho. Ainda vou estar aturando um homem 

que chega em casa bêbado, para estar me apurrinhando, me enchendo meu saco, eu 

preciso de sossego. 

 

DN - Nem quando ele bebia, não se descontrolava a ponto de acusar você, de cobrar de 

você alguma coisa... 

 

RS - Não, não, não, não,  não, ao contrário. Quem sempre... 

 

DN - As brigas eram por outro motivo? 

 

RS - Eram por outro motivo. Era por ciúme, por bebedeira, nunca foi... era porque eu 

não tava a fim de fazer comida, porque eu não suporto fogão, detesto fogão e ele tinha 

mania de acordar de manhã (ruído) e cismar que eu tinha que levantar e fazer café, e eu 

achava que se ele levantou pra ir trabalhar, ele fizesse café e deixasse eu dormir. Que eu 

sempre tive pobrema (sic) de insônia, então eu dormia às tantas e não estava a fim que 

alguém me acordasse. Nossas brigas nunca foram, nunca houve assim, dizer assim “Ah, 

porque você me colocou...”, não. Ele só disse pra mim no fim... 

 

DN - Mas o teste dele deu positivo? 

 

RS - Deu. No final, quando meu filho já estava mesmo morrendo, que o médico disse 
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que era pra ir pra casa e arrumar o, já arrumar o enterro que a gente só estava esperando 

o coração parar de bater, foi que ele jogou uma vez na minha cara, ele me deu uma coça 

na porta do hospital, pra todo mundo ver... então, ele jogou na minha cara que meu filho 

tava morrendo... (ruído) Foi bem claro: “Meu filho está morrendo, a culpa é sua!” Mas 

também foi só essa vez, a única pessoa que diz, pra mim não, pra mim ela não diz, mas 

que diz aos outros que ela tem ódio de mim, mortal, é a irmã dele, que ela acha que eu 

sou a culpada dele hoje estar doente. Mas a culpa não é tanto minha porque eu fiquei 

doente, eu fiquei com três crianças nas costas, eu fiquei com a mesma doença e estou 

me cuidando até hoje. E não tenho renda, ninguém me ajuda, quem me ajudava era 

minha mãe, minha mãe já faleceu, que era quem tinha o maior cuidado comigo. Estou 

longe dos meus vizinhos, que é onde eu te digo, eu ressalto novamente, eu dou sorte de 

todos os meus amigos, tanto no Rio, como em Niterói, todos eles me apoiarem, 

ninguém me virou as costas, eu perdi muito poucos amigos, dois ou três, isso não tem 

importância, ao contrário. Houve, aonde eu morava, brigas por causa de mim, pelo fato 

da pessoa chegar para a outra e dizer: "Ah, não fala com fulana porque fulana tem 

AIDS”. E a pessoa, na hora, disse que: “Olha, eu não falo com você mais, com você não 

quero mais papo, mas com ela vai ser minha eterna amiga, toda vez.” Então... e até hoje, 

eu moro em Niterói, vou lá, eles dizem pra mim: “Olha, Rose, a gente quer você aqui, 

porque se você passar mal, a gente aqui sabe o que faz. Aqui cada um se vira, vai, no 

hospital, vai se revezar, vai ficar com você, entendeu? E lá a gente já não sabe.” A 

preocupação deles hoje em dia é essa. Mas são meus amigos até hoje... na época todo 

mundo me apoiou, eles iam lá em casa, a Mary ia lá em casa, a do Carmo ia lá em casa, 

a madrinha dele, nunca tiveram assim... preconceito. Sempre pegava ele, levavam para a 

rua, levavam para passear, levava para a casa delas, dava banho, ficava com ele lá o dia 

inteiro, nunca houve preconceito. Ao contrário, tenho um vizinho, o ‘Índio’, que até 

hoje ele diz pra mim: “A gente te apóia porque você não parou pra esperar a morte. A 

gente vê que você corre atrás (ruído), você bota arroz e feijão dentro de casa (ruído), 

você leva essas crianças pra médico, você anda pra cima e pra baixo. Então, pela sua 

vontade de viver é que a gente apóia você, porque se você tivesse sentada para esperar a 

morte (ruído), aí a gente, realmente, largaria você de mão.” Então, eu, Graças à Deus, 

eu tive vizinho muito bom, tenho até hoje, sabe? Meus vizinhos aonde eu morava, em 

Barros Filho, a preocupação deles sempre foi, eles sempre iam lá em casa: “Rose, tá 

tomando o remédio direito? Você tá magra!” Se tava respingando, o tempo tava frio: 

“Vai pra casa, bota um paletó. Sai da chuva”. Sempre houve isso, sabe? Eu sempre 

gostei muito deles porque sempre houve essa união. Eu chego lá às vezes, se faz uma 

comida que eu não posso comer: “Olha, não bota porque Rose não pode comer. Não dá 

cerveja a ela porque ela não pode beber cerveja, ela tá tomando remédio”. Eles podem 

tá tomando, todo mundo tomando cerveja. 

 

DN - Agora, Rose, você disse que já tinha visto na televisão, eh... sobre AIDS, algumas 

pessoas até com AIDS prestavam depoimentos na televisão, né? 

 

RS - Não, eu não me ligava muito nisso não, eu via a propaganda. 

 

DN - Mas só dali é que você já tinha ouvido falar em AIDS, né? 

 

RS - Só. 

 

DN - O que eu pergunto é o seguinte: quando você é... se viu, né? Quer dizer, com 

AIDS, eh... as coisas que falaram eram o que você sentiu? O que se falava de AIDS, até 
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onde você tinha ouvido, era o que você sentiu quando, quando se viu doente, não? 

 

RS - Eh... como assim, em termos de doença? 

 

DN - É. 

 

RS - Não, em termos de doença eu não sabia não. Fiquei sabendo depois que eu fui no 

PELA VIDDA e trouxe algumas revistas e li. Eu não sabia, eu só sabia que era uma 

doença que matava, mas eu não sabia como é que se morria no final das contas, só sei 

que não era tipo coração: minha mãe, como a minha mãe, infartou e acabou. Eu sei que 

a pessoa sofria bastante. Mas ainda era uma coisa muito fechada, não se falava-se de 

AIDS abertamente, era aquela coisa toda. Tanto que na época que todo mundo ficou 

amigo da minha mãe, que todo mundo ficou sabendo, que minha mãe ficou desesperada 

e todos os amigos dela... ela chorava... que eu ia morrer, que ela ia ficar com os netos, 

que eu não ia ficar pra cuidar dela. Houve gente do nosso próprio convívio que disse a 

ela: “Olha...” 

 

DN - A mãe que você tinha brigado no passado... (risos) 

 

RS - No passado, há um tempo atrás, foi... (risos) 

 

DN - Essas relações, quando você começou a ter filho... 

 

RS - Eu acho que a nossa união, ela se afirmou muito mais depois que eu fiquei doente 

do que antes. Muita gente também da família, do convívio nosso, fala isso. A minha 

mãe passou a se ligar muito mais em mim depois que ela soube que eu tinha AIDS, uma 

coisa engraçada de explicar, mas foi, todo mundo notou. Porque o queridinho da minha 

mãe sempre foi meu irmão mais velho, não é? Então, tudo era meu irmão, mas depois 

que minha mãe soube que eu tava com AIDS, aí a coisa mudou. Aí, eu passei a ser a 

filha preferida, aquela filha que tinha cuidado. Minha mãe fazia um bando de remédio, 

xarope, eu não podia dar um espirro que ela estava em cima de mim, sabe? Era tudo, 

fazia um bando de comida, carregava lá pra minha casa, toma isso porque é forte, que 

não sei o que, então houve-se mais cuidado, houve-se mais afeto entre nós duas. E essas 

pessoas chegaram pra minha mãe, disseram pra minha mãe: “Olha, separa prato, copo, 

talher, garfo, não pega muito sua neta no colo, que você vai pegar”. E a minha mãe 

ficou danada da vida... 

 

DN - As pessoas, os vizinhos? 

 

RS - É, os amigos dela. Minha mãe ficou danada da vida, minha mãe chegou pra pessoa 

assim: “Vem cá, e se fosse sua filha?” Aí, a pessoa não teve o que falar, minha mãe 

falou assim: “Ué! Se fosse sua filha, você faria a mesma coisa? Ela é minha filha, e ela é 

minha neta, não posso fazer isso.” Então, houve-se isso, mas foram meia dúzia de 

pessoas e eu não encontrei preconceito não. Eu tive um pobrema (sic) sim, com uma 

criança de doze anos, que o meu filho passou na rua e a criança virou e disse assim: 

“Olha, a mãe daquela criança ali tem AIDS, e a mãe dela daqui a pouco vai morrer.” E o 

meu filho chegou em casa desesperado, gritando, apavorado, e eu fui obrigada a avisar a 

mãe daquela criança que eu ia acabar processando a mãe pelo fato de que meu filho não 

tinha AIDS e eu tinha como provar. E que aquilo não se falava pra ninguém. Mas foi o 

único pobrema (sic) que eu tive, de resto eu não tive mais pobremas (sic). É como eu te 
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falei, porque, meus vizinhos, se você chegar hoje lá e disser: “Ah, não fala com Rose 

porque Rose tem AIDS.”, é capaz de você apanhar, entendeu? Porque a pessoa não 

muda, porque eles falaram: “A Rose não vai mudar só porque ela tem AIDS. Ela 

continua a ser a mesma pessoa, a pessoa legal, geniosa, chata, enjoada, mas continua 

sendo a mesma pessoa.” Então, eu acho que isso é o que ficou, sabe? Isso é o que fica, 

entendeu? 

       E eu fui... fui ficando, o Rian foi se tratando, quando não deu mais pra ele, quando 

nós chegamos aos nove meses, foi aonde a doutora me disse, aos sete meses que ele não 

ia sustentar, que ele não tinha muita força, e ela disse pra mim que talvez ele não 

durasse muito. Mas como dizem ‘Enquanto há vida, há esperança!’, né? Quando ele 

faleceu, que daí ele ficou três meses internado, a última internação dele foram três 

meses, ele acabou falecendo. Foi até uma coisa engraçada, porque quando ele deu 

parada cardíaca, eles correram, levaram pro CTI e tudo. E quando chegou no CTI, os 

aparelhos estavam tudo parado, entubaram ele e eu escutei um médico dizer pro outro 

que entubou por entubar porque era uma criança que não ia resistir. E quando eu 

cheguei pra ele, falei pra ele assim: “Rian, mamãe tá aqui!”, o aparelho funcionou, 

aquilo disparou, aí a chefe dos médicos ainda bateu nas minhas costas, disse pra mim 

assim: “Olha, Rose, a tua ligação com o seu filho é muito grande porque a gente só 

entubou por entubar. Mas aí, taí, a reação dele, ele reagiu quando escutou a sua voz.” 

Então, eu acho que tudo que eu fiz por ele, o trabalho que eu fiz com ele, o fato dele 

entender tudo que eu falava, 0eu dizia pra ele que eu ia no banheiro, ele, dentro do 

hospital, ele ficava olhando pra porta do banheiro pra ver se eu saía, ele sabia quando eu 

ia me embora. Eu cantava muito pra ele, eu brincava muito com ele. Então, isso tudo, eu 

acho que é o que a própria doutora Marisa disse pra mim: “Rose, isso tudo foi fazendo 

ele ficar muito mais”. Que ele já era pra ter ido, mas foi fazendo ele durar até os nove 

meses. Eu achei uma gratificação, não é? Eu acho que muita gente hoje em dia diz 

assim: “Ah, Rose é tão ruim que ela não chorou nem na morte do filho.” Eu não chorei 

porque eu não tinha porque chorar, eu fiz por ele o que eu podia. Eu cheguei até ali, eu 

acho que eu lutei com ele até onde deu, na hora que Deus achou que não dava mais, ele 

foi embora, né? E eu mesma cheguei, dentro do CTI, conversei com ele e expliquei a 

ele. Minha mãe chegou por último e disse a ele: “Olha, sua mãe tá muito cansada, tem 

dois irmãos seus pra cuidar, pode, para as pessoas pode parecer até maluquice, mas eu 

acho, como mãe, que no íntimo, ele entendeu o que a gente queria dizer. E a minha mãe 

disse a ele “você não vai voltar mais, então não adianta ficar.” E foi uma coisa assim tão 

engraçada, porque foi falado num domingo à tarde, na segunda feira às cinco e meia da 

manhã, ele foi embora, o coração parou, entendeu? Então, quer dizer, a gente acha, eu, 

em si, como mãe, no meu coração, eu acho que aí ele entendeu. Eu conversei muito com 

ele, expliquei que para onde ele ia, tinha muitas crianças, tinha como ele brincar, e eu 

que tinha o resto dos irmãos aqui pra cuidar, e ele tinha que descansar porque ninguém 

estava agüentando mais. Eu já tava pesando trinta e seis quilos, eu estava uma pessoa 

que da frente você via as costas, eu não tinha mais condições. 

      E ele foi embora, e quando ele foi, depois que enterrou e tudo, eu cheguei em casa, 

sentei, e achei que, como eu ajudei ele, a chegar aos nove meses, tinha outras pessoas 

que poderiam ser ajudadas. Foi aí, aonde eu ingressei no PELA VIDDA, e fui participar de 

reunião, para ver aonde eu poderia ajudar outras mães iguais a mim, sabe? Como eu 

vejo outras mães iguais a mim, que vão perder os outros filhos. Mas, na época, a única 

coisa... quando eu soube, quando a doutora chegou pra mim, disse pra mim: “Olha mãe, 

sinto muito mas o Rian se foi.”, eu, a única coisa que eu pensei em mim, não falei pra 

ninguém, eu acho que ninguém sabe disso, que eu nunca comentei isso com ninguém, é 

que eu olhei assim pro céu e disse pra Deus: “Agora eu tenho... quando é que eu vou 
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enterrar a próxima?” Porque ficou a Tainara, então, na época, a doutora falou pra mim: 

“Olha, mãe, vai pra casa que ainda ficou, restou a Tainara.” E hoje, o meu medo, é 

perder a minha filha. E eu não sei se hoje eu teria a mesma competência que eu tive de 

encarar a morte do Rian (ruído). Eu acho que para encarar a morte da Tainara, eu acho 

que eu fico louca. Eu, hoje em dia, eu tenho medo, eu tenho medo de perder minha 

filha, sabe? E... eu fui no PELA VIDDA, e ajudei já muitas mães... 

 

DN - E você acha que não teria a mesma força por que, Rose? 

 

RS - Eu não sei, acho que é a última filha que me restou. O Ruan já saiu de casa, né?  

 

DN - Mas é seu filho ainda... 

 

RS - É meu filho, mas olha, é um desgosto que ele me deu, porque... pelo seguinte: eu 

apostei muita coisa nele. Meus amigos, passou-se... depois que eles nasceram, passou-se 

a ser ele e Tainara. Então, tudo, por tudo que eu fazia, tudo e por tudo que eu fiz, o meu 

passado e o meu presente, meus filhos todos sabem. Tanto ela, como ele, e eu sempre 

tive nele um grande amigo. Então, tudo que acontecia comigo, se eu me aporrinhava na 

rua, se eu me aborrecia, se eu tava bem, se eu tava mal, eu sentava e conversava com o 

Ruan. Então, o fato dele ter saído de casa para mim, saiu assim como uma traição.  

 

DN - Mas ele saiu brigado? 

 

RS - Saiu brigado. Eu tinha brigado com ele e ele deu linha na pipa. Então, é como se 

fosse um jogo, eu apostei todas as minhas fichas nele, eu achei que é o seguinte: ele é o 

único que ia se salvar, nessa história toda, né? Então, ele seria o filho que ele me traria 

mais orgulho, que ele não era doente, né? Todos os meus sonhos, tudo o que eu projetei, 

aí eu já projetei em cima dele, sabe? Eu queria que ele fosse um rapaz decente, direito, 

que ele me desse orgulho aonde eu estivesse, mesmo que eu não estivesse mais em vida. 

Corri atrás pra muita coisa por eles, pelos dois. Quando a minha mãe faleceu, eu chamei 

ele, falei com ele: “Ruan, daqui pra frente, tudo... eu vou correr atrás pra ter uma casa, 

para deixar alguma coisa pra você e sua irmã porque eu não sei se eu vou viver a vida 

toda, mas se eu falecer antes do tempo, tome conta da sua irmã.”, entendeu? E ele tinha 

me prometido isso, eu falei pra ele: “Eu quero deixar vocês dentro de uma casa que seja 

de vocês.” Ninguém vai dizer assim: “Sai.” Você bata nos peitos, diga: “Minha mãe 

deixou pra mim e minha irmã.” Que você tome conta dela e vá com ela até o final, né? 

E ele me fez isso, sabe? Como uma coisa... não deixou de ser meu filho, não deixei de 

gostar dele, não deixei de sentar na cama e pensar nele, só não vou atrás dele porque eu 

achei muita sacanagem o que ele fez comigo, e porque ele tem uma certa educação, se 

ele meter os pés pelas mãos, ele vai meter porque ele quer. Porque eu expliquei a ele o 

que é bom, o que é ruim da vida, ele sabe muito bem o que que é maconha, o que que é 

brizola, o que é assalto, o que é roubo, o que acontece com quem rouba, aonde vai 

parar, como é que a coisa acontece, todos os programas que tem na Manchete 24hs, que 

passa sobre drogas, sobre tudo, esses meninos que se drogaram no passado e que hoje 

tão fazendo tratamento, isso tudo eu sempre mostrei a ele, ele sempre viu. Então hoje 

em dia, se ele meter os pés pelas mãos, ele está metendo porque ele quer.  

 

DN - E você tem notícias dele, sabe o que ele está fazendo? 

 

RS - Não. 
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AP - Tem muito tempo, Rose, que ele saiu de casa? 

 

RS - Desde maio. 

 

DN - Desde? 

 

RS - Maio. Até pouco tempo atrás, ele ligava para a minha comadre e dizia... não dizia 

onde estava, mas dizia que estava bem e tudo. Agora ele parou de ligar, entendeu? Mas 

eu acho que pelo tempo, ele deve tá em alguma instituição, porque ele sempre ligava, 

como ele parou de ligar e houve essa história do Papa aí, saíram catando um bando de 

criança, devem ter catado ele também.  

 

AP - Você não sabe se, antes, quando ele ligava, ele tava na rua ou na casa de alguém, 

você não tem a menor idéia? 

 

RS - Não, a gente não tem noção não. E o que eu disse a ele é o que a minha mãe dizia 

pra mim quando eu era moça: “A vida ensina, a vida é uma escola. Quem não quer 

aprender dentro de casa, na rua vai aprender.” Então ele vai aprender do modo mais 

difícil, mas é o modo que ele quer. 

 

AP - Quantos anos ele tem agora, Rose? 

 

RS - Doze. Entendeu? Ele vai aprender do jeito que ele tá querendo. Se ele meter os pés 

pelas mão, é com ele mesmo. Eu sempre disse a ele o seguinte: “Se entrar em cana, não 

lembre que tem mãe.” Porque eu não vou em porta de delegacia, eu não vou pra porta 

de presídio tirar a roupa pra ser revistada, passar vergonha, ganhar cantada de polícia, 

pra visitar ninguém. Meu tempo já passou, eu tô com 29 anos hoje, não dô mais pra 

ficar com esse tipo de coisa (ruído). 

 

AP - Ôh, Rose, você parou pra pensar, assim, no que levou o Ruan a ter esse acesso de 

rebeldia agora, dele ter fugido... 

 

RS - Olha, eu acho que o caso do Ruan também foi o seguinte, quando a minha mãe era 

viva, minha mãe sempre disse a ele o seguinte: “No dia que a sua mãe e sua irmã 

morrer, eu fico com você. Você conta com sua avó que a sua avó vai ficar com você.” 

Então, aconteceu a coisa totalmente ao contrário. Em janeiro... é por isso... que... eu 

acho que eu já disse na gravação, se eu não disse, eu vou dizer agora, alguém chegou 

pra mim na época e disse pra mim assim: “Rose, de AIDS você não vai morrer (ruído), 

e nem de nada proveniente a ela”. E acho que realmente não vou morrer não, porque em 

março de 96, o meu filho faleceu. Em janeiro de 97, eu encontro a minha mãe morta 

dentro de casa, dentro do banheiro, depois de quatro dias, né? E quem reconheceu o 

corpo, quem achou o corpo fui eu, e quem entrou sozinha pra procurar ele dentro de 

casa, fui eu. Então, acho que pelo susto, eu não morro mais não. Te garanto isso. Então, 

o que deve ter acontecido foi o seguinte: ele perdeu muita coisa, eu perdi minha casa, 

porque eu morava numa favela, e era uma divisa de morro, e a própria língua dele fez eu 

perder minha casa, porque eu fui pra casa da minha mãe, na casa da minha mãe era 

montado, e ele chegou aonde eu morava e foi dizer pra todo mundo que eu não 

precisava mais daquilo, porque na casa da avó dele tinha tudo. E quando eu fui, cheguei 

na minha casa, não achei mais nada. 
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DN - Estava ocupada? 

 

RS - Já tinha gente, já tava. Não tava ocupada porque uma colega minha, muito amiga 

minha, muito antiga, da antiga, que aí... eu passei, antes disso, eu me mudei... antes da 

minha mãe morrer, eu me mudei, de Barros Filho, eu fui para Costa Barros, que se eu 

morasse em Barros Filho, a minha casa estaria inteira. Mas eu fui para Costa Barros, 

porque minha mãe achou uma casa maior, eu morava, em Barros Filho, eu morava num 

cômodo só, eu fui pra uma casa de quarto, sala, cozinha e banheiro. Então, quando eu 

cheguei, eu só achei minha casa. Então, o que aconteceu foi o seguinte: dentro da minha 

casa, ele tinha casa, ele tinha os brinquedos dele, ele tinha uma estante de brinquedo, 

tanto ele como a irmã, ele tinha os brinquedos, ele tinha as coisas dele, né? E ele perdeu 

a avó, perdeu a casa, perdeu tudo que tinha, teve que morar na casa do meu ex-marido e 

o meu ex-marido e ele não se suportam. Logo depois, o meu ex-marido achou que 

melhor eu sair de dentro da casa porque ele arrumou uma amante, precisava colocar ela 

dentro de casa, entendeu? 

 

DN - Ele morava sozinho? 

 

RS - Não, a casa era o seguinte: ele morava comigo no Rio e esse quarto era dele lá. 

Então, quando a minha mãe faleceu, eu fui morar na casa dela. Com essa história desse 

roubo, eu fiquei sem ter para onde ir e fiquei na casa da minha mãe. Mas eu andei 

passando muito mal porque eu achei o corpo dentro do banheiro, então, eu fiquei com 

aquela má impressão do banheiro. E ele virou pra mim, falou pra mim: “Olha, Rose, 

vamos pra Niterói, pra minha casa, a gente fica lá, até você ver o que faz da vida”. Aí eu 

fui pra lá... 

 

DN - O ex-marido, o pai do Rian? 

 

RS - O pai do Rian. E eu fui pra casa dele, mas ele já tinha essa pessoa e eu não sabia. 

Depois eu fiquei sabendo e ele disse pra mim: “Olha, eu vou sair de casa e você 

continua dentro dela até quando você precisar.” Mas um belo dia, ele chegou lá e disse 

pra mim, que ele precisava da casa porque ele não ia ficar na rua, porque ele queria 

levar a mulher que ele estava com ela, pra lá e não podia porque eu estava lá. E a 

intenção dele realmente não era essa, a intenção dele era me botar na rua com tudo, com 

filho e o escambal. Só que aí, aparece uma senhora, eu, graças à Deus, eu acho que 

Deus olha um bocado por mim. Uma senhora que me conhece desde a época que eu fui 

morar com ele, há cinco anos atrás ela me conheceu, e a gente tinha uma certa amizade, 

uma amizade muito estreita, então, ela tinha um quarto, e ela falou pra mim: “Olha, 

Rose, você passa para cá com as crianças, fica aí até você ajeitar a sua vida.” Eu não 

pago aluguel, né? Eu não pago aluguel e eu fico lá... eu hoje em dia estou morando com 

essa pessoa, no quintal dessa pessoa. E aí foi o que eu fiz, peguei tudo que era meu, 

transferi pra lá e quando ele chegou, eu tava esperando ele pra entregar só a chave. Ele 

ficou danado da vida porque ele tinha ido na intenção de jogar tudo o que era meu para 

fora, porque ele foi com um colega justamente por isso. 

 

DN - Chegou lá, não precisou, ficou frustrado? (risos) 

 

RS - E quando ele deu de cara comigo na porta, segurando a chave, que eu entreguei a 

chave a ele, ele ficou danado da vida, tanto que ele tem raiva dessa pessoa, ele é uma 
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senhora muito boa e ele tem raiva dela justamente porque ela me acolheu dentro da casa 

dela, né? E nós moramos na mesma rua, e ele pegou a mulher dele, botou lá. Então, eu 

acho que tudo isso criou essa revolta com o Ruan, o Ruan já tinha e acabou estourando, 

entendeu? Foi daí, porque ele precisou trabalhar, precisou arrumar um trabalho, pra 

trabalhar, pra poder ajudar um pouco, porque era só eu e Tainara, e Tainara, pra mim 

deixar trabalhar e trabalhar, eu vou trabalhar um mês, ficar três meses com ela dentro de 

casa, no hospital, né? Então, eu acho que disso aí tudo foi criando a revolta dele, eu não 

criei bicho solto, eu sempre eles a rédia curta. Então, ele já achava que ele era homem, 

que ele já podia jogar fliper, ele adorava fliperama, e eu não suporto aquilo, eu acho que 

aquilo é jogo de vagabundo, de quem não tem o que fazer, e eu não deixava, eu brigava 

muito com ele, batia nele quando ele chegava fora de horário ou quando ele me irritava 

muito, então isso daí foi estourando, acabou, ele acabou se revoltando e deu linha na 

pipa. Acho que tudo junto, o fato dele saber que ele ia ficar sem a mãe e sem a irmã, que 

ele tinha ficado sem a avó e que eu meu irmão não ia olhar ele porque a minha cunhada 

tinha dito que criou, falou na frente dele, “Eu criei três filhos, não vou criar filho de 

ninguém!”, eu acho que nisso tudo, se juntou uma coisa só e no fim das contas explodiu 

e ele se mandou. Ele teve os motivos dele, eu não vou dizer para você que o Ruan não 

teve motivo para sair de casa, teve sim, teve, ele teve motivos e muitos. Na época eu 

tava com muito poblema (sic), eu tava com a cabeça cheia porque eu tava na casa dos 

outros e tinha que botar comida dentro de casa, e eu sozinha, e a coisa ficou feia, e ele 

deu linha na pipa porque eu não tinha cabeça pra sentar com ele, conversar e perguntar 

o que tava acontecendo. A minha cabeça não dava para isso. 

 

AP - E nem isso faz você pensar em negociar com ele, uma reconciliação? 

 

RS - Não. Ele saiu de casa, ele que volte. Quando eu saí de casa... eu sempre reconheci 

meus erros, eu não presto, se eu tiver errada, eu vou chegar para você para pedir 

desculpa, mas se eu tiver certa, acabou-se, tá? Então, quem saiu de casa foi ele, se ele 

chegar para mim e disser: “Olha, mãe, eu quero voltar, eu estou arrependido.”, eu estou 

pronta a recebê-lo. Mas eu avisei a ele que o dia que ele botasse (ruído)o pé pra fora de 

casa eu não ia atrás dele, tá? Então, eu tenho uma palavra só e a hora... que ele sempre 

muito bem aonde eu moro, conhece todo mundo, ele sabe, se ele quisesse, ele já tinha 

ido, nós temos... Conheço Deus e  mundo no Rio de Janeiro, ele podia ter ido para a 

casa de algum conhecido, tá? Ele não apareceu é porque ele não tá a fim de aparecer 

mesmo (ruído). Como... E tem aquela velha história, aonde ele tá, ele deve estar bem, tá 

com fome ele não tá, porque se a barriga tivesse doendo ele lembrava da mãe. Esse é 

certo. Minha mãe sempre dizia que filho só lembra de mãe quando tá precisando, a hora 

que ele tiver precisando, ele aparece. A hora que eu precisei da minha mãe, que o calo 

apertou, eu fui atrás dela, com toda a merda que eu tinha feito, eu fui atrás dela e pedi 

penico. E eu conheço muito bem o filho que tenho, e sei muito bem que ele saiu, em 

alguns pontos, ele saiu a mim. Então, eu sei quem são, sei tanto que eu conheço tão bem 

ele como Tainara. Ele é ótimo para você lidar, é muito bom, é melhor de lidar do que a 

Tainara, ele é calmo, ele é sossegado, ele não gosta de amigos da idade dele, ele só 

gosta... amizades dele sempre foi de pessoas mais velhas, entendeu? Mas eu sei, o limite 

de cada um dos dois, eu sei como é que é. E eu fiquei com ela, ela caiu, também digo 

para ela a mesma coisa, se amanhã quiser ir embora, eu não vou segurar ninguém, não 

vou. Minha mãe não me segurou, eu não vou segurar eles. 

 

DN - E a Tainara começou o tratamento também naquela época? 
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RS - Começou, junto com o Rian. Logo depois dele, ela começou o tratamento dela. 

 

DN - E você tava falando que ela sabe da doença que ela tem, quer dizer, ela sabe que tá 

com AIDS, e sabe que isso significa ela ter que tomar remédio sempre. É o que ela 

sabe? 

 

RS - Sabe, ela sabe. Como ela sabe que se ela parar de tomar remédio, ela vai embora 

da mesma forma que o irmão foi. Entendeu? Ela sabe. 

 

AP - Ela já tomou coquetel ou alguma coisa assim, Rose? 

 

RS - Não, ela toma AZT, DDI, ela toma AZT e xarope, que é AZT de criança, toma 

DDI, mas ela não toma coquetel, não. E ela, pelo quadro, pelo que os médicos dizem, 

ela tá bem (ruído).  

 

DN - E ela trata com aquela mesma médica que cuidou do Rian, Rose? 

 

RS - Trata, com doutora Marisa. Trata porque, ela trata porque, como eles dizem, dentro 

do hospital, a única doutora que eu confio é nela. Se chegar pra mim e disser pra mim: 

Tainara precisa internar e ela não tiver dentro do hospital, não vai internar porque eu 

não acredito. Porque ela nunca mentiu para mim, tudo que foi feito, todos os exames 

que Rian teve que fazer, tudo o que o Rian teve que fazer eu sabia mesmo porque, ela 

sempre me explicou porque, como é que era, por causa de que, quando ele foi embora 

para o CTI ela me disse que ele não durava muito, que eu não tivesse esperança que ele 

não ia durar muito tempo. Então, a minha confiança nela vem daí. O fato da Tainara, 

quando Tainara dá lá a veneta, diz que não vai tomar remédio, ela sentar e conversar 

com a Tainara, botar a Tainara no colo. Doutor Herbert trabalha junto com ela, e ele 

bota a Tainara no colo e conversa com ela, né? Doutor Gilberto também, sempre tão 

conversando com ela, como agora há pouco tempo, eles proibiram ela terminantemente, 

de brincar com cachorro, mas ele sentou com ela e conversou com ela e explicou a ela 

os motivos de não poder brincar com cachorro. Então, isso faz você ter uma certa 

confiança no médico, e eu tenho muita confiança nela justamente por isso, sabe? E ela 

se dá muito bem... 

 

DN - E acontece com muita freqüência, da Tainara não querer tomar o remédio? 

 

RS - Não. É porque DDI é um remédio intragável. Eu até concordo com a minha filha 

porque eu tomei DDI durante dois anos e é horrível para você tomar mesmo. É um 

remédio que você tem que rezar um Pai-Nosso antes de tomar e uma Ave-Maria depois, 

entendeu? É horrível tomar aquilo!  

 

DN - O gosto é ruim? 

 

RS - O gosto é ruim. Então, ela, realmente ela implica muito, uma vez Doutor Herbert 

conversando com ela, falou para ela: “Mas, Tainara, você tem que tomar!”Ela olhou pra 

cara dele, falou pra ele assim: “Mas, vem cá, você já provou, pra saber o gosto que tem? 

Bebe ele pra você saber se ele não é ruim.” Então, ela tem essa liberdade com eles, ela 

também se expressa e eles entendem o que ela fala e tudo. Então, ela... agora não, 

porque agora tem de tangerina, de tangerina ela toma tranqüilamente bem, ela não faz 

muito bico não. Mas ela trata até hoje, graças à Deus, ela tá bem, tá num quadro bom. 
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DN - E os remédios sempre tem no hospital? 

 

RS - Sempre tem. AZT e DDI sempre tem. Então, a gente compra é Ciclovir (?) como 

ela teve uma herpes emocional, eu tive que comprar. Eu comprei não, o “Renascer” 

comprou, porque ela tem uma cesta básica do “Renascer”, ela tá no projeto do 

“Renascer”, um projeto madrinha. Então, o “Renascer” compra os remédios dela e o 

meu, eu levo a receita e o “Renascer”compra. 

 

AP - O “Renascer” é do hospital da Lagoa, não é? 

 

RS - É do hospital da Lagoa. Porque o “Renascer” foi o seguinte: o Rian era do projeto 

“Renascer”, eu consegui pro Rian, ser do projeto “Renascer”. E depois que o Rian 

faleceu, pela Tainara ter o mesmo problema, eles acharam que ela podia entrar no lugar 

dele, ser uma criança também com AIDS, né? Então, eles compram. A caixa de Ciclovir 

é 56 real, realmente eu não teria condições de comprar esse remédio. 

 

AP - É, só pra esclarecer aqui, Rose, o “Renascer” não é um projeto só pra crianças com 

HIV, né? 

 

RS - Não, é um projeto pra crianças que tem doenças... é... síndrome de Dawn, aquela, 

aquele négocio que dá nos ossos... anemia falciforme, é pra esse tipo de criança, criança 

que precisa comer por sonda... 

 

AP - Crianças carentes, né? 

 

RS - ...e a família não tem condições de manter essa crianças... então, existe o projeto 

“Renascer”, entendeu? E é daí que a gente vive, eu não tenho renda porque o INPS não 

encosta, de jeito maneira. Já chegaram ao ponto de dizer pra mim que eu tô bem, tô 

muito boa, posso trabalhar e não ter pobremas (sic). E eu já me aporrinhei dentro do 

INPS, porque eu briguei com o médico, com o assistente social do hospital, de lá, 

porque eu falei pra ela que uma criança como a Tainara, ninguém fica. Pra mim sair, 

para ganhar 100 real, a pessoa vai pedir 300, 400, pra ficar com uma criança dessa. Não 

é uma criança que qualquer pessoa fica, entendeu? Então, o “Renascer” dá a cesta 

básica, ela tem a madrinha, a madrinha manda a cesta básica dela todo mês, compra os 

remédios dela... 

 

AP - O seu tratamento você faz aonde agora, Rose? 

 

RS - Eu, faço no Servidor do Estado. 

 

AP - E é lá que você pega os seus remédios também? 

 

RS - Os meus remédios eu pego lá, eu pego com Doutor Jorge. Também um ótimo 

médico, eu gosto muito dele porque eu quando eu cheguei pra me tratar com ele, eu 

disse a ele que... o que eu queria dele era a franqueza. Se tá bom tá, se não tá bom 

também. Eu quero saber, eu não quero essa história de me esconder as coisas não, 

entendeu? Então, a gente sempre se deu bem justamente por isso, é um ótimo médico, 

um bom atendimento, o atendimento do Servidor do Estado é bom. 
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DN - Você vai lá com que freqüência, ao médico? 

 

RS - Eu vou uma vez no mês, vou uma vez por mês. Eu já tô tomando coquetel já, a 

carga viral tava muito alta e o CD4... 

 

Fita 4 – Lado A 

 

DN - Diga, Rose, você diz que começou a tomar coquetel... você sentiu diferença? 

 

RS - Senti. 

 

DN - Você tomava AZT e DDI? 

 

RS - Tomava AZT e DDI. Senti diferença. 

 

DN - Aí, começou a tomar o coquetel a partirtem quanto tempo? 

 

RS -  Senti diferença desde o momento que eu comecei a fazer o tratamento em si. 

Porque eu sentia muita cãibra nas mão, nas perna, em qualquer parte do corpo, sentia 

muito cansaço, sentia muita dor de cabeça, né (ruído)? E com o tratamento a dor foi 

melhorando... foi melhorando, eu chorava com cãibra, né? E depois do coquetel eu 

engordei um bocado, hoje em dia eu peso 52 quilos e meio, chego até a 53 quilos. 

Tenho mais disposição... pra sair, pra resolver poblemas (sic), pra resolver assuntos, 

essas coisas todas... Já não sinto, não tenho mais cãibra, não sinto mais, mais dor. Bem, 

ele, ele... fez muito bem. 

 

AP - Rose, fala uma coisa aqui pra mim. Anteriormente, você tinha me dito sobre um 

grupo que vocês montaram de pacientes lá do HOSPITAL DE SERVIDORES. Conta pra 

gente, como é que foi... 

 

RS - É o VIVA A VIDA. 

 

DN - Viva... a Vida? 

 

RS - ... a Vida. O nome do grupo é VIVA A VIDA. 

 

AP - E como é que ele surgiu, Rose? 

 

RS - Ele surgiu de paciente e com a ajuda de uma doutora, chamada doutora Mônica e 

das assistentes sociais, da Cláudia e da Angela. Eh... a gente achou... teve necessidade, 

como tem o PELA VIDDA, entendeu? E a gente achou que podia se formar um grupo de 

pacientes pra cada um ajudar um ao outro, a gente tem reunião uma vez por mês com 

todo mundo. Temos um boletim que ele sai todo mês, que é a gente mesmo, paciente, é 

que organiza esse boletim, e é onde a gente bota... parabeniza um médico por algum 

feito de alguma coisa, eh... diz o que que, as vezes sai alguma coisa na imprensa sobre 

remédio, sobre... qualquer coisa que sai a gente tá publicando no boletim, a gente tem 

um pedaço sobre alimentação só com verduras e legumes, como é que você pode 

aproveitar as cascas de alguma coisa, essas coisas assim. 

 

AP - Como é que vocês financiaram, como é que vocês conseguiram financiamento? 
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RS - O financiamento sai do bolso de todo mundo mesmo, cada um dá 10 real, é, nós 

somos... o pessoal reuniu um grupo, que tem um grupo que se chama grupo de apoio, 

onde nós somos uns cinco – é eu, Jussara, Oscar, Ivo, Dionísio, “Baixinho”e a Edvanda. 

Então, a gente foi lá, falou com o diretor, ele, como é que se diz... ele mandou... como é 

que fala, menina? Ele autorizou a gente a tirar xerox do jornal lá pelo hospital, que tem 

uma xerox dentro do hospital, então a gente leva o resumo que vai ser passado... o 

pessoal tira xerox... 

 

AP - O grupo tá grande, Rose? Quantas pessoas fazem parte desse grupo? 

 

RS - Os pacientes agora tão aderindo às reuniões. Às vezes vai 20, 25, por aí... 

 

AP - Aí é para os pacientes e para os familiares? 

 

RS - É, para os pacientes e para os familiares. Vai médico, do hospital ou de outro 

hospital, para falar sobre um determinado assunto, entendeu? Já foi uma nutricionista, já 

foi um... 

 

AP - Já foi a Márcia Hachid, ela já foi? 

 

RS - Não, a Márcia Hachid, ela combinou, mas não chegou a ir não. Parece que ela tava 

viajando, ela não pode ir. Mas já foi médico de outra área, já foi psicólogo. 

 

AP - E há quanto tempo tem esse grupo, ele surgiu esse ano? 

 

RS - Não, ele já tem um ano. Já existe há um ano já. E a gente faz isso, pega cartaz, sai 

cartaz, a gente cola lá no, no hospital. Um paciente precisa de um apoio, às vezes tem 

um internado lá na enfermaria, a gente vai lá, faz uma visita... chega um paciente novo, 

a gente conversa, explica, é, fala sobre o passe de ônibus, fala sobre cesta básica, aonde 

tem, como é que é o procedimento, como é que pode panhar, fala sobre a história do 

INPS, né? A pessoa quer panhar auxílio doença, essas coisas toda. 

 

AP - É você que faz esse tipo de trabalho? 

 

RS - Não, é todo mundo conjunto, porque é aquele caso, cada um se trata com um 

médico. Então, na última quinta-feira do mês tem uma reunião com todo mundo. Então, 

naquele dia, todo mundo do grupo tá lá, entendeu? Mas fora isso, quem tiver lá, do 

grupo lá... Não tem um, mas tem outro, explica... a gente... Como eu me tratei... eu me 

trato na quinta- feira, o Oscar já vai na terça, entendeu? Tem... cada um tem seu médico, 

não é todo mundo de um médico só, então tem os dias marcados pra ir...entendeu? A 

gente faz campanha, o Oscar é um professor, ele fez uma campanha na escola onde ele 

dá aula, e as crianças todas apoiaram, levaram mantimento, porque tem um projeto de 

cesta básica pra pessoas menos favorecidas, tem um projeto de leite, que é pras grávidas 

que tão fazendo acompanhamento lá no hospital e depois que tem o neném, como o 

neném não pode mamar o leite materno, aí a assistente social dá esse leite, tem uma 

doação de um médico lá, que dá as caixas de leite... então, é tudo isso, sabe? E a gente 

tá sempre lá, agora dia 17 vai ter a festa de Natal, né? E eu vou não vou poder 

comparecer porque eu tenho um compromisso, um outro compromisso e não posso 

faltar, mas vai tá todo mundo lá. 
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AP - Como é que você avalia a atuação do grupo. Você acha que é positivo, o que que 

acrescentou pra vocês ao longo desse ano, lá como paciente do hospital? 

 

RS - Eu acho que foi positivo. Foi positivo, porque hoje em dia o grupo tá crescendo, o 

pessoal tá enchendo, agora a gente tá com... tem uma menina lá que a gente descobriu 

que ela faz aquelas... umas cestas de papel... de jornal, e... a gente já conversou com ela 

pra ela ir dá uma aula aos pacientes, pra quem quiser ir lá aprender, e o pessoal tá 

gostando, entendeu? Tá bem, a única coisa que a gente ainda não conseguiu ter é a 

nossa própria sala, a gente ainda depende da sala das assistentes sociais ainda, pra se 

reunir, pra fechar jornal, isso tudo, a gente ainda não conseguiu ter a sala nossa. 

 

DN - E o boletim é distribuído no hospital, ou tem distribuição externa também? 

 

RS - É. Não. Não, eé... ele é distribuído no hospital e a gente panha pra fora também, a 

gente leva (pigarro)  pro HOSPITAL DA 13 DE MAIO, eu levo pro JESUS, que tem 

enfermeira no JESUS que me pede, entendeu? Tem uma boa aceitação. Até tem uma 

doutora no JESUS, a doutora Malu, ela disse pra... ela disse uma vez pra mim, que eu sou 

uma mãe exemplo dentro do Hospital, porque eu, graças à Deus tô bem da cabeça, 

encarei bem a doença da minha filha e tem muita mãe que não tem esse tipo de, de 

cabeça e às vezes eu vou lá pra cima conversar um pouco com elas pra elas poderem tá 

de acordo, tem mãe lá que tá perdendo... 

 

DN - Isso no HOSPITAL JESUS? 

 

RS - É.  

 

DN - No HOSPITAL JESUS não tem um grupo como esse, não? 

 

RS - Não, não tem pelo seguinte: eu agora também tô sem tempo, nós tamos tentando 

reunir as mães, mas eu tenho que ir pra lá fazer uma reunião e tudo, tô ficando um 

pouquinho sem tempo pra poder resolver isso. Mas tá se vendo já, já é sonho já, já é um 

projeto, que vai se reunir as mães também do JESUS pra conversar, pra falar sobre isso, 

tá se vendo um projeto sim, sabe (ruído)? Pras mães, porque elas vão panhar cesta 

básica no JESUS, então a gente tá pensando em pegar elas no dia da cesta, e antes da 

cesta, só as mães que tem crianças com AIDS, e conversar, falar e tudo porque... tem 

muita mãe lá também que... tá meio equivocada, tem mãe lá que dá mamá a filho, 

mesmo sabendo que ela, que a criança, ela tem AIDS e a criança também, vai prejudicar 

muito mais a criança. Tem umas que só vivem lá chorando, sabe? A gente tá com o 

projeto sim. 

 

DN - Essa cesta básica, todos os hospitais distribuem, não? 

 

RS - Eu não sei. Eu sei que no JESUS, eu sei que tem.  

 

DN - No JESUS e no HOSPITAL DA LAGOA? 

 

RS - No SERVIDOR DO ESTADO... 

 

AP - No HOSPITAL DA LAGOA... 
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RS - No SERVIDOR DO ESTADO, a gente quebra o galho... 

 

DN - Na LAGOA, é do PROJETO RENASCER. 

 

RS - É. E no HOSPITAL DOS SERVIDORES tem o PROJETO REVIVER, que é a mesma coisa 

do RENASCER, só que com nome diferente. 

 

AP - Agora, a prefeitura também distribui cestas básicas, não é? 

 

RS - Distribui. A prefeitura distribui, ou na... ou na própria prefeitura ou na regional do 

bairro que a pessoa mora, mas só aqui no Rio. Em Niterói, não existe isso, só aqui no 

Rio. Em Niterói, existe o projeto no PELA VIDDA, com o apoio do... como é que é o 

nome daquele hospital? PEDRO não sei das quantas... 

 

AP - ANTÔNIO PEDRO. 

 

RS - É. Que tem o CTN, onde as crianças se tratam e também tem o PROJETO 

MADRINHA, mas é só pra crianças com AIDS, entendeu? Existe o projeto lá (?), mas não 

existe esse negócio de cesta básica, nada disso não. Eu acho que as coisas lá pro outro 

lado é meio difícil.  

 

DN - Você retornou ao grupo PELA VIDDA, aí, já pra participar mesmo, é? 

 

RS - Aí, pra participar, pra fazer  um... 

 

DN - Antes desse grupo, nos SERVIDORES? 

 

RS - É, pra fazer alguma coisa mesmo, pra... a minha intenção era ajudar mães igual a 

mim, pessoas igual a mim, porque eu achei que com a minha experiência com o Rian, 

eu podia ajudar outras mães, entendeu? A, sei lá, superar um pouco, a aceitar um pouco, 

porque eu tenho visto casos, eu conheço uma pessoa no RENASCER, que até há muito 

tempo não vejo ela, e que ela disse pra mim que o filho não sai de casa porque tem 

AIDS. E ela só sai com o garoto de casa pra ir ao médico e mais nada, entendeu? E eu 

falei pra ela que a Tainara é uma criança que ela brinca, ela sai, ela passeia, ela tem 

amigos até dizer chega, até demais pro meu gosto. E é uma criança normal. Muitas das 

vezes a mãe esconde por isso, sabe? Que esconda dos vizinhos a gente até entende 

porque o preconceito é grande, o pessoal é... o brasileiro tem preconceito, realmente, é 

de tudo. Se é aleijado, se é mendigo, eu não vou dizer que eu também tem hora que eu... 

eu não gosto também de ver mendigo na rua, entendeu? Mas o brasileiro em si, ele é 

preconceituoso. Mas a criança tem que viver, ela tem que ter escola, tem que ter seus 

amigos, tem que brincar, entendeu? E a gente não vê isso, elas escondem muito a 

criança, e a criança não vive, a criança acaba ficando doente, por não tá ali brincando, 

não ter a liberdade dela, ficar socada dentro de casa, e a criança... as pessoas acham 

também errado a Tainara saber que ela tem AIDS e eu acho que não, porque eu vi uma 

criança, que essa menina já morreu, e a criança tava dentro do hospital, a criança 

tomava sangue, tomava um montão de remédio e olhava pra cara da mãe, perguntava a 

mãe que que ela tinha! Por que que ela tava tomando tantos remédios? E é difícil uma 

criança não associar que ela tem AIDS, porque quando os médicos passam pra fazer 

revista, eles fazem um resumo da criança, então eles chegam no leito da criança: “Ah, 
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essa é a criança tal, tem isso, tem aquilo, tem aquilo...” (ruído) Uma criança 

pequenininha não vai associar, mas uma criança do tamanho da Tainara e com mais 

idade, ela vai associar uma coisa a outra. Então não é tão difícil, até de você conversar... 

com a criança sobre isso, sabe? Então, eu fui pro PELA VIDDA pra isso, eu comecei a 

assistir às reuniões, comecei a me levantar, porque eu também achava, como todo 

mundo que descobre a doença, que eu ia morrer no mês seguinte, e que não adiantava, 

não precisava mais me cuidar, fazer nada por mim, que já que eu ia morrer, não 

precisava ter muito trabalho. 

 

DN - Quando que você retornou ao grupo PELA VIDDA? 

 

RS - Quando meu filho morreu.  

 

DN - Isso foi... 

 

AP -  Março de 97. 

 

RS - Em 87. 97... 

 

AP - 97 é agora! 

 

RS -  96. 97 é agora. Entendeu? E eu fui vendo, as pessoas ali, todo mundo saía, todo 

mundo se divertia, todo mundo ia beber, todo mundo tava brincando. Eu tenho 

exemplo... eu vi Valéria, linda, bela, ela é uma moça muito bonita, namorando, todo 

mundo numa boa, todo mundo fortinho, todo mundo gordo. Quando eu vi, eu falei, eu 

também quero chegar lá. Todo mundo chegou, por que que eu não vou chegar? Também 

vou chegar a essa meta. E o PELA VIDDA”, eu acho que, num ponto o PELA VIDDA, ele 

ajuda muito, eu acho que esses grupos de apoio ajudam muito. Chega mal, você chega 

numa situação assim... sabe? E hoje em dia, quando chegam as pessoas lá do jeito que 

eu cheguei, a gente olha assim, a gente diz, eu já tive do mesmo jeito que essa pessoa tá, 

desesperado, louco, e tô aí. E é aonde a gente procura ajudar. Foi aí que eu comecei a 

freqüentar o grupo de mulheres, foi até, na época eu fui num coquetel que houve, foi 

logo assim que lançou a cartilha de mulheres, eu fui no coquetel do lançamento, eu me 

achava horrível, e quando cheguei lá, todo mundo disse que eu tava bonita, tava bem e 

tal. E eu tava muito magra ainda na época, sabe? Eu acho que o grupo me fez muito 

bem, e a muita gente... que tá lá hoje, também, tá ótima. 

 

DN - Ele funciona mesmo, como grupo de apoio? 

 

RS - Funciona. Funciona que a gente... eh... a gente vê, é... as pessoas chegarem lá 

chorando, desesperadas e tudo, e passa um mês, um mês e pouco, daqui a pouco você vê 

aquela pessoa chegar lá toda pintada, toda arrumada, toda bonitinha, sorrindo pra vida, e 

te gratifica isso (pigarro). É gratificante esse tipo de coisa. 

 

DN - Agora, Rose, depois o que, quer dizer, você disse que anteriormente, você tinha 

ouvido... Diga. 

 

RS - É como uma experiência que eu tenho de uma pessoa que era uma mãe, ela, 

quando eu fui no JESUS... ela, quando ela me viu, ela me chamou num canto e perguntou 

pra mim assim: “Você tem a mesma coisa que eu?” Aí, eu falei, eu virei pra cara dela, 
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falei: “O que, AIDS?” Ela falou:  “É.” 

 

DN - Isso lá no PELA VIDDA? 

 

RS - Não, no JESUS. 

 

DN - Ah, no JESUS. 

 

RS - Aí, ela pegou, falou assim: “Ah, mas você té tão bem, tá rindo, brincando e tal...” 

Meu filho na época ainda tava vivo, ela disse: “Você brinca com seus filhos?” Uma 

coisa assim, natural, espontânea. Aí, nós ficamos conversando, ela falou que não era 

igual a mim, que a única coisa que ela fazia era sentar e chorar e esperar a morte chegar. 

E eu disse pra ela que não, nós conversamos e acho que a vida não era por aí, a coisa 

não era assim do jeito que ela tava pensando, e ela daí, ela passou a fazer o tratamento, 

retomou o tratamento dela que ela tinha parado. Ela engravidou, eu consegui que ela 

fizesse o pré-natal no SERVIDORES DO ESTADO, mas nós não conseguimos salvar a 

criança de nascer positiva. Mas, ela hoje tá bem, tá se tratando, tá se cuidando, tá ótima, 

e ela, um dia ela falou pra mim que ela me agradecia por eu ter conversado com ela 

porque foi o bate-papo que eu tive com ela, que ela hoje, ela tá tão bem, tá cuidando dos 

filhos, tá vivendo a vida normal, casou, arrumou um namorado, tava morando com o 

rapaz, e ela tava feliz da vida. Então, esse tipo de coisa te gratifica, sabe? A gente não 

ganha dinheiro, mas te gratifica de uma pessoa que chegou lá mal, como nós temos 

exemplos de gente que chegou lá mal, uma pessoa que nos deu muito trabalho que eu 

não vou citar o nome, mas que ela nos deu muito trabalho, nós ficamos um mês com ela 

chorando no ouvido da gente e eu já tava de saco cheio de ouvir tanta choradeira na 

minha frente, quando chora muito no meu ouvido me irrita. E ela só chegava lá 

chorando, mal, e tal e hoje em dia, ela tá gorda, tá bonita e tá ótima. Dia primeiro de 

dezembro, ela tava com a gente lá no Largo do Machado e tá muito bem. Que a gente 

gratifica vê que a pessoa chegou lá muito mal e hoje ela tá bem, tá aí, tá vivendo 

(ruído), tá pensando em trabalhar e tudo, sabe? Então, eu acho que o grupo de apoio, ele 

tá ajudando muita gente, mães que tem filhos com a mesma doença que não tinha 

nenhum conhecimento, não tinha nada, hoje em dia tem. Eu acho que o trabalho é bem 

feito, entendeu? Eu acho legal. 

 

DN - Agora, o que eu ia te perguntar: você disse que antes ouvia falar sobre AIDS mas 

também não dava muita atenção... 

 

RS - Não, é aquele negócio de você olhar passar na televisão, você olhou assim e sai 

andando... 

 

DN - Não te diz respeito? 

 

RS - É. 

 

DN - Depois você passou a prestar mais atenção? 

 

RS - Aí, eu passei a prestar mais atenção. 

 

DN - O que eu queria perguntar é o seguinte: que que você acha das campanhas do 

governo, de prevenção? 
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RS - Eu acho que não tão, assim ainda aquelas coisas toda não, sabe? Porque o que 

acontece é o seguinte: é... rico, ele tem como se virar, como ter uma boa alimentação. 

Tem uma lista lá em casa de dieta que, se você vê, você sai correndo. Eu não faço a 

metade daquilo porque eu não tenho condições, eu não tenho condições financeiras. 

Pela nutricionista, eu não tomava café de manhã, eu tomava um copo de iogurte, todo 

santo dia; eu comia queijo, eu comia manteiga, eu taria comendo fruta, verdura, isso 

tudo. Quer dizer, e as condições financeiras não dá, não dá para isso. Ainda mais a 

minha, que não tenho renda nenhuma, não dá pra isso. Eu achei, eu não gostei da 

propaganda que botaram agora, meu primeiro sutiã, minha primeira barbie. Porque na 

cabeça de uma pessoa que estuda, que é uma pessoa que tem uma mente assim... uma 

pessoa mais traba... fala aí, que eu não gosto de falar difícil... (risos) Detesto falar 

difícil. Como é que é? (ruído) 

 

DN - Uma pessoa o que? 

 

AP - Mais instruída? 

 

RS - É, isso aí. Esse treco mesmo. Então, a pessoa até que entende, que a criança que... 

a criança que o ano passado, você perdia, em virtude da AIDS, porque não tinha 

situação. Que nós perdemos muita criança no JESUS, crianças bonitas, saudá... ficavam 

bem, num dia e, de repente, no outro dia, apareceram mal, tá? Como eu vi caso de uma 

criança que tava bem, brincou comigo num dia, no outro dia, ela tava com 40 e pouco 

de febre e a febre não baixou e ela acabou falecendo... E hoje em dia, você vê que as 

crianças que duravam até seus oito, nove anos, tão chegando aos doze, treze, quinze 

anos... é ótimo! Mas pra quem é instruído... 

 

DN - Você acha que as pessoas com AIDS estão sobrevivendo mais, é isso? 

 

RS - É, mas para quem tem instrução, até entende. Pobre não entende isso. Eu sou pobre 

e digo. Eu conheço (ruído) muito bem. Pra quem é mais pobre não entende isso. Aí, a 

pessoa vai entender o quê? (ruído) Ah... Igual disseram pra mim, entendeu? Eu, eu vou 

dizer, porque eu sei que não vai sair pra fora, mas a mulher do meu ex-marido tá 

grávida, tá? E ele sabe muito bem que ele tem AIDS, agora eu ouvi um comentário, que 

eu também não sei se é verdade, que ele resolveu se cuidar, entendeu? Quer dizer, vai 

botar uma criança no mundo pra quê? E a pessoa chegou pra mim, disse pra mim assim, 

é... parente dele: “Ah, agora não tem pobrema (sic) não, tem um montão de tratamento! 

Ela pode fazer tratamento os nove meses que a criança nasce sem nada.” Quer dizer, a 

mentalidade realmente da pessoa que não teve muita instrução, entendeu? Que eu 

estudei até o quarto ano primário, mas graças à Deus, a minha família, meu irmão era da 

marinha, e eu levo a vida na sacanagem porque eu gosto, mas eu não sou tão burra 

assim. Então, a consciência do pobre é essa (ruído) : “Ah, agora? Agora, não tem 

pobrema (sic) não (ruído) . Não vai... a criança nasce sem nada. Vai lá, faz um 

tratamento...” E a coisa não é assim. E é o que as pessoas de classe mais baixa acham, 

entendeu? Então, aquele negócio de dizer: “meu primeiro sutiã...” É aquela velha 

história: “Ah, é a mesma coisa que ter... diabetes. Não tem cura, mas... mais ou menos, 

é remediado, né?” Tem aquele velho ditado:  ‘O  que não tá arrumado, remediado está!’ 

E aí vai... 

 

AP - Rose, você que já tá no grupo há algum tempo, você acha que essa mentalidade aí 
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veio depois do coquetel? Que as pessoas passaram a ver a AIDS como uma coisa mais, 

mais light? 

 

RS - Passou, porque aí depois... veio o coquetel, quer dizer, o que que o jornal fala? A 

sobrevida aumentou. Então... Tanto que você... Tem uma coisa, eu tenho um montão de 

amigo, todo mundo viu o que aconteceu comigo, todo mundo viu eu perder um filho, 

todo mundo sabe que eu perdi uma criança proveniente da AIDS, todo mundo sabe que 

eu tenho AIDS, que eu tenho uma criança com AIDS, que a situação é difícil. Mas se 

você chegar e falar assim (ruído) : “Fulana, você usa camisinha?” “Eu não.” Meu 

sobrinho falou na minha cara. Ele sabe muito bem que a tia dele tem AIDS e ele falou 

foi pra ele... Guarda... Como é que fala aqueles guardas que trabalham assim dentro de 

edifício... 

 

AP - Como é que é? 

 

RS - Segurança! Ele é segurança, tem um montão de mulher... eu falei pra ele: “Oh, 

Alexandre, você tá usando camisinha, com esse bando de mulher que você tem?” “Pra 

que camisinha, eu vou chupar bala com papel, tia?” 

 

AP - E você, (?) 

 

RS - E sabe que a tia tem. E aí você faz o quê? Você olha pra cara da pessoa e diz o 

quê? É aquela velha história, a mesma coisa que hoje em dia o pessoal pensa, eu pensei 

no passado também: acontece com o vizinho, nunca comigo. Aí quando acontece com a 

pessoa, “Ah, mas por que que aconteceu comigo?” Porque não se preveniu. E com a 

história do coquetel agora...(estalo) aí, acabou-se. A mocidade não adianta, ninguém vai 

esquentar a cabeça não. 

 

AP - Mas aí, isso aconteceu com quem já tem HIV e com quem não tem, né? E quem 

tem também deu uma relaxada assim de, achar que pode engravidar, muitas mulheres 

tão sendo mãe... 

 

RS - Eu conheço uma pessoa que tem AIDS e já teve uma filha e a filha não tem 

nada!(murmurando)  Você sabe muito bem quem é... E ela... 

 

AP - Quer ter outro! 

 

RS - (estalo) ...disse pra mim que vai ter outro.  

 

AP - É. 

 

RS - E aí? 

 

AP - E não é tão pobre assim. 

 

RS - Tá cansada de saber como é que acontece, tá cansada de saber todas as 

prevenções... 

 

AP - É da área de saúde. 
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RS - É. (?). Quer ter. Você vai no hospital, pergunta, pode sair perguntando às 

enfermeiras todinhas, que cuida de uma criança que tem AIDS, ou de um adulto que 

tem AIDS: “Você se previne?” Elas dizem pra você que não. O pessoal não tá muito 

ligado não, nessa história não, entendeu? Tá muito não, porque aí ficou aquela história 

“Tá todo mundo bonitinho, tá gordinho.” 

 

DN - Você acha que a pessoa não tem medo da AIDS? 

 

RS - Ter medo todo mundo tem. O pobrema (sic) é o seguinte: usar camisinha 

realmente é horrível, tá? Eu nunca usei, mas quem usou já disse pra mim que é horrível. 

 

DN - E depois de você estar com AIDS, você não usou camisinha, continuou sem usar 

camisinha? 

 

RS - Não. É porque eu não tenho ninguém. Não quero ninguém pra encher minha 

paciência mais. 

 

DN - Você não transou mais, desde que tá com AIDS, desde que soube que tá com 

AIDS? 

 

RS - Não. 

 

AP - Nem com o seu marido, por que você ainda ficou um tempo com ele? 

 

RS - Não. Eu fiquei um tempo com o meu marido, mas o meu marido nunca... falar de 

camisinha com ele é chamar uma briga. 

 

DN - Aí, vocês transavam sem camisinha, mesmo sabendo da contaminação? Ou você 

não sabia? 

 

RS - Transava. Transava. Sabe por causa de que? Porque é aquela velha história, você 

faz campanha pra mulher, tá? Por mais que você fale, existe aquela coisa assim... Eu 

conheço uma pessoa que não tem AIDS, isso eu tenho experiência própria, que que 

acontece? Ela falou pro marido que queria usar camisinha pra parar de tomar remédio, 

que o remédio tava fazendo mal a ela e ela não queria ter mais filho. Sabe o que que ele 

disse pra ela? Eu, vou usar camisinha com você? Você é minha esposa, pra que que eu 

vou usar camisinha com você? Aí, você vai dizer... Se você insistir muito, ele pega reto 

e vai embora, marido hoje tá difícil. Homem nesse Rio de Janeiro, no mundo agora tá 

brabo. Ela vai perder o marido? Não vai. Não vai. Ao passo que eu conheço uma outra 

pessoa que é uma amiga minha e conversamos sobre isso, ela falou pra mim que ela saiu 

com um cara, chegou no hotel, ela exigiu a camisinha, o cara disse que não ia usar, ela 

se vestiu e saiu andando. Já que você não vai usar, comigo também você não vai transar. 

Mas são poucas as pessoas que tem essa consciência. 

 

DN - Mas aí não é marido, né? É namorado. Marido é diferente. 

 

RS - Mas ninguém quer perder o marido. Entendeu? Ninguém quer perder o marido. 

Tem essa história. Ninguém quer perder seu marido, ou seu amante, seja lá o que seja, 

ninguém quer perder, ainda mais agora que tá escasso. 
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AP - Você acha que as campanhas não estão atingindo... 

 

RS - Entendeu? Escutar, todo mundo escuta, saber, todo mundo sabe, agora, fazer, 

ninguém quer fazer não. 

 

DN - Mas você acha que a dificuldade de fazer é por causa de quê? Por não acreditar 

que possa se contaminar? 

 

RS - Por não acreditar, porque todo mundo acha que o vizinho, acontece com o 

vizinho... 

 

DN - Ainda acham isso? 

 

RS - Ainda acham isso, acontece com o vizinho. São poucos... entres amigos meus, eu 

conheço dois que usam camisinha, dois, três, que usam camisinha com a esposa. Um é 

porque, ela é fér... bateu, engravidou, e ninguém quer mais filho, então, como ele não 

quer mais filho, ele não quer arriscar. E os outros dois são realmente pra se prevenir, tá? 

Os outros dois eu sei que são pra se prevenir. 

 

AP - E eles são casados? 

 

RS - São casados. Um é porque ele é PM e tem um monte de amantes no meio da rua, 

ele não quer prejudicar a mulher de casa. Então, ele usa camisinha com a mulher dele de 

dentro (ruído) de casa e com as da rua também. 

 

DN - Ah, ele usa com as da rua? 

 

RS - Não, com todo mundo. Ele só parou de usar camisinha pra ter um filho com ela. 

Mas aí ele foi, fez HIV, mandou ela fazer HIV, fez tudo, não tinha nada, então vamos 

fazer um filho. Mas é poucas as pessoas, pode fazer uma pesquisa, é poucas as pessoas 

que usam camisinha, ninguém quer usar camisinha porque como diz a juventude de 

hoje: “Ninguém que chupar bala com papel.” Então se acha que...olha pra cara da 

pessoa é gordinha, por AIDS ainda ficou... ainda é aquela velha história, todo mundo 

acha que quem tem AIDS tá seco, tá morrendo, tá isso, tá aquilo. Eu conheci uma 

pessoa que disse pra mim que... tava se falando, comentando-se: “Ah, mas fulano tá 

tão... tava tão sequinho, né, tá tão sequinho, tá com AIDS.” E eu do lado da pessoa, 

então eu olhei pra cara da pessoa e falei assim: “Mas eu tenho AIDS, o que que você 

acha?”. Aí, ele olhou pra mim e falou assim: “Ah, não acredito! Você com esse corpo 

todo.” Eu falei: “Ué, mas você acha que só quem tem AIDS é aquela pessoa seca, bem 

seca, magra porque tá morrendo!” entendeu, então o pessoal ainda tem essa história: 

AIDS não vem escrito na testa, mas neguinho acha que vem! 

 Eu não arrumei namorado pelo seguinte. Eu arrumei dois. Um quando eu vi que 

o negócio tava chegando na via dos fatos eu chamei ele e falei pra ele: “Oh fulano, 

acontece que a situação é essa e essa e essa.” Ele levou um baita susto, não acreditou, 

foi perguntar a uma amiga minha muito chegada a mim e a minha amiga falou: 

“Realmente, a Rose tem realmente AIDS!” aí ele foi e falou pra mim mim: “Olha Rose, 

eu adoro você, gosto muito de você, mas eu não tenho estômago pra isso que eu tenho 

muito medo, de pegar.” Uma outra pessoa quando soube ficou olhando pra minha cara e 

disse pra mim que não acreditava jamais que eu tinha AIDS. Mas que não gostava de 

usar camisinha, por aí você já vê, então não houve acordo e uma pessoa que ele até hoje 
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encarna em mim, eu tenho um amigo que ele jura de pé junto que eu não tenho AIDS, 

ele jura de pé junto que eu não tenho AIDS. Ele fala na minha cara, encontrei com ele, 

hoje em dia ele tá morando com uma menina e ele diz pra mim que... 

 

DN - Tem uma visão sua? 

 

RS - Não, ele falou pra mim da última vez que eu vi ele, eu encarnei nele, falei assim: 

“Ah! Eu soube que tu casou!” Ele falou: “ Casei porque você não quis nada 

comigo!”Aí, eu virei: “Mas você sabe muito bem porque que eu não quis nada com 

você.”Aí, ele olha pra minha cara e fala assim: “Você não tem AIDS não Rose. Você 

não tá com aquilo não, você não tem AIDS Rose. Você não quer é ir pra cama comigo!” 

A família inteira sabe, amiga dele toda é minha amiga todo mundo sabe, entendeu? 

Então, é difícil, tá? É difícil. Têm uns casais amigo meu, vejo casamento hoje em dia, 

vejo casamentos aí que tão dando certo, tenho exemplo de vários amigos meus e às 

vezes até me dá  uma certa inveja eu olho para eles e... eu fico pensando queria arrumar 

uma pessoa assim. Eu também não tenho muita paciência que eu não tenho... hoje em 

dia eu não tenho mais saco pra aturar homem, entendeu? Mas são poucos, são poucos, é 

difícil você ver um cara que faz vasectomia e a mulher não pode tomar remédio e 

ninguém quer mais filho, é difícil você ver, é difícil você ver um cara usar camisinha 

para prevenir a mulher, são poucos. Pessoal não tá muito interessado nisso não, pessoal 

é... é igual o Você Decide que passou, que o médico achou que não, eles eram 

namorados, era o amor, não era um casinho de poucos... 

 

DN - Você viu o Você Decide de ontem? 

 

RS - Vi, vi. Não vi até o final não mas vi um bocado. Quer dizer, e aí? O pessoal ainda 

tá naquela velha história, não pega, sabe? É a coisa que só vai acontecer com o vizinho 

e quando acontece consigo...  

 

DN - Mas o que que você achou do Você Decide de ontem? 

 

RS - Eu não vi muito bem não, eu vi só até a hora que ele recebeu o exame, brigou lá 

com a mulher, o resto eu não vi não. Eu só achei assim um pouco assim, sei lá, na 

minha compreensão, eu achei assim, uma coisa assim, um erro, o fato da menina dizer 

pra ele que os pacientes dele não iam querer se operar com ele eu achei engraçado pelo 

seguinte: se você não diz que você tem, qualquer pessoa vai te tratar, um dentista vai te 

tratar, um médico vai te tratar e vai tudo muito bem, porque eu não disse que tinha 

AIDS, eu não sabia que tinha AIDS, fizeram meu parto normal, não tive pobrema (sic), 

fiquei na mesma sala que todas as outras mães que tiveram filho e aí, fui tratada 

normalmente e quando descobrem a coisa fica diferente, a pessoa continua sendo a 

mesma, eu não mudei só porque eu tive AIDS, continuo a mesma pessoa é o que eu 

sempre disse na minha casa, se eu chegar no banco pra pagar uma conta de luz e disser 

pro cara que tenho AIDS eu não vou deixar de pagar minha conta, ele não vai dizer pra 

mim “Ah, coitada! Então, a senhora vai embora, que eu pago.”, não existe essa. Se eu 

chegar no mercado pra fazer uma compra o cara não vai olhar para minha cara, vou 

chegar na caixa “Ah, minha filha eu tenho AIDS” e ela vai dizer pra mim “Ah, pega as 

compras, leva que eu vou pagar”, não existe. Você não deixa de pagar suas contas, você 

não deixa de comprar nada, tudo você tem que pagar, eu fui pagar o  IPTU da minha 

mãe falei para a mulher que minha mãe era isenta de IPTU e disse para ela tenho AIDS 

e não vou pagar porque eu não tenho condições e ela disse para mim: “Ah, mas o 
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governo não quer saber”; o governo quer que pague, não quer saber. A coisa também, 

não é por aí, entendeu? Você senta num banco de ônibus, quem tá do seu lado você não 

vai sair perguntando pra pessoa, então tudo é aquela velha história aconteceu, todo 

mundo sabe, aí todo mundo tem medo, mas enquanto ninguém sabe. 

 

AP - Então você concordou com o final, você não viu mas eu posso de dizer, no final as 

pessoas optaram pra que não contasse para as pessoas, né? Só contasse pra família. 

 

RS - É claro 

 

AP - Aí você acha que... você concorda com essa opção, você votaria nessa opção 

também. 

 

RS - Eu concordo. Eu votaria nessa opção. Eu não, eu não tenho muita trava na língua e 

eu não gosto de esconder muita coisa. 

 

DN - Ia acabar contando pra todo mundo. 

 

RS - Entendeu, então eu acho... e também uma coisa que é muito certa. Eu disse à 

minha mãe quando a minha mãe ficou desesperada, eu falei pra ela o seguinte: “Olha, 

quem é meu amigo vai ser. Quem não é vai sair fora. Os amigos verdadeiros vão ficar, 

quem não realmente não é meu amigo vai sair fora.” E foi o que aconteceu, todos os 

meus amigos ficaram, todo mundo ficou, eu não perdi amigos por causa da AIDS. Todo 

mundo continua sendo meu amigo, eu vou na casa de todo mundo, eu brinco com todo 

mundo, eu pego de fulano no colo, eu beijo, eu abraço, neguinho briga até se eu não for. 

Teve um aniversário lá em Barros Filho, eu disse que não ia, a pessoa disse pra mim: 

“Ó, você não vem ao aniversário do meu filho? Rose, da próxima vez que você vier aqui 

eu vou te bater!” Então, eu continuo sendo a mesma Rose de sempre. Todo mundo gosta 

de mim, até eu encarno neles que eu digo pra eles que quando eu morrer não quero 

ninguém chorando no meu enterro. 

 

DN - Rose, você falou do preconceito das pessoas, do desconhecimento das pessoas 

pobres como você se referiu, como é que você explica então... 

 

RS - E não é só pobre não! Eu vou te contar um caso agora que eu me lembrei. Eu tenho 

uma amiga minha muito antiga que viu o Ruan nascer (ruído), quando o Ruan, quando 

eu tava gravida do Ruan ela estava, ela tava tendo um caso com essa pessoa que hoje em 

dia ela está... 

 

Fita 4 – Lado B 

 

RS - E aí, eu fui na casa dela depois de onze anos, queria muito ver ela, fiquei sabendo... 

a mãe dela me disse onde ela morava e ela falou: “Ah, vai lá, Rose, que ela quer te ver!” 

E fui na casa dela, conversa vai, conversa vem, como nós somos amigas antigas, onze 

anos não são onze dias. Nós convivemos junto na mesma casa, eu vi os filhos dela 

crescerem, eu cheguei pra ela e falei: “Olha Ciça, eu estou com AIDS.” Só que eu não 

me manquei que o, oooh marido dela tava não sei pra onde escutando, e ele escutou, e 

ela ficou lá conversando e tudo, aí, ele chegou dentro... o almoço tava pronto, ele virou 

pra ela e disse assim: “Eu vou almoçar no restaurante.” Aí, ela perguntou por que e ele 

falou, que era por causa de mim. Ela ficou indignada, não sabia onde enfiava a cara 
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porque tava com vergonha e... 

 

AP - Falou na sua frente isso? 

 

RS - Não. Ela que me disse: “Rose, fulano...” Eu falei: “Ué, mas ele não vai almoçar 

aqui não?” Aí, o filho dela falou assim: “Não, a gente vai almoçar fora.” Aí, eu... eu me 

manquei da história. Então, não teve como ela esconder e ela acabou falando. Aí, ela 

ficou muito indignada, e ela mesma como esposa dele, ela disse pra mim: “Olha Rose, 

eu não sei como é que pode uma pessoa instruída, estudada, que sabe muito bem que 

AIDS não pega assim, fazer uma coisa dessas.” Quer dizer, é uma pessoa que tem 

estudo, tem instrução. 

 

AP - Sim, mas tirando esse caso você falou que as pessoas... 

 

RS - Outra coisa que eu vou te dizer, eu tenho uma senhora cunhada, que eu gosto dela 

como... sabe? Como diabo gosta de Deus e Deus do diabo? Eu vou na casa dela... 

antigamente eu ia lá, eu almoçava, tomava café... Hoje em dia eu vou, se eu chegar às 

sete da manha e sair de lá às cinco da tarde, se eu não pedir água (ruído) ela não vai me 

dar. Por aí você vê o preconceito. 

 

DN - Isso, porque você está com AIDS. 

 

RS - Quer dizer, você vai me dizer que ela é boba? Boba não é! Meu irmão era da 

marinha, os filhos do meu irmão são da marinha, a minha sobrinha estudou bastante... 

ela tem informação, tá cansada de saber. Entendeu? Então é da pessoa, é do próprio ser 

humano, é como se você... é como esse negócio, essa história: tem gente que não gosta 

de preto, não suporta preto... não suporta, não deixa filho casar, não gosta que vá dentro 

de casa nem nada. Ainda existe isso, entendeu? Só que as pessoas não pensam o 

seguinte, eu tenho... eu sempre pensei uma coisa na vida: antes de meter o malho no 

filho do vizinho eu lembro que eu tenho um filho, eu tenho uma filha, minha filha não 

sei pro que vai dar nem meu filho também. As pessoas não pensam que vai ter... tem um 

filho, tem um parente, tem um não sei o que, que possa vir a estar do mesmo jeito, 

amanhã ou depois. E acontece, sabe? Eu acho que negócio de campanha, é bonitinho 

televisão custa caro, mas eu acho que a campanha tinha que ser feita assim: lá no rolo, 

no miolo, na favela, no morro... aonde realmente tem que chamar atenção, entendeu? 

Porque... 

 

DN - Porque você acha que as campanha não, não... 

 

RS - Não, eu tenho amigos que são cheirador, cheiram, fumam maconha e depois que 

viram a minha condição e depois de muita conversa, conversando comigo e depois de 

eu esclarecer muita coisa e mostrar a eles muita coisa, hoje em dia eles chegam pra mim 

e dizem assim: “Eu não cheiro mais com o canudo de ninguém.” Continua cheirando, 

mas ele falou pra mim: “Rose, eu hoje faço o meu canudo. Pego o meu dinheirinho e 

faço o meu canudo, eu cheiro o meu. Nem deixo ninguém cheirar e também não cheiro 

no canudo de ninguém. Quando diz: “Ah, cheira aqui! Vai cheira, peraí eu vou tiro uma 

notinha do bolso e faço o meu canudo. Justamente porque eu tenho medo do sangue 

descer e eu acabar me contaminando na hora que eu for cheirar.” 

 

DN - E o uso de droga injetável, você conhece muita gente Rose? 
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RS - Hoje em dia, poucas. Quando eu morava atrás da Central do Brasil, eu conhecia 

muita gente. 

 

DN - Você acha que o pessoal também passou a usar seringa individual, a não 

compartilhar mais a seringa? 

 

RS - Eu... não, não, não... hoje em dia, eu não conheço ninguém que teja junto comigo 

assim que eu possa dizer que tá, tá, tá se picando e se... (?) eu ainda não vi não. Agora, 

de cheirar, eu conheço gente, que hoje em dia cheira, e já usou esse método justamente 

por causa disso. Viu o que aconteceu comigo, bateu papo comigo, que eu tenho gente... 

 

DN - Parou de injetar e passou a cheirar? 

 

RS - É, porque, pelo fato de eu passar a ser voluntária, é, acontece isso. Eu tô com um 

pobrema (sic) aonde eu moro (ruído), que um rapaz que tá saindo da cadeia agora que 

tá... que tá com AIDS, então me chamaram pra dar uma explicação ao rapaz, entendeu? 

Que ninguém... tava todo mundo perdido. Aí, a esposa dele se lembrou de mim e falou: 

“Não, mas a Rose é voluntária. Eu vou chamar a Rose, que a Rose vai explicar.” 

 

DN - Você acha que esse trabalho de voluntária também te faz bem? 

 

RS - (ruído)Faz... ... Apesar de eu ainda não chegar aonde eu queria chegar. Que eu 

queria realmente, o meu sonho realmente, era trabalhar com as mães, com quem tem 

uma criança como a minha, né? No intuito de ajudar elas a ajudar elas a aceitar do filho 

do jeito que é, a deixar ele brincar como uma criança normal, certo que tem limites e 

que a gente fica ali atrás, mas que a criança tivesse uma vida normal, que ela fosse a 

escola, no intuito de, vamos fazer uma alimentação balenceada pra essa criança, 

entendeu? Que tem alimentos que é... verduras, frutas, essas coisas, tem, eu tenho um 

livro de alimentação, falando só sobre frutas, sobre verduras e legumes, como é que a 

gente aproveita tudo isso, eu ainda não cheguei até a isso e a minha vontade realmente 

era essa, trabalhar com mães, entendeu? Mas faz bem... eh... 

 

DN - Agora, você disse que a Tainara não tá mais na escola, né? 

 

RS - Não, a Tainara não tá na escola esse ano, mas não pela doença, ela não tá... (ruído) 

 

DN - Ah, só esse ano que ela não está na escola? 

 

RS - É, porque (ruído) a minha mãe morreu, eu me mudei, ficou difícil arrumar colégio 

pra ela, aonde eu tô morando. E também, porque a minha ex-cunhada... ela não me 

suporta, né? Por causa, que ela acha que eu sou a culpada do irmão dela tá de AIDS. 

Então, eu sei muito bem que  se eu botar minha filha numa escola, ali, a primeira coisa 

que ela vai fazer, é chegar na escola e falar. Porque ela chegou pra pessoas na rua e 

falou, e teve mães que proibiram crianças de brincar com a minha filha, por saber e, 

como eu não falei, eu sei muito bem que foi ela que falou, entendeu? Então, isso vai me 

causar um pobrema (sic) muito grande, tanto pra mim como pra minha filha. Tanto que 

teve uma criança que foi brincar com a minha filha e eu não estava em casa mas eu 

fiquei sabendo e a criança chegou pra minha filha e falou pra minha filha abertamente... 

criança não tem segredo e ela sem maldade nenhuma chegou e falou assim: “Tainara, 
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me disseram que você tem aquela doença.” E a Tainara falou: “Que doença?” E a 

menina falou assim: “Que você tem AIDS.” Aí, não sei se a Tainara... não me lembro, 

acho que a Tainara falou que tinha, não sei como é que foi, mas a menina falou: “Ah, 

mas eu não me importo não. Eu brinco com você assim mesmo!” Então a criança não 

tem muita, muita sensibilidade nem muita coisa, então a criança fala o que realmente ela 

tá sentindo, aí aconteceu isso. Então, eu pra mim não tem aporrinhação, não tem 

aborrecimento, eu não presto, não sou santa, entendeu, eu não tenho aborrecimento com 

tudo Tainara não tá na escola até que eu resolva ou vim pro Rio, ou me mudar, (ruído) 

ela tá sem estudar, entendeu? Mas não é... porque quando ela estudava aqui no Rio, o 

diretor da escola sabia que ela tinha AIDS que eu cheguei até ele e falei com ele, 

expliquei a ele e falei pra ele: “Eu estou te avisando porque amanha Tainara toma um 

tombo aqui e você com um montão de crianças, eu não quero que uma criança saia 

prejudicada porque, essa escola não sabia o que minha filha tinha. Então eu estou 

avisando para que se tome cuidados.” E na escola tinha realmente cuidados, ela era 

tratada como uma criança normal, mas o diretor sabia que tinha... se tinha que mandar 

ela, se ela caísse alguma coisa que levasse ela pro hospital que tinha que avisar e tudo. E 

ela brincou normalmente, estudou o ano inteiro, professora também sa... a professora 

pegou ela, chamaram na secretaria, ela sabia, mas sabia que ela não podia falar pra 

ninguém e ela estudou normalmente o ano todo, levou uma vida normal. O fato dela não 

estar na escola é por isso, sabe? 

 

AP - E você já pensou como é que você vai resolver isso ano que vem? 

 

RS - Já, eu tô mais ou menos, tô pensando, eu tô pensando, eu devo botar... eu não sei 

se vou botar na escola, numa escola que não seja, seja ali, mas que seja mais ou menos 

perto, onde eu possa pegar ela, entendeu? 

 

AP - Ela iria agora o que, para primeira séria? 

 

RS - Pra primeira série. 

 

DN - Ô, Rose você acha então é, é, quer dizer, pra uma campanha de prevenção da 

AIDS ser mais efetiva ela deveria penetrar mais, entrar mais nas, nas, nos lugares mais 

pobres, é isso que você falou? 

 

RS - Ah, tinha que entrar nas áreas mais pobres. 

 

DN - Mas esse discurso do “Use a camisinha!”, “Previna-se. Use a camisinha.”, você 

acha que funciona? 

 

RS - É, funciona na hora que todo mundo tá vendo, poucos são os que fazem realmente 

uso dela. Isso aí é aquela velha história, a consciência de cada um. Não adianta, fala-se 

tudo, todo mundo escuta, todo mundo realmente “Ah, é mesmo!”, mas ninguém usa. 

Isso aí é a consciência de cada um, entendeu? É a pessoa mesmo que vai decidir que é a 

hora, que quer ou que não quer, é a consciência. Agora nas camadas mais pobres sim, 

porque... rico... se ele se separar hoje, se tem um cara que se separa da mulher hoje, 

amanhã ele paga uma pensãozinha boa pra ela (ruído) e tá tudo certo. Então, ela não vai 

esquentar muito a cabeça não. Mas pobre, ela vai ter que sai de casa, largar o filho 

dentro de casa pra trabalhar. Eu conheço uma pessoa que é amiga minha, por isso eu 

posso dizer, que o marido traiu ela, levou a amante na porta da casa dela, houve um 
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bafafá danado, quebraram um pau desgraçado, eu virei pra ela e disse pra ela pra ela sair 

fora, arrumar um trabalho porque tinha dois filhos, ela disse que não porque ele botava 

o arroz e feijão dentro de casa, entendeu? Então a consciência da pessoa mais pobre é 

essa, entendeu? É essa, entendeu? Ele bota o arroz e feijão dentro de casa, ele é o pai 

dos meus filhos, ele tem mais é que ficar até o final. Então aí, quando diz “Vamos usar 

camisinha!” e o cara diz que não, não vou, acabou.  

 

AP - E essa amiga não usa certamente camisinha. 

 

RS - Não, duvido! É ruim dele usar! Eu falo com ele, fico puta com meu amigo, eu vou 

muito na casa deles, ele... agora ele disse pra mim... ainda disse pra mim uma vez: 

“Rose, se acontece comigo o que aconteceu com você, no mínimo eu te mato. Eu mato 

você e te mato, é... o mínimo que eu vou fazer é te matar.”, mas ninguém quer se 

prevenir. Tá bom. E aí? Ninguém quer se prevenir, mas acha que se amanhã pegou de 

uma mulher, ou qualquer coisa, que tem que matar o outro, e a prevenção dele? É 

como... a, a Valéria Poliose tava falando no FRENTE A FRENTE: “Ninguém pega AIDS 

de ninguém. A pessoa se contamina porque ela quer!” e realmente é uma verdade. Hoje 

em dia, com as campanhas que tem aí, com tudo que tem, com os cartazes que a gente 

cola por aí, por um bando de lugar... falando sobre o uso da camisinha, falando sobre 

tudo, não vai usar camisinha é burro. Então, depois aí: “Ah! Você me contaminou!” 

Não, ninguém contaminou ninguém não. A pessoa se contaminou sozinha. Que a 

mulher... é aquela velha história, a mulher sempre viveu abaixo dos homens, por isso 

que não dou certo com meus maridos. Tive cinco, não dei certo com os cinco, que eu 

não gosto muito de baixar a cabeça pra homem, pra ninguém! Então, é aquele negócio: 

“Eu não vou usar!” “É, mas é meu marido.” e “Ah, eu vou perder meu marido? Ele vai 

arrumar outra ali simplesmente porque eu quero usar camisinha, então vou me enrolar.” 

Não quer usar, não usa, meu bem, acabou. Mas sabe que o marido trai. Mas aí, faz vista 

grossa... que eu já fiz vista grossa com um bando de traição que marido meu já... um 

deles me traiu, eu fingia que não tava vendo. É o perfil realmente da mulher é esse 

(ruído). Então ela não vai insistir com o marido. E vai ficar assim, é... é como eu 

sempre... como sempre lá em casa de vez em quando eu digo: “Tudo bem, o ano que 

vem, vamos vivendo.” Acabou, você vai fazer o que? Entendeu? Agora se você chegar, 

teve uma campanha na televisão que foi tirada, eu vi uma ou duas vezes e foi tirada, 

mas era uma campanha que devia ter ficado no ar. Foi uma que aparecia as mulheres, aí 

não sei quem perguntava assim: “Seu marido é fiel?” Aí elas diziam: “Meu marido é 

fiel.” Falava uma pra outra, então, quer dizer, você vai perguntar: “Meu marido é fiel, 

marido é fiel?” “Meu marido é, só tem a mim!” E aí? Eu fui... eu tive um amante 

durante seis anos, nessa minha bagunça toda na vida aí eu tive um amante durante seis 

anos. E eu... 

 

DN - Que era casado? 

 

RS - Eu fiquei com ele quando o pai da Tainara tava na cadeia, pai da Tainara saiu, nós 

demos um tempo, pai da Tainara morreu, nós voltamos. Seis anos contados, tá? Ele saía 

do serviço às cinco da tarde, chegava em casa no horário. Chegava no serviço às oito da 

manhã, durante seis anos a mulher dele nunca soube. Aí, você pergunta assim: “Bom, 

mas o cara pegava de sete da manhã às quatro da tarde, chegava em casa no horário 

(ruído), como é que a mulher não sabia?” Por que? A gente tinha que sair? “Vamos 

sair?” “Vamos!” “Fulano, quebra um galho pra mim, cobre meu horário de serviço?” 

“Vou cobrir...” Cobria, colega cobria tranqüilamente, a gente ia lá, passeava, namorava, 
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ia pro hotel, acabou. Chegava em casa, a mulher ia desconfiar? Mas nunca desconfiou. 

 

DN - Ô, Rose! Com essas pessoas você não usava camisinha também, você não pensava 

em camisinha. 

 

RS - Não. Eu nunca usei camisinha, eu não sei o que é camisinha! (risos) 

 

DN - Esqueci que você já falou categoricamente que nunca usou camisinha (risos). 

Deixa eu te perguntar o seguinte: quando você soube que estava com AIDS, você 

pensou em falar com essas pessoas, por exemplo com esses homens com quem você se 

relacionou, que de repente já estaria... 

 

RS - Não. Ó, meu primeiro marido, meu primeiro marido não precisava falar (tosse), 

porque nos fomos marido e mulher... pros outros da rua. Nós não fomos marido e 

mulher na concepção da história, mesmo porque ele já cheirou muito, já fumou muito, 

já tinha perdido a potência não tinha mais nada mesmo (tosse). Tanto... que teve uma 

garota que disse que o filho era dele, eu fui lá e disse pra ela que o filho não era dele, 

que o único filho que ele tinha era o meu também, o filho mais velho. Porque eu sabia 

do segredo e ninguém mais sabia (tosse). Então, quer dizer, eu tive o pai da Tainara, 

depois do pai da Tainara ainda tive uns três por aí, né? E, não sei nem pra onde estão 

mais, não tive mais contato. E esse meu amante também nunca mais vi ele, nós 

perdemos o contato, eu nunca mais vi, entendeu? Se eu presenciei, eu presenciei o que? 

Umas quatro pessoas (tosse). Que foi meu ex-marido, foi o último, e mais uns três que 

tive por fora, bem antes dele. Nós nunca... se eu encontrar eu falo, eu falo, eu sou cara 

de pau e falo. Eu nunca mais encontrei também, também não procurei pensar muito 

nisso não, porque você vai pensando demais aí já viu, a coisa não funciona muito não, 

sabe? É, o portador, toda pessoa que tem AIDS não gosta muito de parar para pensar 

assim não, por isso eu agito muito, eu ando a semana inteira, eu quase não paro em casa. 

Se você pára pra pensar, você pára pra pensar na morte, que é inevitável, a gente sabe 

que ela tá do lado e não adianta dizer assim: “Ah! Eu tenho AIDS, mas não penso na 

morte.”, pensa sim. Pensa, porque eu penso como é que vou largar a minha filha, se eu 

morrer amanhã com quem a minha filha vai ficar, como é que vai ser a situação 

financeira dela, que vai cuidar dela e tal. Então, você pensa sim, entendeu? E se você 

ficar pensando muito, você acaba ficando uma pessoa... se deprimindo, a imunidade 

baixa e não tô aqui pra tá ficando doente, que eu não gosto de hospital. Então, eu mesma 

digo pro meu médico, eu me internar, me interno de uma vez só. Me interna, morri, 

acabou. Esse negócio de internar, me dar alta e ir pra casa não dá certo, entendeu? Mas 

é, o visual da vida é esse aí, entendeu? (ruído) 

 

DN - Oh, Rose, eu acho que a gente... é, podia terminar aqui. Eu só perguntaria se você 

tivesse alguma coisa que você quisesse falar, deixar registrado. 

 

RS - Eu acho que não. Fazendo um resumo da minha vida, do passado e do futuro, eu 

acho que eu aprendi bastante, sabe? E aprendi bastante, já, já rodei muito. Eu tô carro, 

carro que foi zerado, já rodei muitos quilômetros (ruído), entendeu? Hoje em dia eu já 

estou mais calma, sabe? O que eu acho é que as pessoas deviam abrir muito mais os 

olhos, a juventude devia abrir mais os olhos, porque hoje em dia o que eu vejo de 

grávida com quinze, dezesseis, dezessete anos tá igual água, entendeu? Eu acho que 

você prejudicar você é uma coisa, você prejudicar uma criança é outra. Porque se eu 

tivesse descoberto, na época que estava gravida, que eu tinha AIDS, eu tinha feito um 
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aborto, eu não tinha deixado o Rian vim. Pelo sofrimento que eu vi ele passar durante 

aqueles nove meses, porque meu filho só ficou em casa um mês, o resto foi tudo dentro 

do hospital. Ele viveu mais dentro do hospital que em casa. Então, eu acho que isso aí 

não é vantagem, entendeu? Ter uma criança com AIDS, como eu tenho a minha também 

não é vantagem, porque minha filha tá bem graças a Deus, tá ótima, mas eu fico em 

cima. É... eu tenho essa senhora que eu moro lá, a dona Zolita, que ela pra mim ela é 

como... eu já falei com ela mesmo, ela... minha mãe morreu, mas eu tenho muitas mães 

por aí, tenho ela, tenho Irani, tenho muitas mães e elas junto, todos, juntando todo 

mundo são uma mãe pra mim, todas elas. É... a dona Zolita fica com ela, olha ela, mas 

mesmo assim com a dona Zolita olhando ela ainda faz a das dela, ela ainda brinca com o 

cachorro, ela ainda fica sem camisa, entendeu? Ela é uma criança complicada de você 

ficar. Então eu acho que fazer isso com uma criança não é saudável. Hoje eu penso... 

amanha ela tá com... hoje ela vai fazer nove anos, ela vai chegar a seus doze, treze anos, 

ela vai querer namorar, ela vai ter o sonho dela de ter filho, ela vai querer amanhã ou 

depois deixar de ser moça e passar a ser mulher. Então, isso tudo a gente pensa, eu não 

sei como é que a cabeça dela vai ficar. Quando ela chegar na adolescência e se 

conscientizar realmente do que é a AIDS em si, como é que ela vai se sentir, se ela 

amanhã ela vai me culpar ou não, entendeu? Porque ela está do jeito que está porque ela 

nasceu. Ela não pegou isso, no ventre ela nasceu assim. 

 Então hoje em dia eu penso muito, eu que acho que as pessoas tinham que 

pensar também era desse lado. Porque hoje em dia eu tenho uma... as pessoas dizem pra 

mim assim: “Ah, Rose! (ruído) Você encarou a AIDS com tanta serenidade, com tanta 

calma!”. Não é que eu encarei a AIDS com muita calma, muita serenidade. Eu não fui 

uma mocinha que saiu de casa virgem, casou teve o primeiro marido e tal, talvez se eu 

tivesse sido assim a minha cabeça hoje não estava assim. Eu teria me revoltado, teria 

matado um infeliz qualquer coisa assim. Mas a minha vida não foi regada, eu não fui 

santa. Eu pintei, eu bordei, eu desbordei. Então hoje em dia se eu tenho... é como eu 

mesma disse a minha mãe antes de morrer: “Eu tenho isso, não chore, porque eu 

procurei.” Eu procurei... como é que se diz, involuntariamente mas eu procurei hoje em 

dia estar com AIDS. Eu não tô pior porque eu nunca cheirei nem nunca fumei, porque 

eu nunca fiz. Mas eu procurei, pela vida que eu levei, pelos amantes que eu tive, eu tive 

cinco maridos, mas eu tive um montão de amantes. Eu tive casos a três por dois. Então 

santa, eu não fui. Agora, que todo mundo tem que abrir um bocado o olho e olhar bem o 

parceiro e até se tiver que exigir... que se hoje em dia eu não tivesse com AIDS, se 

tivesse tido consciência, hoje em dia eu ia dizer pro cara: “Oh, meu filho, não leva a mal 

não (ruído), mas se não transar de camisinha tu vai fazer um exame de AIDS que eu 

quero ver pra ver como é que tá!” Esse negócio de que... hoje em dia eu sou mais 

realista, posso me dizer assim, me vejo hoje como uma pessoa mais realista. Eu sonho 

sim, não vou dizer pra você que eu não sonho, mas eu só sonho, não quero concretizar. 

Eu sonho com aquele marido lindo e maravilhoso, mas eu sei muito bem que não existe, 

então eu deito na cama e sonho, porque no outro dia acabou-se, o sonho foi embora. 

Agora, eu sou realista, eu sou bem realista com as coisas. Eu procurei e então eu acho 

que agora eu tenho que me cuidar, cuidar da minha filha, pedir a Deus que eu viva mais 

um bocado pra levar ela até uma certa idade, apesar dos meus amigos dizerem que eu 

vou viver bastante pra ver o meu primeiro neto. Mas eu pretendo... (ruído) se eu puder 

ver o meu primeiro neto ótimo, entendeu? Ficarei muito feliz com Deus, mas pretendo 

hoje em dia me cuidar. Eu acho que as pessoas tem que fazer isso, eu acho assim. Que 

hoje em dia em Niterói está tendo um projeto nas escolas, eu acho muito bom 

conscientizar esse projeto nas escolas, conscientizar as, os alunos nas escolas, já vim 

conscientizando essa juventude de hoje. Mas tinha que ser feito um projeto na 
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comunidade. Até se me chamasse eu iria porque eu gosto, da luta, eu gosto e a pessoa 

tem que se conscientizar, tem sim, tem que se conscientizar si porque quem pode pode, 

mas quem não pode a coisa fica difícil, e muitas das vezes a gente vê aí crianças em 

instituição não é porque a família não quer a criança, os avós, os tios, é porque não tem 

como cuidar. É como você cuidar de uma criança com AIDS, não vou dizer pra você 

que é barato. A Tainara, ela mês passado tava tomando uma vitamina, ela me perdeu 

duzentas gramas o médico mudou a vitamina. Quer dizer, aquela vitamina não serve 

mais, você já vai meter a mão no bolso pra comprar outra. Eu estava tomando uma 

vitamina, meu médico achou que ela não adianta, que eu perdi dois quilos, você vai 

passar pra outra, passou pra outra e assim vai indo. Remédio é muito caro, a vida custa 

caro. Tá certo que todo mundo vai morrer, de uma doença, de qualquer coisa, mas ter 

AIDS não é como ter uma dor de dente. É a mesma coisa que eu hoje em dia eu não 

acho certo. Minha mãe quando eu era pequena dizia assim, eu fazia as das minhas e 

minha mãe dizia assim: “Você um dia vai saber qual é a dor de ter um filho! Vai saber 

muito bem como é que é, como é que deixa de ser. Você vai pagar tudo que você me 

fez!”. A dor de ter um filho não é tão grande como a dor de você perder um filho. Eu 

acho que dói mais você perder um filho do que você ter. porque a dor que eu tive 

quando eu perdi meu filho ela foi maior, é até hoje, maior do que eu ter. Hoje em dia, eu 

imagino ele com dois anos, porque se ele tivesse vivo ele tava com dois anos, como é 

que ele seria, o tamanho que estaria, como é que ele estaria. Eu não tive essa 

oportunidade, sabe? Então, eu vejo isso! Como eu quando fiquei doente eu pedi muitas 

vezes a Deus que antes de eu ir embora levasse a minha mãe primeiro que eu não queria 

ver minha mãe ver eu ir embora. Eu não queria ver o sofrimento da minha mãe me 

vendo numa cama morrendo. Eu queria que a minha mãe fosse na frente pra não ter o 

desgosto de ver, né? E graças a Deus, sei lá, ela teve uma morte igual um passarinho, 

descansou. Agora pro final agora de outubro eu acabei perdendo meu irmão mais velho. 

E agora, querendo ou não, eu não posso sentar pra chorar, porque eu agora sou sozinha, 

se acabou a família, né? Agora só eu, eu mesma e Deus e vamos contar com os amigos e 

acabou. 

 Eu acho que tinha sim, fazer uma prevenção em favelas, morros, comunidades, o 

pessoal se conscientizar um bocado porque a vida não é tão... tão esse mar de rosas 

como parece, sabe? Eu acho que fica por aí mesmo. Agora... no passado e no presente a 

coisa tá é boa. Eu continuo viva, não pretendo morrer tão cedo, acho que não vou 

chegar nem no céu nem no inferno porque do jeito que eu tenho pecado  (ruído) vai 

ficar meio difícil São Pedro me aturar lá em cima. 

 

DN - Não vai ter espaço? (risos) 

 

RS -  Não vai ter espaço. Então, se eu vou pro inferno pra ficar pior que o cão, ainda 

pretendo ficar por aqui mesmo. 

 

AP - Pra rivalizar com ele? 

 

RS - Eu pretendo ficar por aqui mesmo, sabe? (risos)  

       A vida continua, minha filha vai bem e eu acho que isso que importa, eu tenho 

grandes amigos, eu tenho muitos amigos posso dizer, bastante, tenho amigos mesmo 

que ajudam, tanto na área financeira como no apoio, eu tenho... minha filha também tem 

amigos mesmo, tem pessoas que gostam muito dela. Eu acho que isso é que faz ela tá 

bem, agora ela tá num grau assim que os médicos dizem que tá bom porque ela não 

perdeu as amizades, ela continua com as amizades dela, continua fazendo amigos em 
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tudo quanto é canto que ela acha que tem direito e continua vivendo, continua tendo a 

liberdade dela de viver, de brincar, sabe? Eu tenho... os padrinhos que moram em 

Niterói, a Tânia e o Solano, eles adoram ela, é uma criança que tem dentro de casa, ela 

vai pra lá brinca, bagunça e tudo, sabe? Meus amigos aqui no Rio todo mundo gosta 

dela, ela quando vai lá pra onde eu morei, quando eu vou a Barros Filho ela se enfia na 

casa de todo mundo, eu vou na casa de todo mundo. Eu acho que isso também nos deu 

uma estrutura assim melhor. Eu acho que se tivesse enfrentado um preconceito como eu 

vejo muita gente aí. Eu tive uma pessoa que... no Jesus mesmo tinha uma mãe que 

fizeram abaixo assinado aonde ela morava somente para ela sair de onde ela morava. Eu 

acho que isso aí teria me matado mais rápido, que não aconteceu comigo, ao contrário, 

eu hoje moro em Niterói mas todo mundo quer que eu volte pro Rio, entendeu? E fiz 

amizades em Niterói, também boas amizades. Agora, no meu aniversário, eu ganhei 

uma festa de aniversário e não foi de parentes, foi de amigos, sabe? Depois de muitos 

anos não comemorava aniversário, desde os meus vinte e cinco anos, eu fui comemorar 

agora meus vinte e nove anos. Minha filha também acho que devemos fazer uma festa 

para ela agora quando ela fizer nove anos. Eu acho que tudo isso te gratifica, você se vê 

bem amado, bem acolhido e até um certo ponto eu me acho no direito de dizer o 

seguinte: eu não posso fraquejar. Mas também nem é por mim, eu não posso fraquejar 

por causa dos amigos que eu tenho, por causa da cobrança porque todo mundo pensa em 

mim, todo mundo lembra de mim,  todo mundo quer saber se eu tô bem, se eu tô mau, 

se eu tô doente. Então, o fato de eles se preocuparem tanto comigo, também eu acho que 

o que eu dou de volta pra eles é estar bem, tá rindo, tá brincando, tá encarnando em todo 

mundo, tá vivendo. Eu acho que a gratificação deles comigo eu acho que é essa, eu acho 

que todo mundo espera de mim que eu esteje (sic) bem, entendeu? Então, eu acho 

também que não adianta eu ficar deprimida, ficar chorando, porque eu sei que ninguém 

vai gostar, eles vão ficar muito chateados. E há muito tempo atrás eu me envoquei e 

disse que não ia tomar remédio e eu tenho um amigo meu chamado Jaime... Aí, eu 

cismei, falei: “Não vou tomar mais AZT, não vou tomar mais porcaria nenhuma (ruído), 

não tô mais afim de tomar remédio” aí ele virou para mim e falou assim: “Não tá mais 

afim não, você vai morrer? Eu é que não vou no seu enterro, porque tu vai morrer de 

burrice. Vai morrer porque quer!” Então aí, você vê os amigos, sabe? Aí, ele mesmo, 

conversando mesmo, eu falei: “Você não sabe o que te acarreta? Você não sabe se você 

ficar sem o remédio, o que vai te acontecer? Porque, se você não tomar o remédio o 

problema é seu. Eu não quero que você venha chorar no meu ouvido!” Então eu acho 

que isso é o que te gratifica, sabe? Eu acho que a minha gratificação é todos esses meus 

amigos, todos, a madrinha da... a mãe da minha afilhada Irani, ela mora aqui, mas toda 

semana eu ligo pra ela, porque ela mesma pediu que eu ligasse pra ela pra que ela 

mesma saiba como é que eu estou, se eu tô bem ou se tô mau, porque ela me viu crescer, 

ela conhecia minha mãe e nós fomos criadas juntas, eu com as filhas dela. Então, esse 

interesse que as pessoas tem em saber se eu tô viva, se eu tô bem, se tô tomando 

remédio, se tudo é que as vezes me faz sentar e esperar a morte. Eu brinco com a morte 

como quem brinca de pique-esconde. E vou me escondendo dela até o dia que ela 

resolver (?) e a gente resolver se encontrar. Porque eu devo isso a essas pessoas, então 

eu quero ir embora, mas ir bem, sabe? Eu quero que meus filhos... os meus amigos eles 

digam assim: “Olha, a Rose foi embora sim, mas...”, a minha filha eu quero, meus 

filhos, meus dois filhos eles digam assim: “A minha mãe foi embora, mas enquanto ela 

teve vida ela lutou!”, entendeu? Meus amigos também, que eu sei que eles vão dizer: 

“Enquanto a Rose teve vida, a Rose correu atrás, ela foi em frente, ela lutou (ruído), ela 

não esquentou muito a cabeça.” Que também o negócio é não esquentar. Eu já saí de 

casa com quarenta graus de febre que todo mundo tá apavorado, dos meus vizinhos 
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dizer pra mim “Rose não vai!” E eu dizer: “Não, mas eu tenho que ir que eu tenho que 

resolver a vida. Eu não posso ficar sentada e olhando pra cara da febre e deixando ela 

vim. Que ela com uma hora ela vai cismar, ela vai embora.” Eu tomava remédio mas 

também não deixava de resolver o que eu tinha que resolver. Que também tem isso, tem 

gente que apanha AIDS aí fica assim: deu uma dor de cabeça “Aí, essa dor de cabeça é 

por causa da doença!”, deu uma dor de não sei o que “Ah, é por causa da doença! Eu tô 

com febre por causa da doença.” Então a gente também não pode ficar muito disso não. 

Eu sei muito bem que se eu tiver uma febre agora é por causa da doença, é alguma coisa 

que não tá indo bem no organismo a doença... atacou a febre, mas eu vou lá, vou tomar 

remédio, vou me medicar, mas se eu esquentar muito a cabeça com ela, ela vai ficar 

enchendo o meu saco. Então eu não esquento a cabeça muito com ela, eu tomo o 

remédio e largo ela lá até ela me deixar quieta. É aquela velha história, eu digo pro meu 

vírus o seguinte: eu tomo o remédio na hora certa eu trato dele, mas eu também quero a 

minha compensação, ele não pertuba o meu e de vez em quando eu não pertubo o dele. 

E assim nós vamos vivendo. Eu vou lá faço os exames, (ruído) faço o tratamento, tomo 

o remédio na hora certo, resolvo tudo e ele também. 

 

DN - Uma convivência pacífica né? Vamos viver em paz! 

 

RS - É, porque é aquela... é, como é que se fala, quando... logo depois que eu me 

conscientizei do que era AIDS essa história toda, eu vi a AIDS como o seguinte: muitas 

vezes você tem uma sogra que você não suporta ela, né? Que sogra não é parente, é 

castigo! A verdade é essa. Mas você gosta do filho dela então você vai fazer... vai 

arrumar um jeitinho de viver mais ou menos com ela, vamos viver mais ou menos bem 

porque senão vai perder o marido, e acho que é a mesma coisa com ele, enquanto ele 

não tá te incomodando, você tá tratando ele bem, ele vai te tratar bem. Tá tomando seu 

remédio, agora é claro, tomo meus remédio, saio sempre com um casaco na bolsa 

porque se esfriar o tempo eu não tá, não tomar vento, não tá tomando friagem. Não ando 

bebendo (pigarro), não ando comendo comida remosa que possa me prejudicar, eu 

procuro sempre... 

 

AP - Fumar pode? 

 

RS -  Não, fumar, eu fumo, é vício, entendeu? (ruído) Agora... eu tô fumando muito 

porque eu tô aqui porque se eu tiver andando pra cima e pra baixo eu não fumo tanto 

assim não, eu fumo mais parada. Então, quer dizer, eu procuro fazer a minha parte, 

porque também não adianta você ir ao médico, você tomar remédio se você por si só, 

também não faz a sua parte (ruído). Deus ajuda mais também não faz milagre. Ele vai 

ajudar mas cada um tem que fazer por onde, fazer sua parte e é o que eu faço. E é o que 

eu faço com Tainara a mesma coisa, entendeu? Eu corro atrás, pra que ela mantenha-se 

sempre bem, num estado sempre bom, ela fica com raiva e tudo, porque eu mando ela 

botar uma roupa de frio se o tempo esfria, às vezes boto ela pra dentro de casa e tudo, 

mas eu preservo ela justamente por isso. Porque não é essa história só de tomar remédio 

não. Tem tomar, o médico passou o remédio, mas, foi pra gandaia, ficou a noite inteira 

na rua, no sereno, na friagem vai pegar uma pneumonia, uma tuberculose, alguma coisa, 

então eu evito muito isso. Eu previno muito pra poder mais tarde não tá chorando. 

 

 

DN - Só mais uma pergunta Rose, agora com relação a essas coisas que você tá falando. 

Você acha que esse nível de informação que você tem da doença, essa consciência que 
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você tem do cuidado que você tem que ter com você, com Tainara e tal, isso foi... você 

acha que foi, teve mais peso o grupo PELA VIDDA por exemplo, ou mesmo as consultas 

médicas. De onde você... como é que você se informou...



 

 

    

Data: 19/12/1997 

 

Fita 5 – Lado A 

 

DN - Vamos dar início à terceira etapa da entrevista com Rosemere de Souza Moniz 

para o projeto A Fala dos Comprometidos: ONGs e AIDS no Brasil. Hoje são 19 de 

dezembro de 1997. Os entrevistadores são Dilene Raimundo do Nascimento e Ana 

Paula Zaquieu. 

     Rose, na última entrevista, a gente tava falando das campanhas, até interrompeu, de 

repente, porque acabou a fita. Aí, a gente queria que você hoje continuasse, em suma, 

uma avaliação das campanhas que tem passado de prevenção à AIDS, até onde 

funcionam, uma sua opinião sobre isso. 

 

RS - Eu acho que a campanha funciona bem, só que pra quem é pobre mesmo, pra quem 

mora mal, mora em lugares bem lá pra cima, entendeu? O indivíduo num, num, num 

esquenta muito a cabeça não. O negócio é ir lá, não é só fazer campanha por televisão 

não, é ir lá e mostrar como é que é, como é que num é. Até a Valéria Poliose, numa 

entrevista dela ela falou, o rapaz tava perguntando a ela: “Ah, botar o doente que já tá 

terminal pra que as pessoas vejam na televisão o que é um paciente terminal com 

AIDS.” Não adianta, não adianta, a pessoa tem que, não adianta porque ninguém vai 

usar camisinha justamente só por isso. O negócio é ir lá e explicar, instruir, tá frente a 

frente com a pessoa pra falar sobre AIDS. Tanto que essa campanha desse primeiro 

sutiã aí, eu tava comentando lá em casa, o que cada um marca é o seguinte: a criança tá 

usando o primeiro sutiã, então eu posso ter um filho com AIDS que ele vai durar a idade 

que aquela criança tá durando. É assim que eu vi, tá certo, em um certo ponto ele diz 

que a criança tá chegando hoje aos doze, treze anos, tá virando moço, tá virando rapaz, 

mas pra quem é, num tem muita instrução, vai levar a história assim, entendeu? Eu 

posso ter um filho, uma pessoa disse pra mim, Ah! não tem pobrema (sic) não, fulana 

faz tratamento, a criança nasce saudável porque ela tá de barriga de um homem que tem 

AIDS, entendeu? E a vida, a a vida não é esse mar de rosas, tá? Ela, pra quem tem, pra 

quem pode, pra quem tem condições, ótimo, mas pra quem não tem, a coisa não é por 

aí, não. Não é porque eu sei, porque eu, eu troco de vitamina todo mês, pra podê vê se  

eu consigo engordar mais alguns quilo, porque eu perco, eu chego a 53 quilo e volto a 

51. Então a gente só vê o pobrema (sic),só sabe do pobrema quem tá vivendo ele, 

geralmente aquela velha história, passou na televisão, a propaganda da AIDS, Ah é né, 

que pena, mas num vai acontecer comigo não, eu me cuido. Eu tenho um sobrinho, tem 

um bando de mulé, quando eu falo em camisinha com ele, ele morre de rir e diz: “Ih! 

tia, eu num tô nessa, não, eu num chupo bala com papel.” Então é isso, eu acho que a 

instrução é pra começar como tá sendo feita em Niterói. Tá assim, é como é que fala? 

Se instruino, dando curso a professores, pra que eles ensinem na sala de aula, quer dizer, 

a criança começa a aprender dali, e dentro de casa os pais conversando. 

 

DN - Você acha também que a possibilidade de mudança seria entre os jovens? 

 

RS - Seria. Você tem que pegar essa juventude de agora, que é todo mundo é novo, todo 

mundo quer curtir, todo mundo quer é é, transou a primeira vez, quer experimentar, 

todos têm direito, até chegar a faixa dos vinte anos e sossegar um pouco, entendeu? Eles 

querem é curtir, mas ninguém, você falar em camisinha com eles é piada, piada. Uma 

vez eu fui num, num show indo com uma colega, na enseada do Flamengo. Aí, ela tava 

com uma camisinha e encheu que nem bola, a camisinha saiu voando, aí tinha uma 
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criança atrás dos seus dez anos mais ou menos, onze por aí e a menina perguntou à mãe 

se aquilo era bola porque a bola tava muito esquisita, aí quando a menina foi falar pra 

mim, quando a menina olhou pra trás e perguntou a mãe dela se ela sabia, a mãe disse 

não, ela não sabe não, eu não quero nem que ela saiba o que que é isso. Pra ela... 

 

DN - A menina tinha que idade mais ou menos? 

 

RS - Tinha uns doze anos, onze, doze anos, não tinha mais do que isso, também não 

tinha menos, entendeu? Então quer dizer o pessoal não tá muito se importando em 

instruir filho, não. O negócio fala: “Ah! Vai sair é?” Aí, a mãe fala: “Olha, usa 

camisinha e tal.” Como o filho nunca escuta a mãe mermo (sic), ele sai, vira as costas e 

ainda acha que a mãe é chata e tá tudo bem. Sei lá, eu acho que o negócio era era fazer 

campanha é, como tem o, a Pastoral da Criança. A PASTORAL DA CRIANÇA não reúne, 

eu tra, eu participei quando eu morava em Itaguaí da PASTORAL DA CRIANÇA. Não reúne 

as mãe ali e pegam criança, é ensina como é que como é que se usa talo de alimento, 

casca essas coisa? Então, podia fazer isso, entendeu? E incruir (sic) a AIDS junto com 

todas as doenças sexualmente transmissíveis, porque depois porque depois que acontece 

num adianta dizer “Ah! Meu Deus!” Porque já é tarde, Inês é morta. 

 

DN - Você acha que deveria ter orientação sobre a AIDS em todos os grupos possíveis 

de jovens? 

  

RS - De jovens, de, de, todos os jovens porque eu tava vendo um dia desses o Sílvio 

Santo, então, acho que era como é negócio de Nome do Amor, tinha umas menina pra 

dançar, e acho que o pessoal era do Espírito Santo, e ele tava perguntano como é que 

tava a incidência da AIDS e da gravidez. Aí teve uma menina que falou assim, lá quem 

não tá com AIDS tá grávida. São tudo meninas de quinze, dezesseis anos. Quer dizer, 

não sei se isso... falam-se da barriga, você vai prum posto de saúde, se ensina à grávida, 

às menina novinha, história de gravidez e num sei o quê, então por que que não se fala 

da AIDS em si? E só pra grávidas, entendeu? Deviam falar também de outras coisas, 

antes de uma gravidez e se tivesse pegado uma AIDS? Como é que seria?  

 

DN - Porque é também, ainda é difícil falar de sexo, né, Rose? 

 

RS - Elas têm que também sentar e raciocinar, tem que sentar e ...  

 

AP - Rose, me responde uma coisa: você tá falando, o foco agora das campanhas de TV, 

os jovens, eles na formação das crianças, dos adolescentes e tal. Aí me vem à cabeça, 

você tem uma filha com nove anos, que já tá entrando na pré-adolescência, como é que 

você tá encaminhando isso, como é que você discute isso com ela? 

 

RS - Pra minha filha eu sou original, eu digo pra ela o seguinte: você sabe, você sabe 

isso da AIDS tudo, eu nunca escondi a ela, ela sabe muito bem como é que se pega a 

AIDS. Ela, ela sabe, eu falo, entendeu? Sobre gravidez também se conversa, sobre virar 

mulher também se conversa. Porque a minha teoria é o seguinte: pode ser até grossa, 

muita gente pode, muita gente acha um absurdo, mas eu digo pra ela o seguinte, na parte 

da gravidez eu digo a ela sempre o seguinte: quer dá, dê, não é meu... (bater de palmas) 

O que eu tinha que dá eu já dei, já zoei bastante, o problema é todo seu. Agora, saiba o 

homem que você tá deitando com ele na cama, procura saber se ele é limpo, se ele é 

caprichoso, se puder pedir a ele o teste de AIDS antes é bom... 
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AP - Mas, é a camisinha?  

 

RS - Tá? Isso, eu explico a ela também que tem que usar a camisinha, é... engloba tudo, 

entendeu? Eu digo pra ela, se engravidar, mamãe não vai tomar conta de neto, porque eu 

criei meus filhos, não vou criar neto que a minha mãe, a teoria da minha mãe, eu sou 

sempre pela minha mãe, eu criei meus filhos não vou criar neto de ninguém. “Quem 

pariu Mateus que balance!” (?), e aí, aonde entra a camisinha. Use camisinha, tome 

remédio que é pra não ficar de barriga, entendeu? E se amanhã virar mulher dentro da 

minha casa, dentro de casa fica, agora, quem sabe deitar debaixo de um homem, sabe o 

peso que ele tem, sabe arrumar uma casa de família e trabalhar, entendeu (ruído)? Então 

é o que eu falo pra ela é sempre isso, sabe? É, eu não escondo da minha filha a realidade 

da vida, não, ela sabe o que que é maconha, o que que é brizola, o que que é, como é 

que fica, se sair de casa o que que acontece. Ela sabe muito bem que na rua ela não vai 

achar o mermo conforto que tem dentro de casa, e se ela quiser um prato de comida ela 

vai ter que dar algo em troca, que ninguém vai fazer nada pra ela de graça, entendeu? 

Ela sabe muito bem, que se ela não, é como agora, ela sabe muito bem que tem AIDS, 

então eu digo pra ela se não tomar remédio você sabe o que vai acontecer, não sabe? 

“Sei, sim senhora!” Eu digo a ela: “Você vai acabar ficando doente, indo parar dentro 

do hospital e acabar morrendo.” Nunca, nunca fiz... coisa não. Meu filho mais velho 

sabe da mesma coisa. Estive com ele, já disse pra ele: “No tempo da AIDS, se pegar 

AIDS neguinho, tá pegando de burrice, que a mamãe ensina muito bem, você sabe 

como é que é, sabe e conhece uma camisinha, sabe pra que que serve.” Porque ele é o 

único bom na família, ele é negativo, ele nunca teve AIDS na vida, então se pegar AIDS 

tá metendo os pés pelas mãos de burrice. Eu ensino a meus filhos as regras do bom 

viver em tudo, sobre homem, sobre tóxico, sobre tudo. Porque se meter os pés pelas 

mãos amanhã não pode dizer assim: “Minha mãe não me avisou!” Então, mamãe 

explica tudo. Tem propaganda é geralmente na Manchete tem Câmera Manchete, 

Márcia Peltier, quando passa sobre essas menina grávida, eu sento com eles e explico: 

Ah, lá ó! Que vai acontecer se abrir as pernas, com o tempo, o que acontece é isso: vai 

ficar grávida, o cara pegar a reta, vai embora e quem vai ficar mal, vai ser você.”, 

entendeu? Enquanto tem essas doença braba, tudo, eu nunca escondi nada dos meus 

filhos não. Sabe? Entendeu? Então, o que eu digo a ela hoje é o seguinte: se amanhã 

se... quer abrir as pernas, o problema é seu. Agora saiba com que homem cê tá deitando 

em cima da cama, que é pra depois não me trazer pobrema (sic) maior. Tem que saber, 

tem que saber muito bem feito. Porque hoje, hoje é a AIDS, amanhã é uma doença pior 

do que a AIDS e assim vai sendo, entendeu? Então eu ensino, ensino em casa, pra não 

aprender na rua errado. Porque minha mãe nunca me falou sobre nada, minha mãe só 

dizia que o homem num podia botar a mão nos meus peitos porque ia ficar mole, num 

podia botar a mão embaixo porque tinha um segredo lá embaixo que só depois de 

casada podia ser descoberto e eu fui aprender tudo com na rua, lá fora, entendeu? 

     Outra coisa também que eu estive examinando... eu não vou citar nomes porque isso 

aí pode dá uma boa encrenca. Mas eu estive conversando com alguém e tava se falando 

sobre marido e mulher, como é que é o casamento. Outra coisa também que elas têm 

que entender é o seguinte: muitas das vezes, você tá com marido, sua mãe te ensinou 

que é só papai e mamãe e cabou! A teoria é essa, vai dizer pra mim que é mentira, que 

eu digo pra você que não é, a teoria é essa, tá? Então, eu não vou dizer que a mulher dê 

atrás, mas, eu acho que, muita das vezes, pra garantir o parceiro não tem AIDS e nem 

ela também, tem que fazer um pouquinho de graça, tem que salgar um pouco esse 

casamento, entendeu? Num vai fazer tudo em cima da cama com o homem, mas faça 
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uma graça um pouquinho a mais, aprenda como é que se faz. Vai ver um filme de 

sacanagem, dá-se um jeito, pra segurar o marido dentro de casa. Porque homem 

nenhum, hoje em dia vive nessa história de papai e mamãe, se a mulher somente deitar 

na cama com ele e fazer papai e mamãe, ele vai arrumar uma na rua, é certo! Eu no meu 

tempo de putaria, eu cansei, no meu tempo de asfalto, eu me lembro muito bem que os 

meus fregueses chegavam e dizia: “A minha mulher só faz papai e mamãe. Papai e 

mamãe eu já tô de saco cheio!” Procurava puta por quê? Porque a puta faz diferente, é 

outra coisa. A puta vai fazer o que ele quer, é só ele pagar, pra tudo tem um preço, mas 

se ele pagar pra fazer barba, cabelo e bigode, se for um dinheiro bom, ela tá a fim de 

encarar, ela vai fazer, por causa de quê? Porque a mulher num faz dentro de casa e às 

vezes ele volta com AIDS pra dentro de casa porque simprismente (sic) na cama, a 

mulher é uma tábua de passar roupa, não se movimenta, não faz graça, entendeu? Aí, 

quer dizer num vai acabar com o casamento porque gosta muito da mulher, porque já 

tem filho, e pererê e pão doce. Eu conheço relações que estão nessa, nessa situação e 

ficam com ela dentro de casa, mas, lá fora ele tem. Ele tem, porque a mulher não faz 

uma graça! Aí, se o homem mexe, bota uma mão num lugar diferente, “Não, minha mãe 

disse que aí não pode!”, se ele quer que dê um beijinho lá no negócio dele, “Minha mãe 

disse que isso é feio!” É feio?  Tá com medo de pegar uma doença? Bota uma 

camisinha e vai embora! Mas segura o marido dentro de casa. Vai se prevenir da AIDS 

muito mais. 

 

AP - Então, você acha isso dos casais jovens, Rose, ou você tá falando de casais mais... 

 

RS - Casal em si. Casal em si. Eu digo pra você porque eu tenho um, um, um, um amigo 

meu do peito, do coração mermo (sic), adoro ele e eu estava conversando com ele 

porque eu tava com um pobrema (sic) muito sério com a história do Juan e eu já tava de 

saco cheio e disse a ele que a minha vontade era pegar e sumir e largar filho, casa, tudo 

por aí porque eu tava de saco cheio. E ele veio perguntar pra mim se, há quanto tempo 

eu deixei de ter um namorado. Então, é... no meio, no enrolo da conversa, ele falou pra 

mim assim: “Rose, você...” eu virei pra ele e falei assim: “Olha, eu hoje não tenho mais 

ninguém porque depois da AIDS, a coisa se limitou muito, não é qualquer um que aceita 

uma mulher com AIDS, tá?” Como também não é qualquer mulher que aceita um 

homem com AIDS e ele ele tava falando pra mim, uma coisa que me chamou a atenção, 

foi uma coisa que foi muito certa, ele tava falando pra mim: “Rose, com a experiência 

que você tem... hoje você tá se achando horrível...” porque eu tava conversando com 

ele, eu falei pra ele, eu pesava 58 quilos, eu era muito bem feita de corpo, eu era bonita, 

eu tinha os dentes perfeito. Hoje em dia eu tô com 52 quilos, 51 e meio e tô me achando 

um bagaço, entendeu? E ele tava me dizendo “...mas com a expariê, a experiência que 

você tem no asfalto, você segura qualquer homem. O que muitas mulheres aí, que são 

mais bonitas que você, tem corpo, tem tudo e chega na hora agá, a gente até desiste de 

fazer qualquer coisa com a mulher...”, entendeu? Então, é por aí que você vê que essa 

pessoa é muito íntima de mim, sabe do meu passado, sabe de tudo e tal e a pessoa tava 

tentando abrir meu olho prum outro lado, mas é por aí que você vê, entendeu? A não ser 

quando o homem é safado mermo, aí não tem jeito, ele vai comer deus e o mundo lá 

fora... 

 

DN - É isso que eu ia perguntar. Você acha que é real mesmo essa, esse motivo dos 

homens procurarem é... outra mulher fora do casamento, a prostituta... 

 

RS - Nem todo homem é safado. 
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DN - Porque a esposa não faz o... como é que cê tava falando... não faz graça. 

 

RS - Geralmente é. É, mas nem, geralmente é. Geralmente é. 

 

DN - Isso é real? 

 

RS - É são poucos os homens, maridos que são realmente galinha, são poucos. Pra 

quem teve sempre marido, eu digo pra você que são poucos. Eu tive o pai da minha 

filha, que era uma galinha triste, ao ponto, ao passo que eu tive, um, um último marido, 

o meu último marido, ele, era só eu e ele dentro de casa e uma vez ele foi... ele 

debandou lá pra fora, pra vê bichinho d’água (?) e quando voltou pra dentro de casa, ele 

chegou pra mim e falou pra mim: “Não tem mulher que faça comigo na cama o que 

você faz. Eu fui lá fora e experimentei e não achei nada engraçado. Eu senti falta do que 

é feito dentro de casa.” Por quê? “Porque eu gosto muito de você e porque você numa 

cama, você sabe lidar com um homem.” entendeu? E chegou pra mim e falou que, que 

eu na minha casa a gente se, sempre conversou tudo e existia a franqueza. Então, muita 

das vezes, o cara não é, o cara que é safado, claro que homem, aquela velha história, 

abriu as pernas, ele tá comendo porque não quer levar nome de viado, isso é certo, 

entendeu? Agora muita das vezes, ele é fiel a esposa, porque eu conheço é... uma pessoa 

que... já, mais de um montão de mulheres já deu em cima e ele chega na cara e diz: 

“Olha, minha mulher dentro de casa me satisfaz e totalmente.” Que o certo, a regra do 

homem é, ele tem que ter uma mulher que seja uma boa dona de casa, uma boa mãe, tá? 

Mas ela tem que ser amiga, companheira, muita das vezes tem que ser a mãe, fazer o 

papel de mãe do marido, em certas horas, mas ela também tem que saber ser muito puta 

em cima duma cama. Se não, ela pode ser a mulher mais limpa do mundo, mais 

caprichosa, que ele vai sair de porta a fora, entendeu? 

 

DN - Agora, Rose, deixa eu perguntar, se você fizesse trabalho é... vamos supor, nos 

postos, com um grupo de mulheres e tal, você falaria essas coisas? 

 

RS - Falaria! 

 

DN - Você acha que qual seria a reação delas? 

 

RS - Ah! Na hora todo mundo se espanta. Porque a história, a história da mulher é o 

seguinte, ela nunca diz que faz (pigarro), como eu nunca vou chegar prum homem e 

dizer que eu faço, meu ex-marido, meus, meus, meus maridos, meus antigos maridos, 

meus cinco maridos, eles sempre disseram assim pra mim assim: “A tua cara não diz o 

que você é.” A sua cara não diz o que você...”  

 

DN - Não diz do que você é capaz. (risos) 

 

RS - ...não diz o que é, entendeu? A sua cara não diz. Num diz o que você é, num diz o 

que você faz. E meu último marido, ele disse pra mim: “Eu nunca pensei que você fosse 

assim. Você era zoeira, brincalhona quando eu conheci você, mas eu achava que você e 

uma tábua de passar roupa era a mesma coisa.” Então, a gente nunca fala. Isso é 

verdade, a mulher pode fazer qualquer coisa (?)  

 

DN - Então, num primeiro momento...  
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RS - ...então todo mundo se espanta (pigarro). O que você vai escutar é: “Eu num faço 

isso! Deus me livre! Deus num fez, num fez...” Vamos dizer, vamos fazer um sexo 

anal? “Não! Deus num fez. Deus só fez isso pras coisas fisiológicas e mais nada.” Mas, 

se você for ver bem lá no fundo a coisa não é tanto do jeito tal que elas tão falando não, 

num é não. Então, ninguém fala, o certo é é certo, ninguém vai falar, o que vai acontecer 

é todo mundo se espantar, entendeu? Então, eu conheço um caso de um casamento que 

tava se acabando justamente porque ela era muito limpa, muito caprichosa, era uma 

ótima pessoa, tinha dinheiro, então ela mora lá pro lado de Copacabana e ela se 

queixando com a empregada que era amiga minha: “Ah! o meu marido arrumou uma 

amante, tá indo embora, a amante tá levando ele embora...” e conversando, essa minha 

colega também é muito sem vergonha falou pra ela porque... aí perguntou a ela 

francamente como é que elas eram, como é que ela era em cima da cama. Aí, perguntou, 

né, na linguagem da gente, se ela fazia um frango assado, que são posições, se ela fazia 

um sessenta e nove “Ah! Não, eu não faço isso.” Então, aí essa pessoa falou assim: “Ele 

vai sair de porta fora duplamente, sabe por que? Porque ele acha lá fora outra que faz.”, 

entendeu? Muito sem graça, ela passou a fazer e ela teve o marido de volta, ela teve o 

marido de volta. Tem homem... que é uma coisa, que é assunto de mulher, só mulher 

mermo que fala, que ele gosta de dá uma toda noite. É enjoado, é chato, tá e tudo... Mas 

tem, tem mulher que deita na cama e se for uma vez por mês... eu não sei quem foi que 

falou pra mim assim, um dia desses: “Se ele não me procurasse eu agradecia a Deus.” E 

teve uma pessoa que num dia desse, tava uma colega minha (?) “Que se ele num me 

procurasse eu dava graças a Deus. Se ele me procurasse uma vez só por mês tava bom, 

porque eu adoro dormir.” Você acha que um homem desse vai ficar dentro de casa? 

Num vai, entendeu? Eu na minha casa tinha regra, eu levantava de manhã, fazia meu 

serviço, de tarde já tava dormindo, tirando um bom cochilo, e na hora que o homem me 

procurasse não tinha essa história “Ah! Eu tô cansada! Ah! Eu tô assim, eu tô assado!” 

 

DN - Mas, você disse que no primeiro momento, as mulheres é... se espantariam, você 

acha que... 

 

RS - Se espanta. 

 

DN - Com o continuar da conversa, elas abririam... 

 

RS - Aí, conforme vai passando as semana, vai passando o tempo, elas vão se 

desinibindo, aí você vai fazendo amizade, a amizade vai se esticando, aquela coisa , aí o 

pessoal, aí ela começa a soltar, entendeu? Aí, ela começa a soltar, “Eu a... bom, eu, o edi 

eu num dou, mas, eu faço isso assim, assim, assim.”, entendeu? Elas começam a se 

soltar um pouco, aí você vai descobrindo que dentro daquela coisa toda, existe alguma 

coisa que ela faz que agrada ele, entendeu? E é assim, sabe? É assim, e vai se, se falar 

ninguém fala, entendeu? Igual a mulher ela tem um homem muito gostoso, ela não vai 

dizer pra ninguém que ele é muito bom, que ele é ótimo de cama, que ele é gostoso, que 

ele é isso, que ele é aquilo. Ela num quer perder marido, ela não vai ser besta de abrir a 

boca e falar. “Ah! meu marido faz todas as minhas vontades.” Ninguém vai falar, 

ninguém vai falar, entendeu? Então, eu acho que o negócio é esse mermo. 

 

DN - Quer dizer o que você tá dizendo, fica difícil mesmo conversar sobre sexo, né? E 

que a AIDS tá muito relacionada a sexo, né?  
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RS - Mas aí tem aquela velha história, sabe que que ela vai dizer, sobre AIDS? “Eu já 

disse...”, eu já escutei isso, por isso eu tô dizendo, “Eu já disse ao meu marido. Se ele 

pegar AIDS na rua, eu mato ele!” É o que sempre se você vai escutar, se você pegar um 

grupo de mulheres pra falar sobre AIDS, é o que elas vão dizer pra você: “Eu mato ele!” 

Mas aí, você pergunta o seguinte “E na cama como é que vocês vão, vão bem? Quantas 

vocês fazem, dão por semana? Você só fica em cima da cama? Cê não diversifica?” Eu, 

quando morava com o pai da Tainara eu namorei a casa toda. Foi cozinha, banheiro, 

sala... eu não tô nem aí. Vamo mudar um pouco. Esse negócio de só cama, cama, é bom 

procê que vai casar, só cama, cama, cama, enjoa e só de noite! 

 

DN - Mas, Rose, ele foi embora, não foi? O pai da Tainara? 

 

RS - Foi. O pai da Tainara foi embora porque ele era muito galinha e houve... um 

babado de macumba também... que eu sou espírita e eu fui futucar a história bem lá no 

fundo e o pai da Tainara, o pobrema  (sic) dele comigo foi o seguinte: ele roubava. 

Então, pra ficar comigo não podia roubar, entendeu? Que eu já tinha saído da rua, eu já 

tinha, o meu caminho já tinha (?) já tinha feito uma reta, já era outra diferente, então ele 

sabia que comigo tinha que trabalhar. Quando você, depois que começa a roubar, 

começa a fazer, dinheiro de roubar, dinheiro vem fácil, sai fácil, então o que que 

aconteceu? Pra trabalhar o mês todo pra ganhar um salário, ficava meio ruim, ficava 

meio ruim, entendeu? Então, ele achou que... como ele sabia que eu não ia aceitar, que 

eu disse a ele que outra cadeia eu não bancava, banquei uma pra não bancar outra nunca 

mais... aí, ele achou alguém que ia segurar ele, ele roubando, como eu não admitia essa 

história, ele simplesmente arrumou outra que não... apoiou ele, “Não. É melhor roubar 

do que ganhar um salário todo mês.” Tanto que ele saiu de casa, ele me deixou em 

dezembro, em janeiro ele já tinha saído do serviço, já tinha pedido as contas, já tava 

roubando. Morreu roubando, ele me foi morto por causa de um roubo que ele fez, o 

vagabundo descobriu que ele tinha roubado e foi lá e matou ele, entendeu?  

 

AP - Rose, pelo que eu entendi então, você acha que tem que o importante é a 

fidelidade, você acha que havia um retorno da fidelidade, é isso? Mais do que a 

camisinha? 

 

RS - Eu acho que que sim, eu acho que o retorno da fidelidade é e os dois também se 

compreenderem. Porque a mulher também ela tem o seguinte: casou, lavar, passar, 

cozinhar, fumar,  chegar no fim do mês, ó tem isso pra pagar é isso aqui ó. E muitas 

vezes não é isso. Às vezes, o cara chega em casa e quer bater um papo com você, se 

aporrinhou no serviço, quer conversar com você. Muita das vezes, ele tá precisando de 

um colo, quando um filho precisa de um colo da mãe, às vezes um marido precisa de 

um colo, entendeu? E você tem que deixar de lado o fato de ser esposa, de ser mulher 

dele, pra dar um colo a ele, pra conversar como uma mãe conversa com o filho, 

entendeu? O meu ex-marido, ele não suporta remédio, se você der um comprimido a 

ele, você tá matando ele, comigo ele bebia. Ah! Porque eu enrolava ele, eu tratava ele 

igual se trata uma criança de três, quatro anos e você quer que ela tome um remédio e 

ela num tá a fim e você você tem que enrolar. Então muita das vezes, o homem num 

quer, o homem quer a companheira, ele quer a companheira dentro de casa, ele num 

quer só chegar em casa, deixar a comidinha no fogão, casa arrumada, roupa lavada não, 

ele quer uma companheira também, ele quer alguém que escute ele. Ele quer confiança. 

 

AP - Você concorda com aquelas campanhas do governo que defendiam fidelidade, só 



   

97 

 

um parceiro... 

 

RS - Concordo. 

 

AP - Você acha que é por aí? 

 

RS - Concordo. Desde que, é... o homem, o homem é um bicho arisco, então, quem faz 

como como se diz, né? Quem faz o homem é a mulher, quem faz a mulher é o homem. 

Se ela começar a a abrir uma válvula, começar a ser amiga dele e dar margem pra ele 

ser amigo dela, aí vai, que casamento, antigamente duravam com trinta, quarenta anos. 

Onze anos... 

 

AP - Com fidelidade? 

 

RS - Onze anos. Não, com fidelidade, não, mas duravam onze anos, entendeu? Hoje em 

dia você casa hoje separa amanhã, entendeu? É... É claro que se você for uma mulher 

porca, relaxada, por mais que o marido goste de você, ele vai sair andando, entendeu? 

Mas, que entre isso tudo, você tem que ser amiga e ser companheira, tá nas horas ruins, 

nas horas chatas, nas horas difíceis, você tem que tá ali. 

 

DN - Aí o casamento se mantém, o marido não procura outra na rua e o risco de AIDS é 

menor? 

 

RS - Eu acho que não. A não ser que ele for muito safado, quando ele é safado, ele é 

safado mesmo. Que aí, ele vai... ele vai ter uma noção do seguinte: é... eu tenho dentro 

de casa uma mulher que, além de ser uma esposa zelosa, uma mãe muito dedicada, ela 

também é minha amiga, ela é minha companheira, ela me escuta quando eu preciso, ela 

me dá colo quando eu preciso, então pra quê que eu vou trair ela? A consciência dele 

vai doer, a consciência dele vai doer um pouco, entendeu? Agora se a mulher tiver 

dando muito mole mesmo, esfregando na cara dele num adianta que ele tem que comer. 

Eu conheço um caso, em que ele é polícia, escuta essa história, ele só transa com a 

mulher dele de camisinha, porque ele é muito galinha no meio da rua, então ele não 

transa com ela de jeito maneira sem camisinha, aí resolveram ter um filho. Ele foi ao 

médico, fez exame de HIV, levou ela, fizeram os dois o exame, os exames deram 

negativo. Então, vamos ter um filho. Fizeram o filho, ele tornou a usar a camisinha de 

novo. É, só que nesse enredo aí, pra ela, quando a gente fica grávida é uma coisa muito 

chata, tudo enjoa, tudo chateia é qualquer palavra que pode falar a mulher fica mais 

sensível, o homem tem que ter tato pra falar com ela e eles não tavam se dando muito 

bem. Ela pulou a cerca. Só que ela pulou a cerca, só que ela pulou a cerca com um cara 

que tinha AIDS e ela não sabia, entendeu? E o cara foi dizer pra ela quando descobriu 

que ela tava grávida e depois da noitada passada, quando chegou de manhã ela disse pra 

ele que tava de barriga e ele ficou desesperado. Aí, contou a história pra ela, e ela tava 

doida porque ela podia ter pegado AIDS, ela não podia dizer pro marido, que ela tinha 

pegado, se ela pegou AIDS realmente ela não podia dizer pra ele que tinha pegado 

AIDS, ele iria querer saber porque, porque se ele transa com ela de camisinha... 

 

DN - E ela transou sem camisinha? 

 

RS - Geralmente, geralmente é pra prevenir, certo? Se ele, quer dizer, o que você vê é o 

quê? Que ele é muito galinha, que ele rola muito com as outras lá do lado de fora, então 
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ele não quer prejudicar a mulher dele dentro de casa porque ele gosta muito dela e 

porque ela é uma boa esposa, tá? Então acontece isso (pigarro), sabe? Acontece isso. Eu 

acho que talvez a, a, a fidelidade ela, porque o homem às vezes ele fala, que faz, 

acontece, pererê pão doce, mas nada disso é verdade. 

 

AP - Você tá discutindo a infidelidade do homem, mas tá falando muito pouco da 

infidelidade da mulher... 

 

RS - Porque a mulher é mais difícil de trair. A mulher quando ela já, já é, já é, já é 

piranha, num termo preciso ela já é por natureza, já nasceu, já assim, entendeu? É 

muito, é mais difícil a mulher trair. 

 

DN - Você acha? 

 

RS - Eu acho. É mais difícil a mulher trair, entendeu? Se ela trair ela tem que ter um 

gênio assim igual o meu, e ser daquelas pessoas que diz assim: “Ó! Eu não fiz não, mas 

vou fazer!” Que eu fiz, eu só, se me trair era, nenhum marido meu deixou de levar 

chifre. Me traiu, vai levar. 

 

AP - E por que que você traía eles? 

 

RS - Porque me traíram, viu? Me traíram, então, me traiu, vai levar, entendeu? Me traiu, 

vai levar. 

 

DN - Agora, Rose, logo que começou a a AIDS aqui, a gente fez uma reunião até na, no 

PROGRAMA DE AIDS de São Paulo e compareceram a esta reunião alguns travestis 

também e eles disseram que a maioria da clientela deles, travestis, eram homens 

casados. 

 

RS - Porque a mulher não dá a bunda. 

 

DN - Seria por causa disso, você acha? 

 

RS - É claro. A mulher não dá a bunda, nem tampouco a mulher é... é... vai chupar o 

pau do marido, por mais que seja... porque é difícil, é difícil. São poucas as mulheres 

que fazem tudo com o marido na cama ou fazem pelo menos a metade. Então, como não 

tem ele vai... 

 

AP - Mas aí, ele poderia procurar uma prostituta, não? 

 

RS - Mas nem todas as prostitutas fazem esse serviço. Eu sou uma que eu num fazia 

isso. Nem todas, por melhor dinheiro que você dê, nem todas fazem. É muito difícil 

você achar no meio de todas elas, você acha umas duas ou três. É difícil, é difícil. 

Geralmente, num faz não. 

 

DN - Quer dizer, geralmente quem faz isso é o travesti mesmo?  

 

RS - Não faz porque dói. O freguês não vai ter paciência e vai querer botar a moda 

vamo simbora. Porque a gente sabe que, depois de certo tempo, quando o o ânus perde 

toda a elasticidade, vai ficar aberto e vai acabar tendo que botar platina, então não faz, 
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entendeu? Não faz. Só se é freguês antigo, já tá acostumado, dá um bom  dinheiro, mas 

dinheiro, paga bem, aí sim, ou então na marra, geralmente você não acha prostituta que 

dê o rabo não, esse é mais o lado do viado mesmo. Em Copacabana, eu conheci uma, 

que ela nunca deu a frente, mas as costas ela dava, a frente ela nunca deu e, no fim das 

contas,  teve um dia que nós seguramos ela lá e fomo olhar e o ânus dela já tinha virado 

uma couve flor, tava se abrindo todo pra fora. Então são poucas, são poucas que fazem, 

agora, por isso geralmente eles vão procurar um viado, eu digo pra você porque uma 

vez eu tive um programa saiu eu, um viado e um freguês. Justamente do viado o que ele 

queria era isso. 

 

Fita 5 – Lado B 

 

DN - Retomando, eu queria que você falasse um pouco mais, acho que você já falou da 

última vez, mas sobre os seus projetos, os projetos que você tem de prevenção à AIDS. 

 

RS - Como assim? 

 

DN - Você ainda pouco tava falando sobre um vídeo que você gostaria de fazer, é... que 

usaria... 

 

AP - Do trabalho no HOSPITAL JESUS...  

 

DN -  ...é, usaria com as mães? 

 

RS - É porque no JESUS o caso é o seguinte: no JESUS, o hospital tá disposto a fazer um 

projeto pra segurar mães, pra gente falar sobre AIDS, sobre como é que é, como é que 

num é, é... o que... sobre a imunidade, sobre o que se pode comer e tal essas coisas, 

como é que vamos tratar os filhos e tal, só que a gente não acha brecha porque quando 

se fala em vir a um hospital pra se falar de AIDS, elas dizem que não pode, que tem 

roupa pra lavar, que o marido vai chegar e num sei o quê e tal. Então, o que tá se se 

pensando agora é em... vai se conversar com a doutora Marisa pra que ela, quando a 

mãe for ao hospital levar o filho pra pra ser atendido, ela diga que a mãe tem que vim 

naquele dia pra reunião. Que aí é com é com a doutora, então com a doutora talvez... 

 

DN - Incluir a reunião como um programa de consulta, né? 

 

RS - Entendeu? E aí elas vão... (pigarro) comparecer, que aí é a doutora que tá falando, 

entendeu? É como ela agora, hoje em dia ela faz, é... chegou lá a mãe, a criança tem 

AIDS se a mãe se trata, ela diz na cara da mãe, “Se você se trata, eu vou tratar, se você 

não se trata eu também não vou tratar do seu filho porque não adianta, daqui a pouco 

você morre e a criança fica por aí.” Não é que ela não vá tratar da criança, ela fala isso 

pra incutir um certo medo nelas... 

 

DN - Pra pressionar a mãe a se tratar. 

 

RS - Pra pressionar a mãe a se tratar porque é... a gente tem mãe lá que a gente pergunta 

vê que a criança tá há mais de três anos fazendo tratamento, e você já começou o 

tratamento? Eu não, tô me sentindo bem, não comecei ainda não nem procurei, 

entendeu? Então, a gente tá querendo ver se faz isso, mas isso aí, vai ser começado a 

estudar agora de janeiro pra lá pra ver se a gente consegue reunir elas todas, que tem 
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mãe lá que sabe que tem AIDS que não pode dá mamar e a enfermeira vira as costas, ela 

bota os peitos pra fora e vai dá mamá à criança, entendeu? Então, a gente tá tentando 

fazer isso, sabe? O, o, a história do vídeo é um sonho, um sonho que eu tenho, é de 

fazer o vídeo e de falar falar sobre AIDS falar que, pra que elas vejam que eu tô bem, 

que eu saio, que eu brinco, que eu vou à festa, que eu tenho amigos, entendeu? Que 

muita das vezes, eu sou obrigada a comparecer porque eu sou intimada à comparecer 

em festa em muitas vezes eu num tô a fim de ir, mas sou obrigada à comparecer porque 

os amigos querem que eu vá, então me dão um ultimato: “Ou você vem...” a... um 

aniversário agora há pouco tempo que teve pra mim ir, a mãe da criança chegou pra 

mim e falou pra mim: “Olha Rose, se você não vier, quando você vier aqui da próxima 

vez, eu vou te dar umas tapas. Você vem ao aniversário do meu filho.” Então... e eu eu 

cheguei até a ir no aniversário dessa criança porque você vê o amor, o carinho e a minha 

filha pra mostrar que a minha filha é uma  criança que brinca acorda, zoa, dança que é 

uma beleza, pinta e borda, entendeu? Que é pra elas verem que a vida não acabou, a 

vida continua, todo mundo pode namorar, todo mundo pode sair, pode brincar, pode 

badalar... 

 

DN - Não precisa morrer antes da hora 

 

RS - Não precisa ficar nessa de que vou morrer, então, eu vou destruir logo tudo. Eu já 

vou pro quê? Já tem nove anos que eu tenho AIDS, que eu tenho AIDS desde a gravidez 

da Tainara pelo menos pela minhas contas e pelo que eu entendo de lá pra cá pela 

contagem que vem de lá pra cá, Tainara já vai fazer nove anos, quer dizer, eu já tenho 

uns nove anos devo tá chegando a dez. Tá indo muito bem, minha vida continua a 

mesma, eu vou sábado eu vou sair, vou pruma festa de aniversário de lá eu vou pra, pra 

festa da Churrascaria lá no Grupo. Eu no Natal eu já tenho lugar pra mim ir, lugar até 

demais tenho que escolher aonde é que eu vou e a vida continua, eu saio...  

       Eu sempre digo o seguinte, a AIDS não é o maior transtorno na minha vida. O 

maior transtorno na minha vida é os pobremas (sic) que eu tenho, pobrema (sic) com o 

Juan agora, que o Juan saiu de casa e apareceu. Pobremas que eu tenho com o caráter 

(?) do inventário da minha mãe, o inventário do, a minha família, o inventário do meu 

pai, eu tenho muitos mais pobremas (sic)  fora do que com a própria doença, depois que 

eu comecei a tomar coquetel a eu fiquei gripada o quê umas duas vezes. Agora que eu tô 

gripada que eu tenho andado muito tava chovendo muito e eu tinha compromisso que eu 

não podia deixar de resolver e era só eu, então, eu tinha que sair na chuva mesmo, mas 

fora isso, eu não tenho nada, não tenho tido febre, não tenho tido nada, entendeu? Eu tô 

muito bem. Então, acho que é isso que elas têm que ver, a vida continua. Morre quem 

quer, quem quer morrer, morre, se num tomar remédio, se num fizer o tratamento 

direito, vai morrer tranqüilamente e elas têm que vê que atrás dela... que eu sempre digo 

que atrás de mim tem mais gente, eu não sou sozinha, eu tenho os meus rabos atrás de 

mim, tenho a Tainara e tenho o Juan. Então, eu não quero que (?) seus filhos, entendeu? 

Num custa fazer um esforço, pelo menos pelos filhos. Que filho, todo mundo acha 

bonitinho, todo mundo acha ótimo, uma gracinha enquanto a gente tá vivo, depois que 

morre “Ah! Eu não posso ficar, eu não posso ficar.” A criança acaba batendo numa 

instituição de caridade, num Juizado de Menores, não sei por aí. Então, enquanto pode 

vá lutando pela vida. Pelo menos eu acho que amanhã quando eu morrer daqui a dez, 

quinze anos, quem sabe antes ou depois, eu vou levar da vida uma coisa seguinte; a 

consciência de que eu lutei, tá de que eu lutei, que eu cheguei até ali, mas eu lutei por 

mim, eu lutei pelos meus filhos, que eles estão bem, aí, que eu fiz o que eu pude. Com a 

morte do Rian, eu até hoje eu não tenho é... sentimento de culpa porque eu fiz por ele o 
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que eu pude. Então, a hora que Deus achou que eu já num tava, que eu já tinha feito 

muito, que eu tinha que descansar um pouco, Deus achou que era melhor levar ele e 

levou. Eu acho que é aí que elas tem que ver, viu num é, essa história de ficar remoendo 

“Ai, quem foi que me passou? Como é que esse homem teve coragem de fazer isso 

comigo?” Já num é mais hora de pensar nisso. 

 

DN - É hora de ir a luta, né? Ô Rose...  

 

RS - Não é hora de chorar mais não. É hora de encarar a vida e ir embora. 

 

DN - Como é que você dá conta do trabalho do PELA VIDDA e esse trabalho no 

HOSPITAL JESUS? 

 

RS - Como é que eu dô conta como? 

 

DN - É como é que se dá conta de fazer essas atividades todas? 

 

RS - É porque eu num trabalho. Eu só tenho um trabalho que o (?) mora com a 

madrinha, a Tainara tá comigo. Então eu vou ao JESUS... e sempre marco, eu tenho uma 

agenda que eu marco todos os meus compromissos, então eu saio a semana inteira, eu 

não gosto de ficar parada dentro de casa, justamente pra não tá pensando muito na 

morte, no que vai me acontecer. Então, eu vou no PELA VIDDA segunda feira de tarde, 

assisto à reunião das mulheres, depois tem um Café Positivo eu fico, vou embora pra 

casa. Na terça feira, se eu tiver alguma coisa pra resolver, levar Tainara ao dentista, 

alguma coisa no JESUS, eu passo por lá, se eu tiver algum material pra entregar eu passo 

e entrego, entendeu? E eu acho que a movimentação te leva a andar um pouco mais pra 

frente, porque hoje eu sinto muito falta de hoje trabalhar, até hoje não trabalho mais de 

empregada, né? E isso aí eu acho que preenche o meu tempo. Eu corro muito, quando 

eu tenho um compromisso sério, que eu sou obrigada a comparecer no Fórum pra ver o 

inventário da minha mãe, se eu puder ir eu desmarco o que eu tinha que fazer, eu 

sempre marco as minhas coisas na minha agenda justamente pro dia que eu tenho que 

fazer. “Ah! Mas é dia tal!” Se eu olhar e ver que dia tal eu tenho que fazer alguma coisa, 

eu digo: “Não, esse dia pra mim não dá. Marca outro.” E sempre vai dando, sabe, 

sempre vai dando e eu sempre vou fazendo. 

        É... semana passada, foi semana passada que eu dei uma entrevista, né? Se você vê 

ó, semana passada eu dei uma entrevista lá no PELA VIDDA mesmo numa reunião de 

mulheres. Aí, eu vim pra cá hoje, mas eu já tenho tudo meu já anotado, tudo meu já é 

certinho e outra coisa, eu tenho uma compensação  que eu num tenho marido, eu num 

tenho mais saco pra aturar marido, só eu e minha filha, então dá, quem tem marido, é 

que tem que voltar pra casa correndo, fazer comida e eu já não tenho mais esse, esse 

troço, sabe? E eu vou é dividir, eu divido a minha vida muito bem. Que, falando um 

pouco de religião, a Bíblia diz que há tempo pra tudo, quem faz o tempo é você. Então 

eu faço o meu tempo. Eu descanso também, sábado e domingo eu tô sempre em casa 

descansando, ou vou passear na casa de algum amigo e o meu tempo dá. 

 

DN - Quer dizer, tanto o grupo PELA VIDDA quanto o trabalho no HOSPITAL JESUS, você 

faz com prazer isso? 

 

RS - Faço. O que me gratifica é muita das vezes é chegar no JESUS e vê pacientes que 

antes, que antes, antes no começo a gente via caído e hoje tá muito bem, como eu vi 
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duas pessoas que hoje em dia estão, os dois estavam no mesmo hospital que eu me trato, 

e elas tão bem e você viu elas sorrindo, brincando e elas hoje em dia dizem pra mim 

assim: “Poxa! Se não fosse a Rose, eu num tava assim.”, entendeu? Então, é o que te 

gratifica, é o fator de elas estarem bem. Da criança, a gente olhar a criança e vê que a 

criança tá bem e a mãe também tá muito bem, e a o sorriso dela tá a continuação dela. 

É... eu tenho uma que o esposo dela não se trata, mas ela se trata. Aí, ela tava falando 

pra mim que  (pigarro) se ele não quer se tratar o pobrema (sic) é dele, mas ela vai o 

tratamento dela porque ela tem os filhos dela e não vai... não quer morrer e deixar os 

filhos por aí. E vão vivendo. Então gratifica, você vê até no no PELA VIDDA mesmo, a 

gente vê elas chegarem lá chorando, apavorada e hoje em dia você olhar e elas tarem 

bem fisicamente estarem, tem uma lá que tá enorme, chegou magra chegou magra cheia 

de pobrema (sic) e hoje tá bem gorda, tá muito bonita, já tá entrosada com todo mundo, 

qualquer festa, qualquer evento que a gente faz ela vai, né? E isso é que gratifica, você 

não ganha dinheiro, mas em compensação você ganha a gratificação daquela pessoa 

estar bem, sabe? Ver como é que ela tá, que ela tá bem comentar que ela já tá tomando 

coquetel ou que ela  tá tomando um AZT e um DDI, ela tá bem, ela tá fazendo uma boa 

alimentação, que ela já não bobeia mais na, no negócio de friagem, isso tudo te 

gratifica, sabe? É por isso que eu gosto do trabalho. Eu gosto do que eu faço. 

 

DN - Ô Rose, a gente encerraria aqui o seu depoimento, você teria mais alguma coisa 

pra acrescentar?  

 

RS - Eu acho que outra coisa que eu tenho acrescentar é que quem tem AIDS tem que 

aprender a conviver com ela porque, é... é... como um amigo meu num tempo desses 

disse pra mim que se eu trato meu vírus bem, se eu dou remédio a ele, se eu tomo 

remédio nas horas certas, se eu faço tudo direitinho, ele tá bem lá ele num vai me 

incomodar e eu também não vou incomodar ele, então a vida continua e todo mundo 

tem que pensar é assim, sabe? E AIDS é... hoje em dia tá se tornando uma doença como 

uma diabetes que você tem que tá tomando remédio pra diabetes, tem que tá tendo teus 

cuidados e tem tanta gente com diabetes aí que tá vivendo, tá vendo os netos crescerem 

e tá bem. O pobrema (sic) da vida não é só a AIDS, ela te traz alguns pobremas (sic) 

sim, mas se você souber controlar ela em si você vai saber controlar a AIDS, controlar 

os seus pobremas(sic), os pobremas (sic) que você tem. Ah! Porque eu num tenho 

renda, eu não trabalho, eu não tenho marido pra me sustentar, mas eu boto arroz e feijão 

dentro de casa, eu também corro atrás por todos os lados. A minha filha não vai deixar 

de ter o Natal, de ter presentes porque eu não tenho renda. Eu, muitas vezes, costumo 

dizer a ela lá em casa quando ela me aporrinha que ela é a única, poucas são as crianças 

igual a ela que tem monte, tem uma quantidade de brinquedos, do jeito que ela tem um 

bando de bonecas, que eu num güento mais vê boneca na minha frente, tem roupa, tem 

calçado, tem casa, tem televisão, tem as coisa pra ela comer dentro de casa e não tem 

pai. Que tem criança aí, que tem pai, tem mãe e num tem o que ela tem, entendeu? 

Então, a gente tem que se esforçar também, não é só ficar pensando na AIDS não 

(ruído) porque não é só isso, a vida não gira somente em torno da AIDS, não, gira em 

torno de muitas coisas. Eu acho que o que você leva da vida é o que você viveu hoje e 

eu quero quero viver o bastante pra quando eu chegar nas últimas, eu poder dizer: 

“Bom, o que eu tinha que viver eu vivi, não posso chorar que eu não fiz isso, não fiz 

aquilo, que com AIDS ou sem AIDS eu vivi e fiz.”, entendeu? A, a minha teoria é essa. 

(ruído) E pras mães, que ela abra um pouco os olhos e parem de chorar um bocado e 

sigam a vida, porque os filhos estão aí e precisam delas, entendeu? E não adianta que 

essa história “Ah! Se eu morrer, fulano fica.” Uma criança com AIDS é uma criança 
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normal? Minha filha é uma criança...? É. Mas é uma criança que requer um um como é 

que... um cuidado a mais do que uma criança normal e esse cuidado quem dá é o pai e a 

mãe. Porque eu fui no RENASCER quarta quarta feira, pra apanhar as compras da minha 

filha e a assistente social fez uma festa na terça. Teve a festa de Natal das criança. 

Então, ela brincou, correu, ganhou brinquedo, deu beijo em todo mundo, tirou retrato 

com com um montão de retrato de Papai Noel e tudo. Quando foi na quarta feira tinha 

que apanhar as compras, então a gente passa pela assistente social, aí ela olhou pra mim 

falou assim: “Ah! Rose, a Tainara está ótima! Quem olha pra cara de Tainara não diz 

que ela é doente. A única doença que a gente vê na Tainara é ela ser levada, porque ela 

tá levada demais.” E ela mesrmo disse pra mim: “Mas isso é a base do seu esforço. ela 

tá bem hoje, a gente pode dizer porque você fica em cima dela, porque você tá sempre 

olhando ela e tudo.” Então, é uma criança que requer cuidado. Se a mãe não tiver 

cuidado fica difícil de fazer. Porque eu digo pra você, uma coisa que a Lucinha Araújo 

disse numa entrevista dela, uma coisa muito certa... 

 

DN - Luciana o quê? 

 

RS - Lucinha Araújo.  

 

DN - Ah! Lucinha Araújo. 

 

RS - Se o Cazuza não tivesse tido AIDS, ela hoje não teria o VIVA CAZUZA. Então ela 

não teria passado por isso, quer dizer, a merma coisa digo eu, as pessoas acham errado, 

mas eu digo “Gente, a minha filha eu carrego porque é minha, é minha eu não posso 

jogar nas costas de ninguém.” Mas se eu não tivesse AIDS, se eu não tivesse a Tainara 

hoje, e se me aparecesse uma criança com AIDS, certamente eu não ia querer ficar. Que 

eu sou... eh, eu, eh... eu, além de ser mãe, eu sou um ser humano como qualquer outro. 

Certamente eu não ia querer ficar porque uma criança dessas dá trabalho. Então, pra 

você ficar com uma criança dessas tem que gostar muito, tem que remanejar tua vida 

toda, em função daquela criança e vê como ela tá, em tudo. Porque eu não deixo ela na 

mão de qualquer pessoa. Ela fica com a minha senhoria, mas a minha senhoria é uma 

senhora já de idade, já teve filhos, já tem neto, já vai ter bisneto, então eu deixo com ela 

porque eu tenho a segurança de saber que ela vai almoçar na hora certa, que ela vai 

tomar os remédios na hora certa, que ela vai pegar no pé dela, ela não vai brincar com o 

cachorro da vizinha porque ela tá de olho, mas ela não é uma criança pra ficar com 

qualquer pessoa. Ela não dorme fora de casa. Muita gente gosta dela, muita gente queria 

(?). Tem uma colega minha que ela falou pra mim: “Ah! Rose, quando eu entrar de 

férias, deixa a Tainara ir lá pra casa.” Mas eu não sei se ela vai cuidar da Tainara do 

jeito que eu cuido. A Tainara aí tem, mais tarde ela me ligar e a Tainara tá mal e eu ter 

que sair correndo com ela aí, ela fica em casa que ali eu tô olhando. 

       Então, não tem melhor pessoa do que a mãe, num tem melhor. E, e também elas 

têm que olhar é por isso que eu digo; muita das vezes num programa desse assim, é... eu 

volto a, a bater na mesma tecla, um pograma, um programa desse com as mães, com os 

filhos que têm AIDS, talvez seria interessante porque a mãe tamém tem que ver também 

o que o filho tá comendo, entendeu? Num é esse negócio de, qualquer coisa o filho 

come não, lá em casa tem regra, entendeu? Não come carne, eu não como carne de 

porco, carne que Tainara não come, ela não chupa muito picolé porque eu não quero. 

Não chupa chiclete, bala pra ela, eu sei quando é que pode quando é que não pode. Ela 

ganhou uma caixa de bombom do Emílio no PELA VIDDA, segunda feira e a caixa de 

bombom tá dentro da geladeira, eu tirei dois, dei a ela e tô enrolando ela, entendeu? E 
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muitas coisa, ela não pode comer doce de rua, doce de rua ela come uma vez na vida e 

outra na morte quando eu deixo. Ela vai no PELA VIDDA, então ela come tudo que tem 

direito lá. Também passou daquele dia, ela vai passar a semana inteira sem comer doce, 

porque eu não quero ela doente (ruído), entendeu? Então, é mais fácil, eu acho mais 

fácil eu ir pro fogão... eu detesto fogão, mas até faço uma graça se for preciso, fazer um 

doce caseiro, uma coisa qualquer, pra ela comer, do que ela ficar comendo doce de rua. 

Tem enlatado que a gente num pode comer, entendeu? Tem biscoitos que ela não pode 

tá comendo, tem muita coisa que criança não pode comer, e quem vai ver isso? O 

vizinho? Não. Tem que ser a gente que é mãe, ficar ali regulando. Ela não pode usar 

brinco de espécie nenhuma, todo mundo que eu conheço, que adora ela, eu digo não 

bote brinco na orelha de Tainara porque Tainara não pode usar brinco. Então são as 

pequenas coisas que a mãe é quem tá que tá ali olhando... 

 

DN - Não pode por quê? 

 

RS - Porque ela tem uma glândula, tem duas glândula que é uma embaixo de cada 

orelha, cada ouvido e, se aquilo ali infeccionar, eu posso perder ela, ela tem que ir pra 

uma mesa de cirurgia e piorar a situação, então a doutora proibiu ela de usar brinco, ela 

não pode usar brinco, entendeu? Então é essas coisas. Que a televisão... é por isso que 

eu digo pra vocês, eu não acho as campanhas de televisão erradas, eu só acho que não 

abrange tanto quanto devia, porque são essas coisas que a televisão mostra, entendeu? E 

você vai ao médico fazer um tratamento de AIDS, o médico diz assim: “Ah! Você pode 

comer de tudo.” O meu médico disse pra mim: “Você pode comer de tudo.” Eu... gosto 

muito dele, confio muito nele, mas sabe o que eu fiz? Eu procurei uma nutricionista e 

fui saber dela o que pra mim, o que eu posso comer e o que eu não posso. Então na 

minha casa tem uma lista deste tamanho dizendo o que eu tenho de retirar da comida e o 

que eu posso comer. Mas o que eu preciso retirar o que vai me fazer mal mais tarde, vai 

me prejudicar e o que não vai me prejudicar e a mesma coisa eu faço com a minha filha, 

sabe? Por isso que eu digo pra você: pra cuidar do filho da gente só a gente mesmo. E 

talvez se tivesse aquela, se fizesse igual a Pastoral, que a Pastoral eu tenho um livro lá 

da Pastoral, em que se aproveita a casca de alimentos, se aproveita o talo, né? Dos 

alimentos, se fizesse isso incluindo mães soropositivas, entendeu? Elas pegassem essas 

receitas e fossem fazer em casa, daria mais lucro, a criança estaria mais sustentada, 

estaria melhor talvez. 

 

DN - E você não tem dúvida que a alimentação é fundamental, né? 

 

RS - Entendeu? Mas tem coisa que tem muito ferro, tem coisa que tem pouco, tem coisa 

que tem vitamina C, então a gente tem que contrabalancear aí, sabe? É demais, nada, a 

minha vida continua a mesma, continuo muito bem, continuo ótima, continuo com os 

meus amigos sempre e vou vivendo a vida, entendeu? Continuo com eles no meu pé 

enchendo a minha paciência de vez em quando por causa de negócio de remédio, muito 

tempo, sabe? É eu tenho uma amiga minha que ela disse pra mim assim: “Ô Rose, você 

tem que me dizer...”, aliás todos eles dizem pra mim assim, “Você tem que me dizer o 

que você pode comer, porque quando você for lá pra casa, eu faço o que você pode 

comer, eu faço a sua comida separado.”, entendeu? Que eles sabem que eu tenho uma 

lista do que eu posso e não posso comer (tosse). Então é a gente que tem que se policiar, 

é a gente que tem que deixar de ter preconceito da gente mesmo, que aí os outros não 

vão ter. 
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DN - OK, Rose brigada.         

 

 


