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Guinée Fagni – O “soussou”, também conhecido como “soso”, é
uma língua mandês ou mandinga,
pertencente ao grupo de línguas
nigero-congolesas. É notadamente
falada na África ocidental, em especial na Guiné-Conacri e Serra Leoa,
e compõe uma das três línguas nacionais mais faladas na Guiné, junto com o “malinké” e o “pulaar”.
O termo Guinée (mulher) Fagni
(boa) deriva do soussou e equivale
ao termo pulaar Debö Modyö que,
na língua malinké, é o mesmo que
Mousso Gnouma.
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Prefacio
Mouna, uma combatente que vive com HIV, uma "Amazona da Guiné".
Esta é a história de uma mulher em uma sociedade
masculina e tradicional em um país da África Ocidental, a Guiné. É também a história de uma pessoa que
vive com o HIV, enfrentando as dificuldades de acesso ao tratamento nos anos 90 e que luta pelo acesso universal aos cuidados em um país ainda marcado
pelo estigma e pela enorme desigualdade ao acesso
a serviços de saúde, em que apenas 28% das pessoas
vivendo com HIV tinham acesso ao tratamento ARV
em 2016, o que é essencial para sua sobrevivência.
A história da vida de Mouna, desde a infância até a
idade de quarenta anos, nos revela suas alegrias e sofrimentos vividos durante os ritos de passagem relacionados aos momentos-chave de sua vida e durante
os diferentes estágios de sua doença: dos sintomas ao
diagnóstico, desde ser colocada em tratamento para
vida toda até a aceitação de seu status sorológico e
seu compromisso associativo como ativista. Os julgamentos da vida de Mouna, inicialmente marcados por
injustiças e violência baseada em gênero, tomaram
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outro rumo após o início da doença.
Apesar das dificuldades, com sua força e determinação, e com o apoio de sua família, Mouna conseguiu
superar duas grandes vulnerabilidades: a de ser uma
mulher em um ambiente dominado pelo homem e
pelas tradições culturais, e a de ser uma mulher soropositiva, vivendo num contexto de estigmatização
devido à falta de informação sobre a doença e às dificuldades de acesso aos cuidados e tratamento. É por
meio dessa luta que Mouna conseguiu romper com o
ciclo de submissão ao homem e com o estigma ligado
ao HIV, tornando-se a mulher independente e ativista
que é hoje.
O retrato de Mouna, sua trajetória e a mulher que se
tornou, é uma mensagem muito positiva e esperançosa não só para as mulheres vivendo com HIV na Guiné,
como para todas as pessoas em situação semelhante
em diversas partes do mundo.
Mouna, obrigada por compartilhar esta parte de sua
história pessoal e íntima e nos dar a oportunidade de
entender quem você é, como mulher e pessoa vivendo com HIV, independente, realizada e sempre cheia
de projetos.
Sua história e sua experiência como mulher e ativista
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representam a pedra marco na edificação da luta pela
emancipação das mulheres, pela igualdade de gênero
e na luta pelo acesso aos cuidados de saúde para pessoas que vivem com o HIV.

Nathalie Cartier
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A pérola negra
Quanto tempo levamos para conhecer verdadeiramente uma pessoa? De acordo com a crença popular, somente depois de termos comido um saco de sal juntos.
Ainda assim, é provável que não saibamos de todos os
seus passos. Há detalhes sobre a nossa própria vida
que nem mesmo nós ousamos (re)conhecer. Passamos
o tempo inteiro acompanhados de nós mesmos, mas
raramente sentimos o perfume da nossa essência. A
caminhada pode ser longa até revelarmos nossos segredos mais íntimos. Porém, quando isso acontece verdadeiramente, nos surpreendemos com aquilo que nos
habita, exatamente porque observamos as nuances da
nossa alma ali onde nunca antes havíamos nos pensado.
O autoconhecimento é, talvez, uma das tarefas mais
complexas do ser humano. Exige coragem para fazermos a travessia completa entre as sombras e humildade para não nos assoberbarmos com o brilho das nossas qualidades mais belas. É um exercício que convoca
nossas forças por completo, mesmo nos momentos em
que nos ajoelhamos diante do cotidiano. Requer de nós
o compromisso da determinação e a sabedoria para
transitar entre aquilo que somos e todo o restante criado para a sobrevivência do ego, sem provocar gran-
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des embates. Quanto mais nos desvestimos, mais leves
e soltos caminhamos pelo mundo. Mais felizes, menos
fragmentados, simplesmente somos. E, de forma tranquila, vamos contemplando a jornada a que nos propusemos sem tanto sofrimento, nem aflições.
Atingir a maturidade e gozar do privilégio de olhar a
trajetória percorrida com o coração sereno é para poucos. Esta prerrogativa é daqueles que erraram e conseguiram aprender com as dificuldades e daqueles que
acertaram e puderam avançar no caminho das desilusões com inteireza. Também é mérito das pessoas que
se angustiaram frente aos percalços sem desistir dos
seus sonhos, nem desacreditar do seu potencial transformador. É talento das poucas estrelas sagradas que
foram plantadas nesse mundo para viver diferente e
fazer a diferença por onde passam.
Maimouna Diallo é uma dessas sementes de luz que
floresceu na adversidade: mulher, negra, africana, muçulmana, sem acesso a educação formal, divorciada e
HIV+. Cresceu em um mundo de antagonismos, regido
por uma sociedade de castas. Sofreu toda espécie de
julgamento e preconceito, mas comeu um saco de sal
com a vida e se conheceu profundamente. Em determinado momento, fez a escolha de ser ela mesma: uma
alma extraordinária!
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Para mim, um mito encarnado. Uma metáfora de superação. Uma lição de vida que nos faz sucumbir em
prantos pela ignorância humana e, ao mesmo tempo,
sentir o êxtase do desabrochar da flor de lótus. Aquela que veio exemplificar que podemos mais. Podemos
sempre. Independentemente do meio em que somos
semeados.
Na Guiné-Conacri, como é conhecida a República da
Guiné no continente africano, existem diferentes etnias
e dialetos. Em um deles, o Soussou, há uma expressão
que traduz um pouco Maimouna: guinée fagni (a boa
mulher). Ela, que no auge de sua generosidade, quis
compartilhar sua vida para dizer a que veio neste mundo: tocar o coração de outras tantas mulheres, marcadas pela mesma cultura de depreciação, opressão e
repressão feminina, para que se sintam convocadas ao
protagonismo de suas histórias. Veio para acender os
cantos desalumiados da nossa consciência humana a
fim de que possamos enxergar a beleza e a igualdade
das almas.
E abre sua vida nas páginas deste livro para registrar
não apenas seus passos mas, também, a caminhada de
um país, pois, a partir de um período, a história de Maimouna coincide com o avanço das políticas de saúde
voltadas para a questão do HIV/Aids na Guiné. E isto
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não ocorreu por acaso. Esta luta foi sua trajetória. Uma
bandeira que ela empunha com firmeza até os dias de
hoje e que já lhe rendeu notoriedade. Não pelo ativismo em si, mas pela maneira como sempre enfrentou os
obstáculos, colocando a causa acima de tudo e conquistando benefícios para a população.
Por onde passa Maimouna conhece alguém. Ou melhor, onde quer que vá, tem sempre alguém que a estima. Sua rede de relacionamentos é extensa e a casa
onde mora se transformou em uma espécie de ponto de encontro, de onde surgem ideias, reivindicações,
encaminhamentos. As pessoas a visitam o tempo inteiro e o seu telefone não para de tocar. São os amigos
que a procuram, os amigos dos amigos, os vizinhos,
os familiares, sejam eles ligados ou não à causa que
ela defende. Para cada pessoa ela tem uma palavra,
um olhar com atenção, uma escuta ativa e pronta para
atender às demandas e agir com o que for necessário. Mas como sempre repete: “Depois que eu falo, não
posso fazer mais nada. Cada um sabe de si e vai tomar
as providências se quiser. Não fico pegando no pé de
ninguém com as minhas certezas, mas observo. Se a
pessoa não muda, não vou ficar repetindo as mesmas
coisas para ela.”.
A maneira como enxerga a vida segue uma lógica dife-
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rente. Ela mesma reconhece que seus parâmetros não
são os mesmos que uma mulher africana está habituada
a reproduzir. Maimouna encara as situações com uma
visão ampliada e análise crítica dos fatos. Questiona as
atitudes das pessoas que, na sua maioria, se submetem
aos padrões sociais, se entregando a um conformismo
que os leva a lugar nenhum. Para ela, as pessoas estão
acostumadas ao senso comum e nem ousam agir diferente. Com a vida que teve, aprendeu a respeitar sua
cultura, a tradição familiar, as normas da sua religião, as
determinações impostas pelos Peulhs (sua raiz étnica)
e procurou conciliar seus passos com todos esses valores. Por outro lado, não se deixou dominar por nenhum
deles e teve a coragem de romper com aquilo que considerava injusto e limitador.
Relatar a sua história é tão desafiador quanto se colocar
na posição do espectador que assiste a um filme sem
conseguir conter as emoções, nem isolar os sentimentos. É um misto de muitas coisas com coisa nenhuma.
Engasga a voz, enrosca o pensamento, ferve o sangue.
Fica difícil separar o que é expressão da cultura daquilo
que representa uma revolta causada pela infração dos
direitos universais do ser humano. Torna-se complicado admitir as fronteiras que nos segregam e distinguir
os conflitos de interesse que forçam o processo de dominação entre os povos. Em vários momentos, sua nar-
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rativa contorna as lágrimas da tristeza por um mundo
que parece completamente alheio ao que se passa na
África. Mas, em seguida, explode em risos. Assim é a sua
vida e foi dessa maneira que passamos dezenove dias
grudadas no meu bloco de anotações: chorando juntas,
rindo sempre que possível e compartilhando o sonho de
um mundo melhor.
Em meio a tantas informações, fatos, pensamentos
e emoções, também encontramos tempo para viver a
aventura de viajar para o Senegal. Uma foré e uma foté1
perdidas em Dakar, quase que literalmente. Foi uma temporada intensa de aprendizados em vários sentidos e eu
não imaginava novamente experimentar na própria pele
o preconceito da cor, nem constatar no olhar dos outros
o estigma de ser mulher. Durante o período que morei
em Conacri e em outras viagens pelo continente africano, já havia enfrentado pequenos desafios por ser uma
foté, mas as situações que vivemos em Dakar e também
os relatos de Maimouna sobre sua vida, me fizeram pensar que na África, assim como no restante do mundo (em
maior ou menor proporção), a vida é mesmo permeada
por questões de gênero, etnia, classe social e muitas outras que escapam ao propósito desta narrativa.
1 Os dois termos são originários da língua Soussou; foré significa preto e foté quer dizer branco.
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Quando Maimouna me convidou para narrar a sua trajetória fui imediatamente conquistada pelo desafio por
identificar em sua vida muitos pontos comuns com a
minha história pessoal. Mas, principalmente por entender que, aqui, o que vale é poder corroborar que esta é
a história de todas nós, mulheres, tão comuns quanto
extraordinárias. E, como toda regra tem exceção, toda
luta tem conquistas, este é o singelo retrato de uma
pérola negra!
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E se Mouna fosse homem...
A primeira vez que tive contato com Maimouna foi durante uma festa de despedida. Eu acabava de desembarcar em solo guineano para uma missão de nove
meses com o Médicos Sem Fronteiras2 (MSF) e não conhecia absolutamente nada sobre a cultura local. Minha primeira lição foi essa: ninguém parte do projeto
sem uma celebração com muita música, comida típica
e dança.
O clima era de alegria, embora fosse a despedida da
Coordenadora do projeto e outros colaboradores expatriados3 que terminavam suas missões naquele momento. Mas esse é o jeito africano. Quando se pensa
que está tudo acabado, sempre acontece alguma coisa
que abre um outro ciclo. Isto não significa que o novo
seja imediatamente saboreado e facilmente digerido,
mas nada melhor do que o tempo para amaciar as resistências e permitir alianças sólidas.
Foi exatamente o que ocorreu em minha experiência.
A primeira impressão foi de estar entrando em terreno
2 Médicos Sem Fronteiras (MSF) é uma organização não governamental que atua no âmbito
internacional, levando cuidados de saúde a pessoas afetadas por graves crises humanitárias.
Está presente em diversos países, prestando atendimento de urgência e emergência, bem como
realizando projetos pontuais para tratar de questões como o HIV/Aids, planejamento familiar,
nutrição, entre outros.
3 Expatriado(a) é o termo utilizado para se referir a uma pessoa inserida em um determinado
país, em situação de deslocada do seu local ou país de origem. No MSF, uma parte dos colaboradores é contratada no país onde o projeto está sendo desenvolvido e outra parte é contratada a
partir de um banco de profissionais recrutados e selecionados internacionalmente.
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arenoso. Em meio à festa, fui apresentada a algumas
pessoas da equipe do projeto e, pelas expressões, percebi que o desafio maior talvez fosse conquistar a Maimouna. De imediato soube que ela era uma das líderes
mais antigas no departamento psicossocial. Certamente, precisaríamos compor uma boa parceria para fluir
o trabalho, mas ela não estava com jeito de ser uma
pessoa fácil e, além disso, não voltaria a vê-la por vinte
dias, pois acabara de entrar de férias.
Naquela noite, fui dormir inquieta. Eram muitas informações concretas para processar e outras tantas permeadas de emoções e subjetividade. Me considero uma
pessoa de fácil relacionamento, mas sempre que pensava em Maimouna sentia um certo receio. Será que
conseguiríamos nos entender? Ela parecia ter ascensão sobre as outras pessoas da equipe e um jeito próprio de fazer as coisas. Será que conseguiria flexibilizar
e incorporar novas ideias à rotina do trabalho?
Na medida em que refletia sobre isso, me lembrava
também de outra guerreira com a qual convivi durante
minha inserção na comunidade do Jardim Santos Andrade, em Curitiba. Esta experiência foi um exemplo
de como nos enganamos com a primeiras impressões.
Ela era considerada pela comunidade como uma espécie de “xerife”. Todos procuravam seguir seu comando,
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sem grandes contestações. Tinha a imagem da autoridade, se comportava como tal e assim era legitimada
pelas instituições parceiras do nosso trabalho. Mas não
demorou muito para que eu compreendesse que a sua
aparente “braveza” era sinônimo de muita luta pela família e vizinhança e o meu “medo” foi substituído por
grande admiração e respeito. Fizemos muitas coisas
juntas e o trabalho de mais de quinze anos permitiu florescer uma amizade genuína. Eu a tenho sempre como
uma referência e esta lembrança enchia meu coração de
esperança: haveria de se repetir com Maimouna Diallo.
Os dias passaram e fui me integrando ao projeto, conhecendo mais o que já haviam realizado e identificando novas oportunidades. Entre as atividades do setor,
notei uma lacuna importante na área em que Maimouna
atuava e uma divisão no projeto que tornava o departamento psicossocial alvo frequente de críticas. Mexer
nesse vespeiro só seria possível se eu conseguisse, de
fato, aliados fortes como ela. Sendo assim, eu aguardava ansiosa o seu retorno das férias e, enquanto isso,
fui estabelecendo laços com os demais componentes
do grupo. Algumas mudanças teriam de ser radicais e
tudo o que eu ouvia era: “Quando a Tante Mouna4 vol4 Mai ou Mouna é o diminutivo do seu nome, mas por causa de uma amiga de infância que a
chamava de “petite Mouna” (pequena Mouna) ela ficou rapidamente conhecida como Mouna, o
que causou inicialmente uma polêmica familiar. Sua mãe reclamava dizendo: “Eu não coloquei no
mundo nenhuma Mouna!” e ela sempre retrucava rindo: “Mamãe, se você for sair por aí informando isto às pessoas, terá um grande trabalho para mudar o jeito delas me chamarem!”. Na Guiné,
é considerado deseducado se referir a uma pessoa mais velha pelo seu nome e a forma culturalmente respeitosa no caso de irmãos é “Diadia” (irmã mais velha) e “Koto” (irmão mais velho);
entre amigos ou pessoas menos íntimas acrescenta-se “Tante” (que significa titia) na frente.
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tar ao projeto veremos isso.”.
Algumas informações sobre a vida dela e o seu jeito
no trabalho foram sendo reveladas por diferentes pessoas nesse período e me deixavam ainda mais inquieta.
Hoje, quando olho para trás e vejo tudo isso, concluo
que foi equivalente ao processo de construção de um
mito. Ela estava se tornando uma lenda viva para mim
e a cada comentário eu temia ainda mais o nosso próximo encontro.
E esse dia tão esperado chegou. Maimouna voltou das
férias recarregada de energia e disposição para o trabalho. Foi logo partindo para campo e organizando
tudo o que faltava para o evento que iria celebrar o
dia mundial de luta contra a Aids. Não tivemos muito
tempo para conversar, mas pude observá-la em suas
tarefas e interagir com ela em algumas situações. Isso
ajudou a amenizar meu receio.
Após o evento, começamos a realizar algumas reuniões
e, gradativamente, pudemos alinhar as novas propostas para o departamento psicossocial com a equipe.
As mudanças mais significativas ganharam seu apoio
imediato e, como em um passe de mágica, Maimouna
Diallo se tornou Mouna para mim também. Neste caso,
a magia ficou por conta da afinidade de pensamen-
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tos e da empatia que cresceu rapidamente entre nós
duas. Ela se manteve aberta e acolheu a maior parte
das sugestões para a sua área de atuação sem hesitar.
Por outro lado, fomos ficando cada vez mais íntimas e
sempre que eu tinha dúvida sobre alguma coisa, ouvia
a sua opinião e acatava suas orientações. Juntos, Mouna e meu assistente na ocasião simbolizavam minhas
pernas e braços e eu não fazia nada sem consultá-los.
Quando tinha alguma proposição diferente e conseguia convencê-los primeiro, sabia que tudo daria certo.
Eles se complementavam e formavam uma dupla de
trabalho concisa, coerente e consistente.
Da mesma maneira com que as atividades do projeto fluíam muito satisfatoriamente, também fomos ampliando as relações afetivas. Nossas reuniões eram
sempre espaço para resolvermos questões técnicas e
práticas, mas reservávamos um tempo para as boas
risadas juntos. Essa harmonia crescente permitiu que
pudéssemos conhecer a história pessoal de cada um. E
quanto mais eu aprendia sobre a Mouna, agora por ela
mesma, mais a admirava.
Leonina, nascida em vinte e dois de agosto, coincidentemente, o mesmo dia do nascimento do meu filho, Mouna estava com quarenta e cinco anos quando começamos a escrever sua história, em 2017. Ela é
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a terceira filha de uma família de oito irmãos e irmãs.
Da etnia Peulh, seu pai era polígamo, o que lhe rendeu
a experiência de ser criada por duas figuras maternas
diferentes. Cresceu com os dois irmãos mais velhos e,
como é cultural em vários países da África, viviam todos com a família estendida: avós, pais, irmãos e irmãs
de diferentes casamentos, tios e tias, primos e primas.
Muitos, inclusive, compartilhando o mesmo quintal. Sua
casa vivia cheia, e no entra e sai de gente estavam também os amigos dos familiares.
Teve a infância marcada por situações inusitadas e pela
proteção dos irmãos e seus amigos. Como ela mesma
admite: “Eu tinha costa quente e não me preocupava
com nada; ninguém tinha coragem de mexer comigo e
eu me sentia segura”. Sendo mulher, cabia a ela ajudar
a mãe com os trabalhos domésticos, mas corria jogar
futebol e se divertir com as “brincadeiras de meninos”
assim que concluía suas tarefas.
Sua mãe sempre esbravejava dizendo que rezaria a
Deus para lhe dar uma filha mulher, pois Mouna mais
parecia um menino no meio dos irmãos, primos e amigos. Na época, ela não sabia trançar os cabelos, como
é costume entre as mulheres africanas, então a solução era raspar a cabeça da filha. E Mouna, toda faceira,
pouco se importava em agir como achavam que uma

22

< Sumário

mulher deveria se comportar.
Aprendeu, desde cedo, a lutar pelo seu espaço, afinal,
em uma família numerosa em que todos comem juntos
no mesmo prato, os mais tímidos ficam por último. E
guardou esse estilo no seu íntimo mesmo quando as
circunstâncias da vida insistiam em submetê-la ao papel da mulher sem direitos.
No começo da sua adolescência, com doze e treze anos,
ela teve de assumir a responsabilidade de cuidar dos irmãos. Sua mãe estava grávida de gêmeos e não podia
fazer esforço físico. Mouna se encarregava de voltar da
escola ao meio-dia para fazer o almoço e logo depois
já adiantava a lição antes de voltar para o segundo turno, que terminava às dezessete horas apenas. Trinta
minutos de marcha entre a escola e sua casa, mas, no
final do dia, ela ainda tinha disposição para banhar as
crianças menores e ajudar no preparo do jantar. No dia
seguinte, acordava cedo, recitava o corão5, ajudava a
preparar o desjejum e seguia para a sua rotina escolar.
Seus pais eram severos, em especial a mãe. Nascida no
interior da Guiné, procurou manter as tradições e valores conservadores. Casou com quinze anos e não tinha
5 Corão ou Alcorão é o livro sagrado do Islã, sendo considerado pelos muçulmanos a palavra
literal de Alá revelada ao profeta Maomé. Deriva do verbo árabe que significa recitar (declamar)
e, por essa razão, diz-se “recitar o corão”.
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noção de como cuidar de uma família, nem dos filhos.
Foi conhecer o marido às vésperas do casamento que
já havia sido negociado previamente entre as famílias.
Mudou-se com o marido para a capital e logo em seguida teve seu primeiro filho. O pai era mais maleável
com ela, o que despertava a ira de sua mãe muitas vezes, por acreditar que ele dava liberdade demais para
a menina. E quando a mãe ficava muito em cima dela,
carinhosamente o pai intervinha: “Deixa a menina tranquila no canto dela. Ela consegue se sair bem!”.
A confiança transmitida nesses dizeres era de fato sentida por Mouna. Sempre que precisava de alguma coisa,
seu pai recorria a ela, o que lhe garantia fácil e rápido
acesso a ele. Como ele costumava dizer: “Você é meus
pés. Sem você não posso caminhar.”. Dessa forma, os
irmãos solicitavam sua intermediação para facilitar as
coisas para eles e, como sempre obtinha sucesso, isto
acabou se tornando recorrente. Quando o pai se casou
pela segunda vez e teve outros filhos, todos passaram
a conviver e a partilhar tudo. O valor da fraternidade foi
aprendido nesse contexto. Uns olhavam pelos outros,
mas Mouna era uma referência forte para os irmãos,
que frequentemente diziam: “Não temos que te chamar de mãe, mas é assim que vemos você.” Olhando
de fora, certamente, sua relação familiar fez toda a diferença no caminho de Mouna.
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Ela sempre foi uma pessoa disponível e dedicada aos
outros, se ocupando de ajudar a quem precisa, sem mesmo ser solicitada. Me lembro das inúmeras chamadas
telefônicas que ela recebia enquanto estávamos sentadas na varanda da sua casa conversando. As pessoas
ligam o tempo inteiro para pedir alguma informação,
orientação, conselho ou simplesmente para desabafar.
Ela tem ouvidos para todos, sua escuta é ativa e os comentários que faz destoam da prática africana. Com
Mouna não há rodeios, nem meias palavras. Ela vai direto ao ponto com a mesma determinação e segurança de quem sabe das coisas. Naquela tarde, enquanto
conversava comigo, atendia ao telefone e, ainda assim,
teve olhos para enxergar um pintinho perdido que havia se desprendido da mãe no quintal de sua casa. Não
teve dúvidas: com o celular grudado no ouvido para
resolver o problema de uma pessoa, se levantou e foi
socorrê-lo, levando-o de volta ao grupo. Quando voltou para a varanda, olhou para mim, deu risada: “Não
adianta, essa sou eu!” e continuou dando conselhos à
amiga do outro lado da linha.
Inspirou-se no seu pai, que fazia de tudo para os outros, mesmo se fosse necessário colocar os filhos em
segundo plano. Ele confiava no seu legado e sabia que
conseguiriam se defender bem. Mas depositava ainda
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mais confiança em Mouna e repetia com frequência: “Se
Mouna fosse homem, eu morreria tranquilo, sabendo
que ela tomaria conta de toda a família.” Mas, no fundo,
ele a conhecia o suficiente para ter certeza de que não
se tratava de uma questão de gênero. Maimouna Diallo
nasceu predestinada a ser forte, destemida e descolada. Seu senso de humanitarismo se desenvolveu já na
infância, mas foi anos mais tarde que ela direcionou
seu potencial de ajuda a uma causa importante.
No interior do país, a tradição determina que as mulheres sejam subservientes e dedicadas à família. O poder de decisão está nas mãos dos homens. São eles
que escolhem o nome dos filhos e resolvem tudo. Na
etnia Peulh isto é ainda mais intensificado e as mulheres devem obedecer ao pai, marido, irmãos e a outros
homens da família estendida. Em público, essa subordinação também é esperada. Em geral, as mulheres se
casam jovens e, em idade mais avançada, se dão conta
que a vida adulta lhes permite questionar o conservadorismo familiar e muitas acabam deixando suas casas
para buscar autonomia. Isto ocorre especialmente na
cidade grande, onde o contexto se difere pela influência de outros valores, principalmente disseminados pela
cultura ocidental.
Para uma mulher Peulh, posso dizer que Mouna é ex-
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ceção. Talvez por ter crescido com os irmãos homens,
sob a proteção do pai, tendo de assumir desde pequena muitas obrigações familiares, ela tornou-se ousada
e determinada a romper com as regras, sempre que
necessário. Por outro lado, nunca deixou de respeitar a
hierarquia dos pais. Mas se manteve firme sempre que
teve sua liberdade de expressão ameaçada por qualquer pessoa.
Ela conta com orgulho o confronto com seus primos
do interior que, em visita à sua casa, queriam impor sua
autoridade por serem homens. Mouna reagiu de imediato: “Vocês podem ter ou conhecer irmãs bastardas,
mas aqui nesta casa todos nós somos filhos do mesmo pai e, portanto, temos igual direito a dizer o que
pensamos.” Os primos se sentiram ofendidos e foram
reclamar com os irmãos de Mouna, mas surpreenderam-se quando estes disseram enfaticamente que ela
tinha razão e esbravejaram: “Sendo alguém que cuida
das coisas por conta própria, ela tem todo o direito de
opinar sobre tudo!” Não contentes, eles relataram os
fatos para a irmã mais nova e a mesma os advertiu:
“Podem se dar por satisfeitos porque Mouna apenas
disse aquilo tudo. Se dependesse de mim, não diria absolutamente nada e daria uma surra em vocês. Ela está
certíssima!”.
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De muitas formas, sua história me lembra da minha
própria trajetória. Talvez, por isto mesmo, eu tenha me
encantado tão intensamente por esta mulher. Eu também fui criada em meio a irmãos e muitos primos. Vivi
uma infância brincando de “coisas de meninos” e, ao
mesmo tempo que aprendi a defender minha liberdade pessoal, fui educada em uma sociedade machista,
assim como tantas outras mulheres, em todos os continentes do mundo, foram e ainda são criadas com base
na desigualdade de gênero. Por mais que as sociedades tenham avançado, continuamos assistindo às disparidades, expressas nas diferentes culturas, das mais
variadas formas.
Entretanto, na África, a condição feminina é especialmente vulnerável. Como todas nós, a mulher que ousa
contestar seu papel social tem duas alternativas: ou
acaba neutralizada pelo grupo ou ganha o reconhecimento da sua maioria. Mouna se enquadra nesta segunda categoria e conquistou o respeito de muitos,
começando pela própria família, sem a qual, como ela
mesma reconhece, não teria conseguido aprender seu
próprio valor. Quando nasceu, a mãe torcia por uma
menina, mas o pai esperava que fosse menino. Não demorou para ele chorar arrependido e, mais tarde, admitir para a própria filha: “Se não tivesse colocado você
no mundo, é como se eu nunca tivesse tido uma crian-
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ça. Foi com você que eu compreendi o valor de um filho. É você que está sempre ao meu lado, cuidando de
mim.” A mãe, até os dias de hoje, se apoia nela quando
precisa de alguma ajuda ou fica doente. Mouna já nasceu com as asas prontas, mas a família se encarregou
de reforçá-las e a vida lhe ofereceu as oportunidades
precisas para que pudesse ousar todos os voos necessários. Instintivamente, ela segue sendo a boa mulher.
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A promessa de uma vida feliz
Aos dezoito anos, casar-se é praticamente uma obrigação para a mulher Peulh. Em geral, os matrimônios nas
diferentes etnias são pactuados sem tantas restrições,
mas os Peulhs procuram negociar a união entre pessoas
da família mais próxima (primos-irmãos), acreditando
conhecer melhor a procedência do candidato e poder
garantir a harmonia de todos. Casamentos arranjados
datam do início das civilizações, sendo uma maneira de
estabelecer acordos políticos, sociais, financeiros, além
de formar e expandir a família. Assim foi e continua
sendo considerado em muitas sociedades, mesmo na
contemporaneidade: é uma questão de reprodução, reserva de mercado e de território; não se trata de amor.
Na Guiné, aos homens cabe o direito de terem até quatro esposas. Às mulheres, somente um marido.
Antigamente e em particular entre os Peulhs, a mulher
não era sequer consultada. Simplesmente acatava a negociação das famílias e tinha de se submeter às decisões acordadas. Hoje, os costumes mudaram bastante
e a mulher tem mais liberdade de escolher seu pretendente, mas, ainda assim, os arranjos matrimoniais seguem acontecendo. Em alguns países da África talvez
já seja possível observar maior flexibilidade nesse ponto, mas fico sempre me lembrando que no mundo árabe

31

< Sumário

a condição é completamente diferente, e se debruçarmos uma lupa sobre a nossa cultura ocidental, também
notaremos que as pessoas continuam se casando por
interesses adversos ao amor. Talvez isto simplesmente
faça parte da natureza social do ser humano.
Tradicionalmente, os costumes na Guiné determinam
que a noz-de-cola (cola)6 seja entregue à família da
noiva como garantia da seriedade do interesse do pretendente. Primeiramente, o homem se interessa pela
mulher e avisa sua própria família. Na sequência, a mãe
do interessado faz uma visita à família da moça para
sondar sua disponibilidade. Estando comprometida ou
já tendo recebido alguma proposta anterior, ela recua.
Pode ocorrer também da moça (ou qualquer outro
membro da família) não estar de acordo com o pretendente e recusar o pedido. Nesses casos, o rapaz envia
um representante para acompanhar a situação e tentar
negociar sua aprovação, sendo o resultado final revelado a essa pessoa para que possa informar a família do
rapaz posteriormente.
6 A semente do cola é fruto de uma árvore originária da África Ocidental e da Indonésia, contendo diferentes propriedades medicinais e bastante utilizada por causa dos benefícios para a circulação sanguínea. Também é conhecida como abajá, café-do-sudão, mukezu, órobo e obi, sendo
empregada em cerimônias religiosas por acreditarem que ela é capaz de unir o mundo dos homens
com o universo sagrado. Após aberto o ouriço da cola, é possível extrair suas amêndoas, que têm
o formato de dois gomos grudados e, por isso mesmo, simbolizam a unidade. Ou seja, representam
a cura da adversidade e a promessa de uma longa vida em harmonia. Evocando congregação e
prosperidade, é ofertada não somente para selar a união entre os casais mas também para celebrar
o nascimento dos filhos, consolidar laços de amizade e expressar a boa hospitalidade.
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Na ausência de outros pactos e havendo disponibilidade por parte da mulher pretendida, a família do requerente volta para uma segunda visita e deposita o cola.
Enquanto isso não ocorre, a moça permanece liberada para aceitar outras propostas de casamento. Sendo
assim, é de interesse do rapaz se apressar nas providências. Uma vez depositado o cola, a moça não pode
devolver, sob pena de ter a sua honra desacreditada, e
seu nome, desrespeitado. O primeiro cola entregue à
família é simbólico e não necessariamente acompanhado de dinheiro. Após selado o compromisso, um segundo cola adicionado do dote deve ser apresentado,
não importando o valor em espécie (tudo depende das
condições financeiras do pretendente). O dote é ofertado à moça diretamente, enquanto o cola é distribuído aos familiares em geral, inclusive aos vizinhos mais
próximos. O dote não é uma obrigação, mas de bom
tom para lisonjear a futura esposa.
Com todo esse simbolismo, a promessa de uma vida
feliz parecia fácil de ser sustentada. Porém, o caso de
Mouna já partia de rupturas e, como ela mesma admite,
prenunciava grandes desafios. Considerada a mulher
promissora dos Diallos, nunca esperou se casar com
um homem de fora do seu grupo social. Mesmo sendo
contestadora, respeitava a autoridade do pai e estava
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disposta a seguir as normas culturais. Entretanto, por
uma questão de honra entre amigos, seu pai resolveu
aceitar uma negociação que envolvia alguém estranho
para os familiares.
O pretendente era quatorze anos mais velho, filho do
grande amigo do seu pai, com uma história de vida
desconhecida por Mouna. A pressão para que o casamento acontecesse fez com que o enlace se concretizasse rapidamente. Em pouco tempo a família do rapaz apresentou o cola e oficializou o compromisso. Os
preparativos não retardaram a cerimônia e Mouna, com
o coração partido, se viu casada em questão de poucos meses. Além de romper com a tradição dos Peulhs
e negociar um casamento com alguém estranho, sua
união representava ainda esquecer de vez seu amor da
infância.
Aos dez anos de idade, em uma reunião familiar, um de
seus primos coloca os olhos sobre Mouna e diz: “Se eu
não me casar com essa menina, não me casarei com
nenhuma outra mulher Peulh!” A atração foi recíproca
e com a convivência, a afinidade entre eles ficou nítida.
Mas o tempo passou e seus tios quiseram que ele se
casasse com outra prima, cujas posses eram melhores.
O casamento foi realizado e rendeu ao rapaz uma vida
de infelicidade. Ele teve algumas amantes e frequen-
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temente procurava por Mouna. Não havia desistido de
tê-la, mesmo que fosse como a segunda esposa.
O pai de Mouna recusou a proposta direta do rapaz,
exigindo que sua família lhe apresentasse o pedido formalmente. Pressionando seus pais, o rapaz obteve êxito tarde demais. A negociação do seu matrimônio com
o filho do amigo já estava selada e o pedido dos tios foi
negado. Desolada por tudo, a mãe do rapaz procurou
por Mouna e sugeriu que ela se escondesse no dia do
seu casamento, pois assim poderiam voltar para pedir
sua mão novamente, com melhores chances de sucesso. Mouna não teve dúvidas do sacrifício que a situação
lhe exigia e renunciou ao seu amor, pois sabia que aquilo traria vergonha para a sua família e jamais poderia
comprometer a honra dos seus pais.
Casou-se sem amor pelo pretendente, mas determinada a preservar o nome da família, guardou para si a paixão da infância. Oito anos mais tarde, quando voltou
da Costa do Marfim, onde morou com o marido, já decidida a se separar, foi abordada pelo primo com nova
proposta. Naquela época, as pessoas repetiam o que
ele dizia em alto e bom tom: “Quando Mouna entrar em
casa pela porta da frente, a outra mulher será despachada para a casa dos pais.” Tratava-se de uma lenda
viva e todos sabiam da história de amor e de azar do
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casal que nunca teve a chance de se formar.
Fiel aos seus princípios e valores, Mouna recusou partir com ele, pois não queria que sua primeira esposa
fosse ignorada, já que eles tinham formado uma família com dois filhos àquela altura. Até hoje o casal está
junto, mas sem a sorte de compartilhar o amor recíproco. Pelo menos não exatamente aquele amor genuíno
como existia entre ele e Mouna.
Casamento ainda parece ser uma questão não resolvida para Mouna. Teve três uniões formais, com histórias recheadas de grandes desafios, mas ainda não se
convenceu sobre seu estado civil. Enquanto conversávamos sobre este assunto em sua varanda, seu telefone não parava de tocar. Algumas pessoas ligando para
agradecer um favor, outras buscando informações, alguém pedindo outro favor. Uma das ligações me chamou especial atenção: era o atual pretendente, que
mora na França, marcando presença em seu dia.
Com todas as experiências amorosas que teve, Mouna
aprendeu muito sobre si mesma e sabe bem que não é
uma mulher Peulh como rege a tradição. Seu senso de
justiça e igualdade não permitem que ela se acomode
diante das situações e a convocam permanentemente
a lutar por sua liberdade de expressão, de ir e de vir.
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“Os homens dificilmente aceitam isso em uma mulher
e eu não estou disposta a abrir mão da minha autonomia.” ela pondera com muita clareza. Decidir se casar
novamente não é uma equação simples, neste caso.
Sabiamente ela reconhece que um bom relacionamento amoroso pode ser desenvolvido a partir do conhecimento mútuo e do respeito à individualidade de cada
parte. Mas vem se perguntando: “Como garantir que
poderei manter minha liberdade e meu estilo de vida
atual, em uma sociedade que ainda valoriza a ascensão
masculina sobre a mulher? No começo tudo vai bem,
mas depois já começam as interferências da família do
marido e as restrições vão tomando conta do casamento. Quero muito um parceiro, mas não a ponto de pagar
por isso com a minha vida novamente.”
Penso que Mouna não seja a única mulher no mundo
a se colocar esse tipo de questão. A ideia de partilhar
a vida amorosamente com alguém ronda milhares de
nós e, para aquelas que já conquistaram certo grau de
independência e autonomia, a dúvida quase sempre se
estabelece como divisor de águas. Fazer essa travessia
pode implicar alguma renúncia, mas quem, à essa altura do caminho, está disposta a conceder exceções?
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Longe do paraíso
Em seguida do seu casamento, Mouna foi morar na
Costa do Marfim com o marido, que já vivia naquele
país há alguns anos e contava com uma rede de relacionamentos própria, inclusive com outros familiares.
Para ela, entretanto, era uma nova descoberta. Não
bastasse aprender a se portar como esposa, foi necessário se adaptar aos costumes de outro país e a
expandir suas habilidades de comunicação, pois não
dominava totalmente a língua local. Tendo facilidade
para línguas (além do Peulh, ela fala francês desde
que cursou a escola primária e também é fluente em
Malinké e Soussou, que são os principais dialetos na
Guiné), não demorou a fazer amizades. Mesmo assim,
mantinha-se reservada e cumpria com suas obrigações domésticas e conjugais.
Quando se casou, não fazia ideia do que lhe aconteceria depois. Apenas sabia o que o Corão determina:
obediência! Ninguém havia conversado com ela sobre sexo e, sendo virgem, foi descobrir o que isso representava na prática um mês depois de casada. Nos
primeiros dias após a cerimônia do enlace, o casal foi
morar com a família do rapaz, no interior. Mouna dormia no quarto com a sogra e compartilhava a cama
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com a sua cunhada, que ainda era criança. Depois, eles
voltaram para Conacri por mais duas semanas, antes
de se mudarem para Abidijan, mas não mantiveram relações sexuais, mesmo compartilhando a cama.
Nas primeiras tentativas do marido já estavam instalados em sua casa em Abidjan e, longe dos familiares com
quem pudesse buscar orientações sobre a intimidade
de um casal, Mouna se viu obrigada a aceitar absolutamente tudo que ele impunha. Ela reconhece: “Não havia
preliminares e ele forçava bastante. Tinha aprendido no
Corão que mesmo quando a esposa resiste, o marido
tem o direito de pegá-la à força, então procurava não
dificultar. Algumas vezes as feridas eram muitas e eu
tinha que me virar sozinha para tratá-las. Sofri muito
com as violências, mas não entendia que eram abusos.”
Sentia-se infeliz e via seu destino nas mãos de um desconhecido. Totalmente desprovida de dinheiro e sem
nenhuma noção dos seus direitos, submetia-se àquela
rotina matrimonial. Hoje Mouna pondera os acontecimentos: “Se soubesse que podia tomar minhas próprias
decisões, teria feito o que eu queria. Mas me disseram:
teu marido é teu paraíso. Você deve obedecê-lo e tudo
o que ele disser você deve fazê-lo. Eu não ousava questioná-lo. Estava longe de me sentir realmente no paraíso e não tinha nenhum prazer com ele, mas não podia
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recusar suas investidas. Uma das lições do Corão ensina
que a mulher que se nega ao marido é uma pecadora.
Portanto, eu entregava meu corpo a ele para ficar em
paz com Deus.”
Ao falar sobre isso, ela abre um parêntese para contar
um episódio no qual sempre se apoiou para atenuar
os fatos de sua primeira história conjugal. Ela era muito nova, mas se lembra bem de uma prima que havia
se recusado para o marido e acabou sendo violentada
por ele com a ajuda dos griôs7 . Pela tradição o marido pode chamar os griôs para segurarem a esposa
enquanto ele a penetra. Mouna desabafa: “E ninguém
faz nada. Que tradição é essa?! Isso é pura violência!”
Após esse acontecimento, a menina fugiu de casa e
conseguiu se dar bem, pelo menos. Fez seus estudos e
foi morar na França. Com o tempo, ela conheceu outro
homem com quem se casou. Hoje tem filhos e mora
nos Estados Unidos com a família que formou.
Portanto, sexo com o marido era uma obrigação apenas: “E, pela vontade de Deus, não tivemos filhos. Nunca consegui engravidar, mesmo sem evitar. Essa é uma
das únicas frustrações que carrego. Sempre gostei muito de criança e queria ter a minha família de sangue.” O
peso da maternidade não concretizada é grande para
7 Pessoa consagrada como fiel depositária da tradição oral africana, a quem são atribuídas as
funções de poeta, músico, contador de história, com a finalidade de repassar conhecimentos e
fatos históricos
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uma mulher africana. A cobrança vem de todos os lados, sem endereço certo. No caso de Mouna, a família
do marido colocava especial pressão no casal, principalmente porque não haviam feito a prova da virgindade
antes do casamento, como é costume na Guiné. Mesmo assim, sua sogra vivia tentando se certificar com o
filho sobre a virgindade de Mouna. Até que um dia, seu
sogro colocou um basta na conversa dos dois: “Virgem
ou não virgem, essa é a sua mulher e isso não vai mudar. Portanto, parem de infernizar a vida da menina, de
pensar sobre o assunto e de comentar a respeito.”
Com um marido bem mais velho e a tarefa de ser subserviente, Mouna passou os primeiros meses de casada
cuidando de absolutamente tudo sozinha, inclusive da
casa de um tio dele. No total, eram seis homens e ela
tinha de limpar, cozinhar, lavar e passar para todos eles,
todos os dias. Quando um dos primos do marido passou a boicotar suas obrigações, escondendo a chave
da casa e a impedindo de entrar para fazer as tarefas,
com a intenção de expô-la posteriormente, ela decidiu
romper com eles e avisou o marido da situação.
Dois anos após o casamento, então com vinte anos,
Mouna começou a entender melhor a vida que o marido levava fora de casa, dizendo que havia conseguido
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um “bico” no turno da noite de uma padaria. Ela chegou
a enfrentar vários problemas de saúde, principalmente
ginecológicos, sem nem saber do que se tratava. Hoje,
tendo mais informações sobre essas questões é que
reconhece que foram doenças sexualmente transmissíveis.
Aos poucos, Mouna foi aprendendo seus direitos como
mulher e como cidadã, fortalecendo dentro dela o sonho de se libertar da opressão machista tão presente
em sua cultura. Começou a se interessar mais sobre
como funcionava a vida fora do âmbito doméstico, observando como as pessoas agiam, que tipo de negócios estabeleciam, como conseguiam se organizar materialmente para sobreviver na luta cotidiana. Resolveu,
então, criar um pequeno comércio, vendendo comida
na rua. Sua especialidade era o Aloko, prato típico marfinês de peixe com banana frita, que fazia sucesso, mas
lhe dava mais trabalho do que retorno financeiro. Passou, em seguida, a vender cebola para os restaurantes,
acordando cedo para distribuir pequenos sacos em diferentes lugares. Às oito horas da manhã já tinha entregue tudo e voltava a desempenhar seu papel de dona de
casa, reservando algum dinheiro para as suas despesas
pessoais; deixava o restante das contas ao encargo do
marido. Contudo, isto não a satisfazia, pois sonhava em
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aprender a costurar, o que era uma referência na Costa
do Marfim. Nunca conseguiu concretizar esse desejo,
mas quis o destino mudar o rumo dos acontecimentos
e lhe devolver a esperança de uma nova vida, mesmo à
custa de uma notícia que muito a entristeceu.
Seu pai ficou gravemente doente e, em determinado
dia, o marido comprou um bilhete de avião para ela e
disse: “Arruma tuas coisas pois amanhã você voltará
para a Guiné.” Sem entender o que estava acontecendo, ela pergunta: “Como assim? Voltar para a Guiné?”
Mas a pergunta não havia sido colocada em tom de
reprovação. Na verdade, ela estava mesmo se sentindo
aliviada de voltar ao seu país. Ela foi tomada de surpresa e estava apenas reagindo quase que automaticamente. O marido, entretanto, não titubeou: “Isto mesmo. Eu que sou teu marido, eu que tomo as decisões e
te digo: você volta para a Guiné amanhã!”
E assim foi feito. Mouna voltou para a casa dos pais em
Conacri e pôde dar a assistência necessária para o pai
durante o período da doença. Seus sogros viviam no
interior e isso ajudou a evitar os encontros com a família do marido por um bom período. Dez meses depois,
seu marido voltou da Costa do Marfim por causa do
falecimento do pai dele. Na ocasião, Mouna temia que
ele iria reivindicar seus direitos sobre ela novamente e
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concluiu que o melhor a ser feito era contar todo o seu
sofrimento ao pai com detalhes.
O pai dela, sensibilizado e também arrependido de ter
forçado seu casamento com o filho do amigo, finalmente se deu conta do martírio em que vivia sua filha
e decidiu colocar um ponto final nesse capítulo, desobrigando-a do compromisso matrimonial. Na Guiné,
quando há um problema com um dos membros da família, todos são convocados para uma reunião e então
os fatos são apresentados pelas partes para avaliação
e decisão sobre as providências a serem tomadas.
Primeiramente, Mouna foi conversar com a família do
marido e explicar a situação. Nem ele, nem os sogros
queriam a separação e um dos tios reforçou: “Não é
assim que funciona. Uma mulher não pode ganhar a
liberdade assim facilmente, só porque ela pediu. Ele (o
marido) deve recusar.” Enquanto não estabelecem um
acordo, a mulher não pode fazer absolutamente mais
nada e fica com o seu nome desacreditado socialmente. Nenhum outro homem pode se casar com ela e nenhuma outra família vai querer tê-la em seu lar. Somente após o marido dizer que concorda com a separação
é que a esposa se vê desimpedida. Por outro lado, a família da esposa pode “retirá-la” do casamento e, nestes
casos, mesmo sem acordo a separação é consumada.
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Vendo o impasse da família do marido, o pai de Mouna não pensou nem meia vez e diante de todos, em
plena reunião familiar atestou: “A sua (do marido) concordância não é mais necessária aqui. Eu entreguei a
minha filha e eu mesmo a retiro.” E, dessa forma, todos
se levantaram e foram embora, deixando Mouna exatamente onde ela queria estar: no aconchego de sua
própria família.
Como se tratava de um casamento religioso apenas, a
dissolução foi menos complicada e não envolveu nenhuma burocracia. Contudo, o falatório na família do
marido foi suficiente para provocar melindres por algum
tempo ainda. A mãe de Mouna não aceitava a separação, mas como tinha sido contra o casamento, desde
o início, acabou sendo responsabilizada pelo ex-genro,
que se encarregou de espalhar a notícia por onde passava. Para amenizar todo esse dissabor, um dos tios de
Mouna ofereceu a mão de sua filha no lugar de Mouna.
O novo casal voltou para a Costa do Marfim e somente
cinco anos depois é que souberam do desenrolar dessa negociação.
O ex-marido voltou doente para o interior da Guiné,
onde veio a óbito. Corria o boato de que ele havia adquirido a “doença da Costa do Marfim”. Mouna ouviu falar
que estava relacionado ao sexo, mas não sabia direito o
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que era. Fazia tantos anos que eles tinham se separado
e isso a deixava tranquila. Também o fato de sua prima
não ter apresentado nenhum sintoma de doença grave
fazia com que tudo parecesse dentro da ordem do dia.
Um único sinal de alerta ecoou na época: os irmãos do
ex-marido, que teriam direito sobre a viúva (sua prima), não a quiseram por desconfiar dessa tal doença.
Com o pretexto de que tudo pertencia a Mouna, eles
tiraram todos os objetos e móveis dela. Sem nenhum
suporte, ela se viu obrigada a se refugiar no Senegal.
Mouna nunca recebeu nada. Quatorze anos mais tarde,
a moça ficou gravemente doente e seu falecimento em
Dakar veio a confirmar que a moça também havia sido
contaminada pela mesma doença: a Aids.
Fazendo uma retrospectiva, Mouna concluiu que o ex-marido já apresentava os sintomas da doença quando eles se casaram, mas ninguém desconfiava de nada.
Naquela época, metade da década de oitenta, não se
falava sobre HIV e as dúvidas não pairavam sobre o
seu pensamento. Ela sempre teve uma saúde de ferro
e apenas contraiu rubéola na infância, então não tinha
pelo que se preocupar.
Seu maior desafio era se desvencilhar do estigma de
ser uma mulher separada. Até hoje ela sofre discriminação por causa disso, porém já consegue superar os
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obstáculos com destreza, confiança e com a certeza de
que pode tudo o quiser! Mas a ideia de um casamento
por amor nunca saiu de sua cabeça e ela acredita que
se tivesse se casado com o seu queridinho da infância,
tudo teria sido diferente. É difícil corroborar tal hipótese, mas um fato parece certo: o rapaz mantinha a esperança! Logo depois da separação de Mouna com o
primeiro marido, seu primo propôs novamente se casar
com ela. Mesmo lisonjeada, Mouna se convenceu: “Acabei de me livrar de um grande problema; não quero me
meter em outro justo agora.”
Então, ela passou a se dedicar ainda mais à família, cuidando do pai até o leito de morte e tomando as rédeas
do seu destino pelas próprias mãos. Fez alguns cursos
para se capacitar profissionalmente e começou a tricotar roupas femininas. A moda das blusas de tricô lhe
rendeu um bom lucro e com esse dinheiro se mantinha.
Estabeleceu para si mesma uma vida simples; quase
não saía à noite e não frequentava muitos eventos sociais. Entretanto, estava sempre cercada de muitos e
bons amigos. Uma das amigas foi a cupido responsável
pelo seu segundo matrimônio. Mas essa história merece um capítulo próprio!
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Um casamento por amor
Aquele ditado de que o cavalo selado passa uma única vez na vida não é real. Para cada pessoa no mundo
existe uma cavalaria inteira circulando pelo caminho,
à disposição para garantir que tenhamos tantas oportunidades quanto precisarmos até que possamos realizar nossa missão. Há quem diga o contrário, mas tenho encontrado evidências demais para acreditar que
é apenas uma questão de conciliar as condições em
que nos encontramos com o tempo e o espaço do momento. Tem horas que ainda nos falta alguma coisa e,
simplesmente, não conseguimos subir no cavalo. Ou,
numa metáfora um pouco diferente, um amigo certa
vez explicou que as oportunidades são como aquele
brinquedo de parque de diversões em que os patinhos
vão passando e, se você não consegue acertá-los naquele instante, será necessário esperar que voltem em
outras posições. É exatamente isto: as posições não
são as mesmas, mas as oportunidades são infinitas e
em determinado ponto, alcançamos aquilo que desejamos ou, simplesmente, mudamos de desejo.
Nesta perspectiva, Mouna seguiu sua vida, cuidando
de tudo e de todos, como sempre teve costume de
fazer. Acreditava que Deus ainda lhe concederia uma
família e desejava isso profundamente. Ser mãe era um

50

< Sumário

sonho a ser realizado, mas tinha clareza dos desafios:
“Conhecia melhor meus direitos, mas sabia que, para
uma mulher africana, fazer um filho sozinha seria uma
grande besteira. Eu havia conquistado um lugar de respeito entre as pessoas da minha comunidade e eu não
arriscaria perder isso por nada. Eu queria um pai para
meus filhos e estava aberta a um novo relacionamento
se tivesse outra chance.”.
Pois assim quis o destino. Uma amiga dela que estava de passagem por Conacri foi o instrumento perfeito
para aproximá-la de alguém que representava, na época, a resposta para as orações de Mouna. No dia da sua
partida para regressar à Alemanha, um rapaz foi visitá-la em sua casa para se despedir. Eles haviam se conhecido há algum tempo, no período em que o moço
também morou na mesma cidade que ela, na Alemanha. Por razões diversas, ele havia regressado à Guiné
e pretendia se reestabelecer na capital.
Naquele dia, coincidentemente, Mouna estava na casa
dessa amiga e se encantou com o rapaz logo à primeira vista. O interesse foi mútuo. Ambos sentiram uma
forte atração e começaram a conversar. Foram juntos
ao aeroporto para se despedirem da amiga e ali trocaram informações para continuarem em contato.
Entre os Peulhs, se um homem se interessa por uma
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mulher é necessário seguir alguns procedimentos antes de se declarar e estabelecer qualquer contato amoroso. A regra manda o rapaz se apresentar à família da
moça e se comportarem como amigos até se conhecerem melhor. E foi dessa maneira que o interessado em
questão agiu. No espaço de um mês após o primeiro
encontro, ele passou a visitar a casa de Mouna para
tomar chá, comer e conversar, se fazendo conhecer e
conquistando gradativamente o coração dela.
Ao contrário do primeiro marido que era totalmente estranho para Mouna, esse rapaz foi se revelando a cada
encontro. Mais ou menos catorze anos mais velho do
que ela, era muito simpático, atencioso, com uma boa
conversa. Tinha a experiência de ter morado fora do
país, então contava histórias interessantes. Tratava sua
eleita com respeito e Mouna foi abrindo seu coração
cada vez mais. Ele ficava em sua casa até uma certa
hora da noite e depois ia embora. Mouna se recolhia
após o dia de trabalho e aguardava sua visita seguinte.
Foi aprendendo a admirá-lo e a desenvolver fortes sentimentos por ele.
Sentia-se cortejada e foi ficando envolvida pela perspectiva de um enlace amoroso. Não tinha ilusões sobre
uma vida romântica, pois já havia se conformado com
o papel de mulher sexualmente submissa. Foi educa-
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da assim e preparada para isso, literalmente. Com dez
anos de idade sua família a levou ao hospital para que
fosse circuncisada. Seu clitóris foi completamente retirado, sendo deixado apenas o canal da uretra para a
saída da urina. Ela se lembra bem desse dia e de quanto se sentiu violentada por aquilo.
Como o próprio nome diz, trata-se de uma mutilação
genital. A incisão foi feita sem anestesia, sendo necessárias duas pessoas para segurarem seus braços e a
manterem imóvel durante o procedimento. Os gritos de
dor não sensibilizaram ninguém. A costura foi concluída e ela voltou para casa, mas a cicatrização demorou
mais do que o previsto, pois um dos pontos inflamou.
Sofria muita ardência e dor a cada vez que urinava, ainda assim, dá graças por não ter sido pior do que isso.
Ela conta que uma de suas amigas circuncisada junto com ela sofreu ainda mais, pois costuraram de maneira errada e os pequenos lábios se colaram. Quando
isso acontece, no mesmo dia do casamento a costura é
rompida com uma faca quente para que o marido possa penetrar sua esposa. “Que você não tenha prazer
porque deve servir ao marido apenas é uma coisa, mas
isso? Isso é uma violência!”, ela coloca de maneira indignada e, ao mesmo tempo, impotente diante da sua
cultura. De acordo com ela, a mutilação genital femini-
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na é uma forma de garantir a subserviência ao marido e
completa: “Eles (a sociedade machista) acreditam realmente que uma mulher com clitóris dá muito trabalho
ao marido! É uma imposição machista porque no Corão
não há nada escrito sobre o prazer da mulher, apenas
que ela é proibida de se recusar ao marido. Mas convencionaram que retirar o clitóris da mulher é uma maneira
mais fácil de administrar o sexo feminino. Pode ser difícil para o homem ter que lidar com a satisfação e o prazer da sua esposa. Eles não querem ter esse trabalho.”
A mutilação genital feminina é oficialmente proibida na
Guiné, mas massivamente praticada até os dias de hoje,
como uma crença cultural que corrobora a ideia de que,
dessa forma, poderão garantir bons casamentos. Por
muito tempo, a alta taxa de mortalidade decorrente do
trabalho de parto foi associada à incisão total e ao fato
de a mulher ter sido costurada de tal maneira que a cicatriz fibrosada impede a criança de passar pela vagina.
Não há tradição de cesárea para esses casos, a não ser
que a mulher esteja em acompanhamento médico no
hospital ou centro de saúde e pague pelo serviço, o que
é raro acontecer na Guiné. Muitas mulheres sofrem ao
longo dos anos com fortes dores durante o ciclo menstrual, pois não há orifício suficiente para a eliminação do
sangue quando o fluxo é intenso.
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Uma vez totalmente cicatrizada a incisão, geralmente
cerca de um mês depois, a família organiza uma celebração. Costumeiramente, o tratamento dado a uma
menina circuncisada é especial. A comida é feita separada e cuidadosamente, visando à sua recuperação, e
a menina usa vestimenta diferenciada. No dia da celebração, ela ganha novas roupas, presentes diversos e
muitos conselhos sobre como se comportar como mulher submissa. Mouna seguiu à risca a tradição. Em sua
família todas as mulheres foram circuncisadas, mesmo
as mais novas, que nasceram em uma época de pouca
pressão cultural e maior ativismo internacional contra
esta tradição. No caso delas, o corte foi relativamente
menor, entretanto, a lição permanece a mesma: apenas
as mulheres sem clitóris fazem um bom casamento. E a
tradição determina: toda mulher deve casar e dar filhos
ao marido.
Atualmente, Mouna vem questionando isto, e quando
sua mãe começou a pressionar suas irmãs para se casarem, ela foi categórica: “Eu sofri a minha vida inteira
por causa das decisões que vocês, meus pais, tomaram
no meu lugar e olha onde estou hoje. Veja bem tudo o
que aconteceu comigo. Você quer realmente que minhas irmãs mais novas passem pelo mesmo sofrimento? Não... basta! Deixe elas em paz. As duas mais novas
vão se casar quando e se elas quiserem. Elas mesmas
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vão encontrar um marido para elas quando for o caso.
Não mexa mais com elas!” A partir de então, sua mãe
recuou e parou de pressionar as meninas para se casarem. Os irmãos homens também concordaram e disseram para a mãe: “O que Mouna decidir será acatado.”
Contudo, dezoito anos atrás, Mouna ainda mantinha intacta a ideia de formar uma família e aquele rapaz recém-chegado da Alemanha parecia ter tudo para realizar seu sonho da maternidade. Eles se frequentaram,
se conheceram e se apaixonaram muito rapidamente,
mas com a intensidade suficiente para decidirem oficializar o compromisso. O rapaz apresentou o cola à
sua família e logo realizaram o casamento. Procuraram
uma casa para morarem e se mudaram para o novo
lar. Viviam como um casal normal: ele se estabeleceu
profissionalmente, fazendo transporte de pessoas para
o interior do país e Mouna foi convidada para trabalhar em um comércio, onde pode resgatar sua estabilidade financeira. A vida doméstica era simples, como
qualquer outra família guineana. Até que os problemas
mais sérios começaram a surgir.
Mouna desconhecia os hábitos noturnos do marido até
então e foi descobrir que ele tinha problemas com o
álcool somente depois de casada, quando ele passou
a se comportar de forma agressiva com ela. Não bas-
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tasse o fato de sair e voltar bêbado para a casa, ele
a maltratava e a insultava. As brigas passaram a ser
rotineiras e a tirar completamente o brilho da paixão
que haviam sentido inicialmente. Na ocasião, ela estava
fazendo tratamento para engravidar. Usava um método tradicional de chá com ervas e arroz, mas não estava obtendo resultados positivos. Toda aquela situação
a deixava penalizada, pois uma das suas motivações
para o segundo matrimônio era justamente ter um pai
para seus filhos. Entrou em sofrimento, mas não queria
enfrentar outra separação, pois se sentia fracassada.
Foi aguentando a bebedeira do marido e sua rotina de
brigas e discussões. Algumas vezes, precisou sair de
casa para procurá-lo na rua e trazê-lo de volta, completamente alterado.
Com frequência, Mouna começou a ficar doente. Cada
hora era um problema diferente, mas acabava se recuperando. Perdeu muito peso e se sentia fraca, atribuindo isso tudo ao fato de não poder engravidar. Sexualmente eles se davam bem, porém, foram se afastando
progressivamente. Sobretudo quando ela passou a ficar
doente e ele, desconfiado, parou de procurá-la. Ainda
mais que tinha ouvido falar que seu primeiro marido
havia falecido com Aids. As traições deixaram de ser
discretas e ela se desabafa: “Eu me sentia rejeitada e
humilhada. Tive vergonha da minha escolha. Meu pri-
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meiro casamento foi uma imposição e nada pude fazer. Mas daquela vez, a escolha foi minha. Eu amei meu
marido e escolhi me casar com ele; não foi uma imposição.”.
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A doença bate à porta
Com o passar de poucos meses, Mouna já não conseguia mais realizar suas tarefas diárias com a mesma
disposição. Estava muito debilitada e completamente abandonada ao azar de uma escolha que só havia
lhe causado ainda mais sofrimento. Deixou o trabalho
e passava a maior parte dos dias em casa, sem nem
receber visitas. Estava mais perto da casa da família
do marido, mas ninguém se importava com a situação
e seu estado foi se agravando de tal maneira que ela
pensou que não tardaria morrer.
Em uma determinada manhã, entretanto, sua madrinha foi visitá-la. Ficou horrorizada com as condições
em que Mouna se encontrava e fez de tudo para convencê-la a voltar para a casa de sua mãe. Em sua lógica, ela não se considerava vulnerável, pois só havia
mantido relacionamento dentro do casamento e não
sabia que uma mulher casada corresse o risco de ser
contaminada por alguma doença, ainda mais daquela
natureza: a “doença da Costa do Marfim”. Porém, o
falecimento do primeiro marido no ano anterior fazia
com que as pessoas desconfiassem que ela tinha o
mesmo problema. Ainda, Mouna havia cuidado de uma
prima que também faleceu em decorrência da Aids e
as mesmas pessoas chegaram a levantar a hipótese de
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que poderia ter pego o problema por causa disso. Era
o final da década de 1990 e todos se apressavam em
concluir: “Mouna vai morrer, pois seu marido faleceu
com Aids.”
Sua família começou a se mobilizar para cuidar dela,
com poucos recursos. Não sabiam o que fazer e estavam financeiramente desprovidos. Foi quando telefonaram para o irmão de Mouna, que mora na Espanha,
para preveni-lo sobre a gravidade do estado de saúde
dela e, imediatamente, ele regressou à Guiné para se
inteirar e acompanhar tudo de perto. Consternado ele
dizia: “Se o dinheiro não puder te salvar, eu vendo o cabelo se for preciso!” Tendo um pouco mais de conhecimento sobre o assunto e munido de informação, levou
Mouna para uma consulta médica em duas clínicas diferentes. Realizados os testes, nenhuma delas revelou
o resultado e ela continuava sem entender absolutamente nada do que estava lhe acontecendo.
Na terceira clínica os procedimentos se repetiram e,
mesmo assim, nenhuma informação foi recebida. Contudo, em uma das vezes que estava se consultando,
ouviu o médico perguntar aos colegas, em inglês: “É
ela?”. “Sim”, responderam olhando para ela pelo canto
do olho. Naquele momento Mouna foi tomada por uma
forte sensação de que alguma coisa muito grave a aco-
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metera, mas jamais desconfiou do que poderia ser.
Os resultados foram entregues aos seus dois irmãos
mais velhos. Apenas eles e uma prima dela com o marido sabiam do que Mona estava sofrendo. Eles tomaram
a decisão de não comunicá-la, acreditando que deveriam poupá-la de preocupações para não sobrecarregá-la emocionalmente até se recuperar fisicamente.
Achavam que ela ficaria muito abalada e temiam que
isso complicasse ainda mais sua saúde.
Decididos a manter Mouna sob os cuidados de sua família, o irmão mais velho chamou o marido dela para
uma reunião e explicou que ela estava muito doente.
Disse que ela tinha uma infecção no sangue e que ele
conhecia pessoas na Europa com o mesmo problema
há muito tempo e totalmente recuperadas, portanto,
acreditava que o mesmo ocorreria com Mouna se ela
recebesse o tratamento adequado. E garantiu: “Vou
dispor de dinheiro para tudo; nada sairá do teu bolso!”
Caberia ao marido apenas o apoio moral, mas ele se levantou, virou as costas e nunca mais voltou a falar com
ela. Trocou as fechaduras da porta da casa e muito raramente aparecia na residência da sogra apenas para
cumprir sua obrigação e se livrar do comentário das
pessoas que, certamente, o criticariam: “Esse aí abandonou a esposa doente.”
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Mouna se sentia metade abandonada e metade apoiada. O suporte da família e a maneira como foi acolhida
de volta na casa de sua mãe foram excepcionalmente
cruciais para que ela tirasse sua vida das mãos da morte e recuperasse forças e determinação para seguir em
frente.
Hoje ela admite: “O divisor de águas foi o meu diagnóstico. Mas é como um tecido rasgado que precisa
ser cerzido. Você emenda os pedaços, mas não consegue esconder a costura. A gente perde completamente
a esperança, pois você acredita que aquilo nunca vai
acontecer com você até que em uma manhã você vê
sua vida inteira mudar completamente.”
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A grande revelação
Mudar completamente, de uma hora para outra, é um
risco constante na vida de todos nós. Nunca se sabe
o dia de amanhã, mas as mudanças são bem-vindas
quando acompanhadas de amadurecimento e, como
dizem por aí, tem coisas que deixamos para trás como
um livramento para que possamos trilhar novos caminhos com a alma mais leve. Por outro lado, o curso da
mudança pode ser dolorido e provocar emoções tão
fortes que acabamos preferindo nunca precisar sair
da nossa zona de conforto. Há momentos em que o
enredo é dramático, chegando à beira do caos sem
fim. Somos capturados por histórias inusitadas, e nem
todas elas positivas.
Em especial, quando passamos um longo período da
vida ocupados com a construção de um mundo perfeito, alicerçado em crenças socialmente estipuladas
para garantir a boa convivência nesse ambiente imaculado em que nos colocamos ilusoriamente, o confronto com algumas verdades contrárias pode ser extremamente devastador.
A crise se instala, o drama vira uma grande melancolia e a vontade de jogar tudo para o alto e sumir
domina, quase que por completo, nosso bom senso,
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nos deixando à mercê do desespero, da angústia e da
impotência generalizada. O que acreditávamos ser válido e legítimo passa a ser interrogado. A dúvida sobre
cada pensamento e cada experiência vivida aguça nossa desconfiança sobre o sentido do mundo. Passamos
a questionar tudo: o que foi, o que não foi ou deixou
de ser. O que era claro fica turvo, o correto mostra sua
versão errada e tudo se transforma em uma convulsão
de sentimentos e confusão de ideias.
Fica difícil recuperar o fôlego. O ar comprime até mesmo o fio de cabelo, e somos subjugados pelo impulso
de arrancar todos eles da cabeça, num ato de autoflagelo, como se fossemos arrebatar o sofrimento dentro
de nós pela raiz. O mundo perfeito desmorona sobre
os ombros, uma fenda se abre aos nossos pés e esta é,
justamente, a hora do despertar: momento oportuno
para construir uma nova realidade. Quando o mundo
desmorona sobre nós é porque nossas bases não eram
sólidas o suficiente para sustentá-lo. E se ele desmoronou é porque ganhamos uma nova chance para reconstruí-lo.
Presa neste paradoxo em que tudo parecia incerto e, ao
mesmo tempo, concreto, Mouna contava os dias passar. Em casa, estava se alimentando melhor, mas pulava algumas refeições por completa falta de energia
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para mastigar a comida. Tudo dela havia sido separado: copo, talhares, prato, roupa de cama, toalha. Não
sabiam o que ela tinha, pois os irmãos não revelaram
com precisão o seu diagnóstico a ninguém e as pessoas tinham receio de pegar aquela doença também.
Ela sentia sua vida por um fio até que um dia recebeu
a visita de uma amiga que contou o comentário que
seu marido fazia às pessoas: “Aquela lá vai morrer onde
está deitada!” De imediato, Mouna foi tomada por uma
revolta e brigou com Deus: “Que destino é esse que
você quer para mim? Não fui boa o suficiente para os
teus filhos, senhor? É este o meu castigo?” Até hoje ela
ouve a resposta ecoando dentro do seu coração: “Você
tem um vírus que te come todos os dias e ele ainda não
te venceu. Você vive com o teu próprio inimigo dentro
de você, dorme com ele, acorda com ele, come com
ele. Se não for isso, ninguém mais vai dar conta de te
derrubar. Desafia teu inimigo e prova que pode vencer
essa luta.”
Naquela semana, Mouna encontrou forças para se levantar e resolveu fazer uma nova consulta, agora no
Hospital de Donka, o maior e melhor estabelecimento
de saúde da Guiné, em Conacri. Por meio de alguns
contatos, conseguiu a indicação de um médico que vinha atendendo pessoas que tinham problemas graves.
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Até então, ela não sabia do que se tratava realmente,
mas ao chegar no hospital desconfiou de que estava
mesmo morrendo. Encontrou um de seus amigos que
trabalhava no local há algum tempo, e pela forma como
ele lhe dirigiu o olhar ela sentiu ainda mais medo.
O médico, muito objetivamente lhe perguntou: “Madame, a senhora sabe do que sofre? Sabe ler o resultado
escrito no papel que lhe entregaram?” Foi naquele momento que Mouna se deu conta de que tinha acesso
ao resultado de seus exames nas outras clínicas, mas
ainda assim não entendia o que estava acontecendo. O
médico indagou: “Se eu pedir um novo teste a senhora
faria? É um teste de HIV.” Um arrepio frio lhe subiu a
espinha, mas Mouna não sucumbiu: “Certamente que
sim. Não conheço esta doença, mas sei que não a tenho”. E assim se submeteu a mais um exame e voltou
para casa com a esperança de que encontraria respostas e soluções para seu problema de saúde.
Passados os dias previstos ela retornou ao hospital.
Sempre acompanhada dos familiares mais próximos,
todos entraram no consultório médico com ela. É costume participarem de tudo; uns cuidam da vida dos outros e muitas vezes discutem o problema em questão
na primeira pessoa, de forma muito apropriada, como
se ela estivesse ausente naquele momento. O médico,
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mesmo acostumado com esse hábito cultural, dirige-se aos familiares e dispara: “A paciente aqui é ela. Por
favor, esperem lá fora até que eu converse com Mouna
primeiro.” Com o envelope do resultado na mão, ele
entregou a ela e explicou: “Eu quis fazer um outro teste
para me certificar do resultado já obtido nos exames
anteriores e, de fato, a senhora tem Aids”.
Mouna ficou paralisada olhando o mundo girar em sua
cabeça sem absoluta reação. Naquelas frações de segundo, as imagens das pessoas que Mouna conheceu
e que tinham a mesma doença invadiram seus pensamentos: estavam todas mortas. “Então, é isso mesmo
que o senhor reservou para mim, Deus? E precisou que
eu viesse até aqui para ter esta certeza?” Imediatamente ela entendeu que também morreria de Aids.
“Senhora, senhora”, chamou o médico. “A senhora compreendeu o que eu acabei de lhe dizer?”.
“Sim, doutor. Compreendi que eu também vou morrer,
é isto? Como peguei essa doença?”
“Não tenho resposta para nenhuma destas duas perguntas, senhora. Só sei que há tratamento e que a senhora deve começá-lo o quanto antes. Quer informar
isto para os seus familiares que vieram com a senhora?”
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“Não. Quer dizer que tem algum remédio?”
“Sim, mas é um tratamento caro e de longo prazo. A
senhora tem recursos?”
“Não, mas minha família terá, com certeza.”
Por causa das infecções oportunistas que ela já apresentava no momento, o médico prescreveu o Cotrim
(sulfametoxazol-trimetoprim) e lhe entregou o pedido
do exame de CD48 . Naquela época, a Guiné era desprovida de laboratórios que fizessem esta análise e foi
necessário enviar uma amostra de sangue para a Costa
do Marfim. O HIV já era mais conhecido naquele país e
eles contavam com melhores recursos para o seu diagnóstico e tratamento. O médico explicou a Mouna como
deveria proceder para realizar o exame e também deu
a ela diversas orientações sobre a alimentação e outros
cuidados básicos que deveria ter a partir daquele dia.
Ao sair do consultório, os familiares de Mouna lhe perguntaram o que o médico havia falado, mas ela não revelou a informação e apenas disse se tratar de uma infecção que ela não sabia qual era. Contou que teria de
fazer mais um exame e também que deveria tomar outro remédio. Na verdade, eles já sabiam o que ela tinha,
8 Linfócitos T CD4 são células do sistema imune destruídas pelo HIV. A quantidade de CD4 é
que determina se a imunidade está ou não baixa e, portanto, tecnicamente permite definir se
uma pessoa é “apenas” HIV positivo ou se também tem AIDS.
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mesmo antes desta consulta. Porém, Mouna não sabia
que eles tinham conhecimento prévio do diagnóstico e
vice-versa. Na África também é assim: quase nunca se
fala alguma coisa diretamente. Há sempre rodeios ou
meias palavras travestidas de discrição. Portanto, este
assunto seria encerrado ali mesmo e nunca mais ela
precisaria voltar a falar a respeito com mais ninguém, a
não ser que mudasse de ideia.
Exatamente após três semanas, ela foi buscar o resultado do CD4 e levou ao médico. De posse de informações mais precisas, ele prescreveu os antirretrovirais
(ARV) necessários para o seu caso, mas alertou que seria um tratamento de longo prazo difícil, pois na Guiné
não poderia encontrar facilmente as medicações. Mouna passou um fax para o seu irmão na Espanha, com a
esperança de que ele pudesse conseguir as drogas por
lá e ficou desolada quando ele informou que não havia obtido autorização para comprá-las naquele país.
Nesta época, final da década de 1990, alguns países da
África se beneficiavam do Round 2 do Fundo Mundial
para a Saúde e, portanto, a Espanha não podia vender
a medicação para ela.
9 O Banco Mundial e o Fundo Mundial para a Saúde criaram uma série de mecanismos para atrair
e distribuir recursos para o combate da Aids na África, beneficiando vários países na tarefa de estruturar programas efetivos para atender à população. Essa distribuição foi planejada por etapas
(Round), de acordo com diretrizes e critérios específicos, sendo disponibilizada ao longo de um
período, conforme a avaliação dos financiadores sobre os resultados esperados no convênio firmado com cada país.
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Buscando outras alternativas, com o apoio e intermediação de seu médico, eles conseguiram encontrar o
medicamento suficiente para um mês. Daí para frente,
a cada prescrição era obrigada a fazer a mesma via-sacra.
Quando a farmácia local não tinha disponível, o médico a
ajudava a encontrar em algum lugar e essa foi a sua rotina
durante os três anos seguintes. Seus irmãos se cotizavam
e enviam para ela o dinheiro do tratamento. Aos poucos
foi recuperando sua saúde, e vendo que Mouna já estava
melhor, ela foi questionada sobre o fato de continuar recebendo dinheiro dos irmãos. Acreditava-se que Mouna
estava usando os recursos da família para comprar roupas e outras coisas de uso pessoal, que era um desperdício e que deveriam parar de gastar tanto com ela.
Mouna só tomou conhecimento disto quando seu irmão
caçula veio conversar com ela, sugerindo interromper a
compra dos medicamentos, já que ela estava melhor de
saúde. Sem pestanejar, ela rompeu com o silêncio sobre
seu diagnóstico e explicou a ele que precisaria tomar os
remédios para o resto da vida. Ela se surpreendeu com
reação o rapaz: “Mas você está informada da sua doença?”. Respondendo que sim, quis saber como ele havia
descoberto: “Sabia, mesmo antes de você. O médico nos
informou e achamos melhor não te contar porque temíamos que você se suicidasse.”
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Logo em seguida desta revelação, seu irmão foi convidado a participar de uma reunião em uma Associação
que agregava várias pessoas convivendo com o HIV/
Aids e pôde entender melhor a doença. Com todas as
informações recebidas, se convenceu de que Mouna jamais poderia ficar sem a medicação e a partir daquele momento, seu irmão da Espanha passou a enviar o
dinheiro para ela diretamente e tudo permaneceu em
segredo entre eles. Em um determinado momento, seu
irmão perdeu o emprego e não pôde mais financiar o
tratamento. Foi, então, a vez do irmão mais velho que
morava nos Estados Unidos assumir o encargo.
No Corão está escrito que o homem deve respeitar sua
mãe, caso contrário nunca entrará no paraíso. Mouna
brinca que o único lugar de valor para uma mulher muçulmana é a maternidade e até o dia em que se descobriu doente, pensava que jamais conquistaria respeito
entre os homens da sua família. Os irmãos provaram,
na prática, aquilo que eles viviam repetindo para ela:
“Você é uma mãe para nós.” e assim cuidaram dela pelo
tempo que foi necessário para que Mouna voltasse a
caminhar com suas pernas fortes e cabeça erguida.
Hoje, Mouna fala da família com a consciência de quem
sobreviveu ao último suspiro de uma vida sofrida graças à generosidade dos irmãos e à fraternidade que os
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uniu, mesmo distantes fisicamente, quando seu mundo
desmoronou. Seus olhos se enchem de lágrimas, e o
coração, de um amor sem precedentes: “Sou eternamente grata à minha família. Eles me tiraram dos escombros”.
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Recuperando forças
Allahu Akbar... Allahu Akbar...
São cinco horas da manhã e ouço o Adhan sendo recitado pelo autofalante da mesquita. Este convite soa
como música em meus ouvidos e faz mágica em meu
coração. “Deus é grandioso... Deus é grandioso” e, para
mim, isto deixou de ser uma questão religiosa há muitos anos. A espiritualidade acordada pela entonação
do Muezin está além de qualquer palavra convencionada em um livro sagrado. É na convivência com pessoas como Mouna que descubro a grandeza da alma
humana e quanto somos, de fato, centelhas de um Ser
supremo, capazes de mover montanhas de obstáculos.
A prece continua por mais alguns minutos e percebo
a movimentação das pessoas se levantando para orar.
Em silêncio, elevo meu pensamento e também agradeço a oportunidade de estar em Conacri novamente,
desta vez para uma missão pessoal: registrar a trajetória de uma amiga muito querida, a quem passei a
admirar rapidamente. Como sempre brinco com ela:
“Mouna, você é a pérola negra da Guiné.” E como toda
pérola verdadeira, rara na sua concepção, pura em sua
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composição e bela em sua existência. Do latim pirla10,
diminutivo de pira, o termo pérola significa “formato de
lágrima”. Para os romanos, é o símbolo do amor. Para
mim, Mouna é a lágrima de Deus no coração da Guiné
que, de tanto se enternecer, devolveu-lhe a vida para
testemunhar sua grandiosidade.
Allahu Akbar... Allahu Akbar...
Hora de levantar para mais um capítulo desta história,
que insiste em colocar desafios no caminho de Mouna.
A escassez dos antirretrovirais na Guiné comprometia
o tratamento dos pacientes e, apesar dos recursos de
que sua família dispunha, ela também não ficou isenta
deste percalço. Nem sempre era possível encontrar os
remédios na farmácia e, algumas vezes, os pacientes
ficavam sem a medicação, o que levou muitos deles à
falha terapêutica.
Na ocasião, o Round 6 do Fundo Mundial estava em
vigor, mas a precária gestão do programa, somado ao
desvio de recursos, impunha uma realidade dura: os
pacientes que não tinham dinheiro para pagar o tratamento, acabavam morrendo. Apenas dois médicos
no Hospital de Donka estavam devidamente qualificados para atender essa área. Eles haviam se formado
10 Significa “Deus é grandioso”. Este é apenas o começo da frase entoada pelo Muezim, o
escolhido na mesquita para a tarefa de liderar o Adhan ou, como conhecemos no ocidente, o
primeiro chamado islâmico para a oração.
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em uma organização francesa e eram responsáveis por
tudo, desde a consulta clínica, aconselhamento, prescrição de remédios, até o acompanhamento clínico. A
sobreposição de funções limitava a qualidade do atendimento aos pacientes.
Entretanto, Mouna persistia. Seguia todas as recomendações médicas e cuidava de sua saúde com atenção
dobrada. Começou a frequentar algumas reuniões de
autoajuda e conheceu muitas pessoas nas mesmas
condições que ela. Observava o cenário político e identificava a necessidade de propostas que atendessem
efetivamente a essa população. Quando o Banco Mundial financiou a criação do Conselho Nacional de Luta
Contra a Aids (CNLS), cuja missão era coordenar tudo
o que se referia ao HIV/Aids no país, duas pessoas vivendo com HIV/Aids (PVHA) fizeram um depoimento público sobre suas respectivas experiências com a
doença e isto marcou um novo rumo para Mouna, que
se lembra emocionada: “Foi a primeira vez que alguém
falava sobre o assunto na mídia. Ao ouvir o depoimento,
me deu uma esperança de vida, pois eu conhecia uma
das pessoas. Nós éramos acompanhados pelo mesmo
médico. Então eu pensei: eu também preciso fazer alguma coisa!”
Duas associações de PVHA lutaram para tornar as me-
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dicações mais acessíveis aos pacientes, e os antirretrovirais foram disponibilizados no Hospital de Donka a
preços menores do que nas farmácias da cidade. Uma
organização não governamental (ONG) americana estimulava o ativismo nas associações e fornecia gratuitamente os ARV como um benefício para aqueles que
se engajassem na luta, com isso agruparam incialmente algumas pessoas. A quantidade de pessoas variava
entre dezessete e cinquenta, dependendo do mês.
Desde que tomou conhecimento de sua doença, Mouna
se tornou membro de uma associação. Passava quase
todo o tempo na instituição, tricotando e conversando
com os colegas e reconhece: “As pessoas sabiam mais
do que eu e fui aprendendo. Isto me ajudou demais
porque antes eu acreditava que era a única com o problema e quando vi que tinha outras pessoas na mesma
situação, me senti acolhida, reconfortada.” O médico
e seu assistente davam várias informações sobre tudo
o que era relacionado à doença, e alguns associados
também fizeram diferentes formações e passaram a
colaborar mais efetivamente com o grupo.
A Guiné foi, finalmente, beneficiada com os antirretrovirais, mas os pacientes continuaram tendo de pagar
pela medicação por mais um período de tempo, antes
de ela se tornar totalmente gratuita. Oficialmente, tudo
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deveria ser de graça, mas os exames e medicamentos
para combater as infecções oportunistas ainda continuaram sendo cobrados dos pacientes. Às vezes, Mouna ganhava a medicação, mas tinha de pagar na maior
parte do tempo. Tentou passar para os genéricos, porém, teve uma reação negativa e precisou manter o remédio original.
Dois laboratórios na Guiné começaram a processar as
análises do CD4, o que facilitou um pouco o acompanhamento dos pacientes. Entretanto, nem sempre eles
tinham dinheiro para cobrir as despesas com o exame
e ficavam até um ano ou mais sem repeti-lo. Outras vezes, o próprio laboratório não dispunha dos reagentes
necessários e ficavam impedidos de realizar o exame.
Não havia controle nem monitoramento efetivos da situação geral do HIV/Aids na Guiné.
O acesso ao exame da sorologia ocorria quando a pessoa já estava em estágio muito avançado da Aids e a
taxa de mortalidade era elevada. A estigmatização também se tornou mais evidente e intensa, principalmente
contra as mulheres. Por causa da poligamia, elas ficavam ainda mais vulneráveis, e a feminilização da Aids
avançou rapidamente.
De modo geral, as pessoas tinham pouquíssimas in-
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formações sobre o assunto, e muitas delas, incorretas. Mesmo quando tomavam ciência da gravidade da
doença continuavam resistentes ao tratamento por razões diversas. O uso das garrafadas tradicionalmente
preparadas por curandeiros como alternativa à falta
de recursos para comprar os ARV fez inúmeras vítimas
fatais. Os pacientes abandonavam o tratamento convencional e quando voltavam a procurar pelo hospital
já estavam com o organismo tão debilitado que não
conseguiam escapar da morte. Não havia um ativismo
evidente e Mouna observa: “Mesmo os membros das
duas associações11 deixavam de fazer seus depoimentos em público por medo da estigmatização. O preconceito estava matando mais que o próprio vírus.” O
Estado não tomava as providências necessárias e muitas ONGs locais que se diziam na luta pela causa apenas consumiam os recursos do Fundo Mundial, sem
resultados positivos para os pacientes. “As coisas não
funcionavam direito em Conacri Imagine no interior do
país, então. Era um verdadeiro caos!”, desabafa Mouna.
Era necessário agir rápido e persistir da defesa dos
direitos que, aos poucos, ela foi compreendendo melhor. Conversava com uns e com outros, buscando informações mais claras sobre a doença, o tratamento
11 As duas associações a que Mouna se refere na época são a FEG (Foundation Espoir Guinée)
e a AGUIPlus (Association Guinéene des Personnes Vivant avec le VIH).

81

< Sumário

e a melhor maneira de influenciar a política, no cenário nacional, para garantir a gratuidade do tratamento.
Na África, como um todo, as ONGs internacionais desembarcaram em peso, levantando diferentes bandeiras. Algumas se preocupavam com os medicamentos e
a orientação psicossocial para os pacientes, enquanto
outras ofereciam o pacote completo, incluindo parcerias com as associações locais, visando a ações de advocacy12.
Interessada pelas formações que o MSF estava organizando, Mouna participou dos encontros com a esperança de adquirir conhecimento para compartilhar com
seus colegas da associação. Porém, dado o seu perfil
questionador e socializador, ela foi convidada a ir mais
longe. Uma organização de mulheres vivendo com o
HIV/Aids (a ICW – International Community of Women
Living with HIV/AIDS) a convidou para uma formação
sobre a vida positiva e ela não teve dúvida, partiu para
o Burkina Faso em busca de mais experiências. Sua inserção na vida associativa lhe rendeu mais do que informações e aconchego. Na medida em que se envolvia com os programas das ONGs, ia tecendo sua rede
de relações e construindo uma nova missão de vida.
Logo após a formação realizada pelo MSF, os partici12 O termo “advocacy” refere-se ao ato de reivindicar ações em defesa de uma causa; difere-se do
“lobby” por ser considerado efetivamente de interesse público e coletivo.
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pantes da área de enfermagem foram contratados para
o projeto, mas a experiência não foi positiva porque,
além de fazer os exames, tinham de proceder com as
orientações psicossociais e, frequentemente, não respeitavam o critério da confidencialidade. Com isso, a
ONG decidiu investir em participantes com perfil mais
direcionado para a realização de atividades psicossociais, e Mouna foi uma das convidadas.
Ocorre que, naquele momento, ela já estava trabalhando
para a Unicef, em um projeto de avaliação do programa
da Transmissão Vertical Mãe-Bebê (PTME) no interior
do país e só pode atender o convite parcialmente, sendo contratada como estagiária. Mouna era responsável
pelo acolhimento das pessoas que vinham fazer o teste pela primeira vez, orientando-as e aconselhando-as
antes e depois do exame sorológico. Simultaneamente
ao MSF, outra ONG norte-americana entrou na Guiné
defendendo a mesma bandeira e atraindo a mão de
obra já qualificada para seus projetos. Receando a migração dos seus estagiários, a instituição se apressou
em fechar o contrato com Mouna, que passou a contar
também com alguns benefícios para seu tratamento.
Durante os primeiros meses, o MSF lhe reembolsava
o medicamento, pois ainda não dispunha dos ARV. O
salário era melhor do que o recebido pelos colabora-
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dores do Estado e ela também pôde participar de mais
formações.
Sem muita experiência, Mouna se dedicava ao trabalho
com muita força de vontade e determinação para lutar
pelos direitos das PVHA. Contudo, guardava seu diagnóstico de forma bastante reservada. Não queria que
as pessoas soubessem do seu status sorológico e se
sentia insegura sobre o que pensariam, mas repetia a si
mesma: “Nossa vida está a salvo com esses projetos. É
uma coisa boa para os pacientes que não têm recursos
e se batem por aí para serem atendidos. Tudo isso vale
muito a pena.” O projeto do MSF foi ganhando forças
e a instituição conquistou uma parceria com o Hospital de Matam, que lhes reservou dois consultórios para
que pudessem instalar o serviço de diagnóstico voltado exclusivamente para o HIV.
Os desafios, entretanto, eram enormes. Os pacientes
vinham, em geral, com o exame já realizado. A procura pelo tratamento crescia paulatinamente e os encaminhamentos não se limitavam aos serviços da capital. Recebiam pessoas de todos os cantos da Guiné.
O objetivo inicial da ONG era promover o diagnóstico
precoce do HIV, pois não havia dados suficientes para
estabelecer a prevalência da doença naquele país, e o
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cenário permanecia incerto. Decidiram, então, implementar novas estratégias para estimular a população
a fazer o exame, distribuindo cartões durante algumas
palestras de sensibilização nas comunidades. Porém,
os resultados ficavam abaixo das expectativas, pois as
pessoas não procuravam o serviço de Matam com receio de sofrer algum tipo de discriminação, caso fosse
revelada a sorologia positiva.
Entre aqueles que chegavam a fazer o exame, muitos
não retornavam ou demoravam para buscar o diagnóstico. Entre os que procuravam o resultado e eram encaminhados para o ambulatório, vários não voltavam
mais ou adiavam o início do tratamento. Os pacientes
que aderiam aos ARV também desafiavam as estratégias do programa. “Colocar na cabeça das pessoas que
o tratamento é para a vida inteira não foi fácil”, reconhece Mouna. Mas, aos poucos, o programa foi crescendo e se consolidando e ela se sentia útil naquele
papel de “conselheira”. No pré-teste, ela explicava ao
paciente exatamente os procedimentos a que se submeteria, procurando convencer a pessoa sobre a importância do diagnóstico, garantindo a confidencialidade do resultado. Uma vez de acordo, o paciente era
encaminhado para a sala da enfermagem para a coleta
de sangue e seu retorno era agendado para o dia se-
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guinte. Um laboratório de análises clínicas foi instalado
em Matam para agilizar o processo.
Com o resultado em mãos, o paciente passava por nova
sessão de orientação (pós-teste), recebendo informações sobre o modo de transmissão do HIV e sua prevenção. Quando a sorologia era positiva, faziam o encaminhamento imediato ao ambulatório médico para
a consulta clínica, realização dos demais exames complementares e início do tratamento. Eles também participavam de algumas sessões de aconselhamento sobre
a vida positiva, o compartilhamento do status sorológico com parceiros e familiares e orientações sobre a
adesão ao programa.
Mouna se sentia realizada com o seu trabalho e ia se
envolvendo cada dia mais. Passou a dedicar tempo integral à causa. Quando não estava cumprindo suas tarefas no projeto do MSF, promovia reuniões nas associações para repassar informações e sensibilizar outras
PVHA para a luta. Foi saindo do anonimato gradativamente, perdendo o receio de falar sobre o assunto e
de participar de mobilizações públicas. Inúmeras formações foram realizadas, habilitando os associados
para implementar atividades de conscientização sobre
o tema em diferentes segmentos e setores da sociedade civil. Os alvos eram os mercados de pescadores, as
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forças armadas e até mesmo as escolas e centros de
jovens, entre outros locais de grande circulação de pessoas, como as feiras livres. Parte da estratégia das associações visava à mídia (rádio e televisão), ampliando,
significativamente, o acesso à informação. E ela estava
presente na maioria dos eventos, fazendo seu depoimento e incentivando as pessoas a buscarem o centro
de triagem.
A FEG (Foundation Espoir Guinée), associação da qual
Mouna participava, disponibilizava os ARV para aquisição dos associados e uma instituição religiosa arcava
com o custo no caso de pacientes com baixa ou nenhuma renda. Após seis meses de programa, o MSF também começou a fornecer a medicação para pacientes
residentes em Conacri, mas essa estratégia não funcionou como esperado porque muitas pessoas do interior
atestavam falsa residência na capital para terem acesso
ao programa, comprometendo as estatísticas da instituição.
Atentas às necessidades psicossociais dos pacientes,
as associações ofereciam grupos de apoio e suplementos alimentares. O trabalho de sensibilizar a população
sobre a importância do diagnóstico às vezes parecia
menos árduo do que motivar os pacientes a se manterem em tratamento. Inicialmente foi necessário dispor
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de recursos materiais para atraí-los para as reuniões,
mas o tempo se encarregou de provar o compromisso
das PVHA com a causa e, a exemplo de Mouna, muitos
outros sustentaram essa bandeira ao longo dos anos.
É inegável o apoio que os associados deram a Mouna
desde que ela passou a participar da diretoria da FEG.
Ainda, o incentivo para que Mouna ousasse enfrentar
todas as barreiras que foram se interpondo no seu caminho veio exatamente dos colegas que acreditavam
que ela tinha a capacidade para ajudá-los e confiavam
no seu discernimento. Mouna sempre foi justa em suas
ações e eles sabiam que as reivindicações coletivas
jamais seriam sobrepostas a qualquer interesse particular. E assim, ela foi assumindo mais responsabilidades na vida associativa, chegando a ser presidente por
dois mandatos consecutivos. Conseguiu redinamizar a
associação, aderindo ao Programa Alimentar Mundial
do Fundo Mundial para beneficiar cerca de quatrocentas famílias. Também organizou cursos de costura com
recursos angariados para implantar um atelier na associação, o que permitiu a várias pessoas uma renda
complementar importante.
No plano nacional, Mouna adentrou o Ministério da Saúde levando as reivindicações dos pacientes para que o
Estado se responsabilizasse pelos ARV e retomasse o
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programa de alimentação que havia sido cortado na
gestão precária do CNLS. Havia muitas críticas em relação aos procedimentos adotados pelo Conselho, pois
estavam sofrendo uma importante crise de ruptura do
fornecimento dos medicamentos. As associações, então, se mobilizaram para denunciar, junto ao Ministério
da Saúde, as suspeitas de corrupção e fazer pressão
para que o Estado tomasse as providências cabíveis.
Em uma das reuniões administrativas, aproveitando que
o Secretário doPrograma Conjunto das Nações Unidas
sobre o VIH/SIDA (ONUSIDA) estava visitando Conacri, Mouna entregou pessoalmente um relatório sobre
a situação dos PVHA na Guiné e ele se comprometeu a
representá-los, entregando o documento diretamente
ao Presidente da República.
Em Conacri a realidade era menos complicada que no
interior, onde a ruptura era maior. O HIV não fazia parte
das prioridades do governo, que não entendia muito
sobre o assunto, mesmo tendo delegados encarregados de trabalhar exclusivamente com isso. Estes representantes não cumpriam efetivamente suas funções e
foi necessária a pressão das associações para que as
políticas começassem a ser elaboradas e implantadas.
As entidades passaram a se manifestar com mais frequência e a enviar delegados para defender os inte-
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resses das PVHA junto ao CNLS, contando ainda com
o apoio das ONGs internacionais. Todo esse movimento
era liderado pelo grupo de Mouna, que não se cansava
de promover reuniões com os associados e intermediar o
meio de campo com o Estado.
Na época do Round 6, várias organizações fantasmas
foram criadas, desviando os recursos do Fundo Mundial
que, diante da situação, acabou recuando por um determinado período. Entretanto, naquele momento, os recursos financeiros eram suficientes, e só faltavam ações
efetivas. A Guiné era o único país africano cujo Presidente ainda não havia tido contato com os beneficiários do
Fundo Mundial para as questões do HIV/Aids e foi graças
àquela intervenção do Secretário Executivo da Onusida
e do Ministério da Saúde que este quadro começou a ser
revertido e as políticas avançaram no cenário nacional.
As associações organizaram uma grande manifestação
por causa da ruptura dos ARV e da ausência de subsídios
para a realização dos exames complementares, atraindo
a atenção do alto escalão do governo.
Devido à crise econômica que tomou conta do cenário
mundial, as verbas dos organismos internacionais foram
reduzidas de maneira geral, não apenas na Guiné. Mas
também havia o entendimento de que cada país deveria
assumir a responsabilidade pelo enfrentamento da doen-
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ça e tomar suas disposições. Assim, as associações foram
convocadas para uma mesa de discussão e negociações
em que ficou definida uma linha orçamentária na pasta
do Estado, visando a diminuir a dependência e a intervenção dos financiadores estrangeiros. As associações
receberam ainda um assento permanente na mesa de
decisões, passando a defender diretamente os interesses
das PVHA junto ao Estado.
Sempre à frente das ações, Mouna foi ganhando autoconfiança e expandindo dentro de si a clareza sobre sua
missão. Conhecia todo mundo pelo nome, sabia da história de cada pessoa, do que precisavam, o que faziam.
O telefone estava sempre ao alcance das suas mãos e
ela nunca se cansava. Seguindo seu tratamento e alimentando-se corretamente, foi estabilizando a saúde física
e reservando as energias para carregar firmemente essa
bandeira. Se fosse necessário percorrer um longo trajeto
para ir conversar com alguém sobre o assunto, ela não se
desmotivava: “Isto era o mínimo que eu podia fazer pelas
pessoas. Muitos pacientes não dispunham e não dispõem
do mesmo apoio familiar que eu sempre tive. Enfrentar o
preconceito e a estigmatização sozinho não é tarefa das
mais fáceis e eu queria estar ao lado das pessoas para
mostrar que somos capazes de superar tudo”.
Progressivamente, os pacientes começaram a se organi-
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zar em pequenas associações, e os parceiros eram procurados para apoiá-los de maneira isolada. Não contavam
com recursos para manter sua estrutura e realizar formações, então elaboravam projetos menores e buscavam diferentes fontes de financiamento. Diante das solicitações
crescentes, os organismos internacionais procuraram as
associações mais antigas e maiores para propor a criação
de uma rede e concentrar as atividades e recursos de forma organizada e eficaz. Uma das propostas foi a criação
de quatro regionais, de acordo com a geografia da Guiné,
que pudesse levar o apoio aos pacientes no âmbito nacional. Mouna aceitou o desafio e não sossegou até que o
REGAP+ (Réseau Guinéen des Associations des Personnes Vivant avec le VIH ) fosse fundado. Também trabalhou
por dois mandatos consecutivos na diretoria, primeiramente como responsável pela mobilização e assistência
aos pacientes (Affair Social) e, depois, como tesoureira.
Neste período, conseguiram avançar nas políticas de saúde para os PVHA implantando ações junto ao Estado que
garantiram o fornecimento da medicação sem rupturas e
o controle da situação com a colaboração de Mediadores
que foram formados exclusivamente para essa tarefa, no
plano nacional.
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Quando a verdade liberta alma
Desde pequena Mouna era o centro das atenções em
função do seu jeito sociável. Adorava cuidar das pessoas e juntar os amigos para jogar ou ir nadar no rio,
mesmo desobedecendo aos pais. Era a queridinha
de todos e como os irmãos a protegiam, seus amigos também faziam o mesmo. Com as crianças da
sua idade ela se envolvia em pequenas disputas e brigas, mas não demorava muito estavam todos juntos
se divertindo novamente. Vivia aprontando das suas,
e o pai, contrariando a esposa, sempre se mantinha
complacente. Numa manhã de Ramadão13 ela saiu de
casa para acertar contas com clientes (época em que
vendia roupas de crochê) e só voltou no final da tarde.
O pai, muito preocupado porque não era seu hábito
fazer isso, passou o dia inquieto. A mãe queria preparar o jantar da quebra do jejum, mas foi interditada:
“Você não vai começar a cozinhar nada enquanto não
soubermos o que aconteceu com Mouna”, impôs o pai.
“Mas não temos só ela para dar de comer”, ponderou
a mãe.
13 O Ramadão ou Ramadã éo nono mês do calendário islâmico, considerado um período de
celebração do Corão. Ao longo de 29 ou 30 dias, os muçulmanos praticam o jejum obrigatório,
abstendo-se de comer, beber, fumar, ter relações sexuais entre o nascer e o por do sol, como
uma forma de purificação. Trata-se de uma disciplina de autocontrole e dedicação profunda à
declamação do Corão nos horários de preces. Tradicionalmente, o jejum é quebrado em família,
após o por do sol.
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“Você deveria ir atrás dela para se certificar de que está
bem”, advertiu o pai.
“Eu não vou sair a procura de uma menina grande. Tenho mais o que fazer!”, concluiu a mãe de forma muito
taxativa.
Mouna chegou no meio da discussão dos pais e sentiu a fúria tomando conta da sua mãe: “Está vendo o
que você aprontou hoje? Porque a madame não estava
em casa eu fui impedida de cozinhar o jantar!”. O pai,
imediatamente interviu: “Mas o que ela fez para você?
Nada! Deixe-a tranquila” e foi conversar com Mouna,
calmamente, para saber o que havia se passado, pedindo que não repetisse mais aquele comportamento.
Ele a apoiava em tudo e passavam horas conversando assuntos diversos. Quando criança estavam sempre
juntos e era mimada por ele. Guarda, entretanto, a triste
lembrança da sua morte em seus braços. Por causa do
diabetes, foi necessário amputar sua perna e ele teve
um longo internamento antes de falecer. Isto ocorreu
logo depois de Mouna ter voltado da Costa do Marfim
e se divorciado. Ela passou novamente muito tempo ao
lado do pai, cuidando de suas enfermidades, enquanto
seu irmão mais velho teve de assumir as responsabilidades financeiras por uma boa parte da família. Isto
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os uniu ainda mais e ela aprendeu a lógica masculina
pela convivência próxima com o pai e com os irmãos.
No dia em que seu pai faleceu, Mouna havia saído com
uns amigos. Mas, não se sentindo bem, resolveu voltar
de imediato para casa. Logo que chegou, seu pai lhe
chamou:
“Não vou sair dessa. Você deve cuidar de tudo. Deve
cuidar e apoiar as crianças.”
“Mas por quê você está falando isto, papai?”
“Porque confio em você.”
Naquele momento, puxou algumas pastas, entregando
a ela toda a documentação para que pudesse tomar as
providências necessárias e a orientou sobre como proceder. Estando muito debilitado, foi levado ao hospital
e Mouna não saiu mais de perto dele, mas se manteve
forte porque não queria que sua mãe a visse chorando.
Ela, então, passou a ser o esteio da família.
Ao concluir o relato do falecimento de seu pai, Mouna
se dirige a mim com os olhos mareados e pergunta:
“Não vivi uma infância fácil. Sempre me bati pelos outros desde cedo. Quando isso vai acabar?”.
“Acha que um dia isto pode mudar?”, questionei de
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imediato.
“Não! Não acho que seja possível. Esta é a minha vida”,
ela replicou realista.
Mouna entende que a imposição do seu primeiro casamento tenha sido uma atitude machista, mesmo estando dentro dos parâmetros da sua cultura. Por outro lado, tomou o fato como uma lição que lhe serviu
de referência para nunca mais deixar de lutar por sua
autonomia. Quando olha para sua trajetória reconhece
que sua liberdade está atrelada à missão de cuidar, de
fazer pelos outros. Sente que é uma missionária inata,
daquelas que nunca abandona a luta diária.
Às vezes se cansa e sonha com uma vida diferente, estável e tranquila. Queria ter a experiência de cuidar somente de si mesma, mas refletindo sobre o assunto se
resigna com o passado e atribui a tudo o que enfrentou
a força que tem hoje. Ela admite que o futuro não será
distante da batalha que escolheu defender no momento presente, a favor das pessoas que vivem com o HIV.
Lamenta não ter concluído os estudos: “Quando meus
pais me forçaram a casar eu deveria ter resistido e continuado a estudar. Depois eles se arrependeram, mas
já era tarde. O leite já havia sido derramado”. Embora
tenha mantido aceso o sonho de fazer a faculdade de
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Direito, não teve a oportunidade de concretizá-lo em
função dos rumos que sua vida tomou. Contudo, sempre procurou ler sobre o assunto, conhecer bem as leis
do seu país e desenvolveu o senso ético e de justiça.
Essa é a sua base para agir dentro do trabalho de militância pela implantação de políticas que atendam às
necessidades dos PVHA. Ela defende os direitos humanos, com conhecimento prático, e sabe o desafio que
isto representa em seu país.
Em se tratando do HIV/Aids, o cenário é ainda mais
complexo na África. Alguns países conseguiram mudar
as estatísticas mais rápido do que outros. Na Guiné, as
ONGs internacionais foram importantes para alavancar
uma série de medidas que permitissem que o tratamento se tornasse acessível para os pacientes. Com a
criação do REGAP+ também foi possível expandir as
intervenções psicossociais em âmbito nacional, o que
alterou significativamente o quadro geral. Mais pessoas
se engajaram nas campanhas contra a estigmatização
e o preconceito, e um observatório comunitário se consolidou para garantir que as denúncias contra o mau
funcionamento do programa gerassem ações governamentais efetivas.
Em seu trabalho de advocacy, Mouna pôde assistir à
ampliação das políticas de controle do HIV no país. Ela
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foi a pessoa-chave para abrir portas, e muitos benefícios foram conquistados passo a passo: os exames de
CD4 e identificação da carga viral passaram a ser oferecidos na Guiné, ampliaram os serviços de triagem e
de atendimento aos pacientes em diferentes centros
de saúde, vários profissionais de saúde, em especial os
médicos, receberam formação específica para trabalharem nessa área e, talvez a conquista mais difícil, o
protocolo de prevenção da transmissão vertical do HIV
(PTME) foi implantado.
Todas as mulheres grávidas passaram a ser encaminhadas para a realização do exame de detecção do
HIV e posterior tratamento quando positivo. Mesmo na
hora do parto, quando realizado na maternidade ou no
centro de saúde, o teste rápido é proposto sistematicamente. De alguns anos para cá, aumentou significativamente o número de grávidas que aceitam fazer
o teste ao longo do pré-natal, e as crianças nascidas
de mães infectadas são automaticamente incluídas no
programa até que seu status seja definitivamente esclarecido. Este protocolo desafiou a cultura guineana e,
como Mouna faz questão de ressaltar: “Todos os dias
recebemos novos casos que poderiam ter sido prevenidos se as pessoas não fossem tão apegadas assim a
determinados costumes. Está na hora de rever algumas

99

< Sumário

crenças, e nós, mulheres, temos um papel fundamental
nisso, pois somos as principais responsáveis pela educação dos nossos filhos. Temos dee mudar a cabeça
deles desde crianças”.
De fato, modificar paradigmas é um trabalho de longo
prazo. Desafio que não fez Mouna recuar em nenhum
momento, desde que soube do seu diagnóstico. Mas
ela reconhece que tem uma vantagem em relação a
outras mulheres em geral. Em sua família, somam-se
onze irmãos, dos quais sete são homens. Mouna poderia ter sofrido com a ascensão masculina, porém, ao
invés disto, ela recebeu sempre muito apoio de todos
eles. Apenas um dos irmãos se manteve na Guiné e os
demais foram morar fora, abrindo os horizontes e vivendo outras experiências culturais. “Eles não têm a
mesma mentalidade africana em relação à mulher”, explica Mouna, “e talvez isto faça com que não coloquem
pressão sobre as irmãs”. Ao contrário, já chegaram a
aconselhá-la categoricamente a preservar sua liberdade e quando sua mãe insiste em confrontá-la sobre as
questões de casamento, eles se levantam em sua defesa: “Mouna sabe o que faz e é capaz de tomar suas
próprias decisões. Deixe-a em paz!”.
Ela se tornou uma lenda viva na defesa da causa, sem
reservas. Foi uma das pioneiras na mobilização nacio-
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nal, vindo a público com o seu depoimento pessoal. E
ela se lembra muito bem do impacto que causou logo
na primeira vez que falou no rádio sobre o assunto.
Foi severamente criticada e chegaram a lhe perguntar
quanto ela havia recebido para falar abertamente sobre a sua doença. Alguns amigos e familiares questionavam sua coragem: “Mas para que você vai fazer isso?
O que vai ganhar?”. E ela sempre teve a verdadeira resposta: “O ganho não tem preço. É um valor inestimável.
Minha consciência fica tranquila por poder colaborar e
combater o preconceito. É uma leveza sem precedentes poder assumir a vida tal como ela é.”
Aceitar sua condição de saúde foi o primeiro passo e
somente após elaborar tudo o que se passou com ela
em seu íntimo, pode tomar as disposições necessárias
para se cuidar e ajudar os outros pacientes a chegarem
a esta mesma conclusão. Deve isso ao encorajamento
que recebeu da família e do seu primeiro médico, que
a ajudou muito e a motivou para a vida associativa, ensinando que poderia sobreviver a tudo aquilo. Essa é
a sua tarefa na rotina de trabalho no MSF, onde está à
frente da equipe de ativistas: motivar e ensinar as pessoas sobre a importância de assumir as rédeas do cuidado com a saúde. Uma das estratégias mais eficazes
da equipe é o depoimento pessoal, e o sentimento de
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todos é o mesmo: dever cumprido, senso de cidadania
e de humanidade aflorados, leveza na alma por poderem assumir sua condição e estarem se cuidando.
Mouna declara: “A pior notícia que já recebi na minha
vida foi o meu diagnóstico de HIV positivo. Aquilo tirou
o meu chão. Nunca imaginei uma doença assim.” Mas
encontrou sua força e construiu sua resiliência na fé
absoluta: “Ninguém pode escapar de seu destino. Somente Deus conhece suas próprias razões e sabe por
que me reservou esse caminho. Cabe a mim fazer de
tudo para que isso não me mate e eu continuar vivendo
por muito tempo ainda.”.
Entre todas as situações que precisou enfrentar em seu
caminho, conviver com o HIV parece apenas um detalhe. O preconceito foi o mais desafiador e veio de quem
ela menos imaginava: familiares e amigos do trabalho.
Mouna coleciona cenas do cotidiano em que precisou
fazer ouvidos de mercador: certo dia, estava ajudando
a cortar legumes para a cerimônia de casamento de
sua prima e acabou se ferindo com a faca. Imediatamente as pessoas olharam para ela de canto de olho,
esperando para ver sua reação. Ela não teve dúvida.
Retirou-se da cozinha, lavou a faca, fez um curativo no
dedo e não voltou mais a ajudar.
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Embora a família saiba do seu status sorológico, nem
todos são compreensivos. Há quem julgue sua condição, mas quando alguém está doente é para ela que
encaminham o pedido de ajuda. E Mouna os recebe de
braços abertos, fazendo de tudo para colaborar com a
pessoa. Alguns primos que tiveram o resultado positivo
foram, inclusive, encaminhados para a vida associativa,
sob a sua tutela.
Uma das situações que a marcaram profundamente foi
no próprio ambiente de trabalho e “Por se tratar de um
projeto diretamente ligado ao HIV/Aids, era de se esperar que as pessoas fossem, no mínimo, esclarecidas”,
ela pondera. Mas vários colegas procuravam informações para confirmar se ela era HIV+ e teciam comentários pelas costas no ambulatório e na sede do projeto.
Um dia, o confronto foi inevitável e, em uma conversa
mais acalorada, uma das funcionárias se dirigiu a ela:
“Você quer que eu diga às pessoas com que tipo de
bagagem você circula por aqui?”. Foi a oportunidade
que Mouna encontrou para colocar um ponto final no
falatório e combater o preconceito dentro do projeto.
No começo, sentia medo pela maneira como as pessoas falavam e pensavam a respeito da doença. Temia ser estigmatizada, então se mantinha reservada.
Foi aos poucos participando de diferentes formações
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no âmbito internacional, se tornando membro de uma
rede africana, o RAP+ (Réseau Africain des Personnes
Vivant avec le VIH) e sendo encorajada a testemunhar
a sua história de vida publicamente. Seu primeiro depoimento foi na sua associação e, depois, na Unicef, a
convite do seu médico que, naquela circunstância, fazia
uma formação para novos colaboradores do projeto da
PTME. Alguns de seus amigos que participavam deste
curso desconheciam seu status sorológico e chegaram
a chorar emocionados com o seu relato. Após esta experiência, Mouna não parou mais de fazer depoimentos, pois compreendeu quanto isto poderia impactar a
vida das pessoas e as sensibilizar de diferentes formas.
Em 2009 ela fez um depoimento na mídia pela primeira vez. Antes dela, um casal já havia se exposto publicamente, em 2002, e foi quando o Fundo Mundial passou a colaborar com a Guiné. Naquele dia, ao terminar
a transmissão na rádio, ela recebeu um telefonema do
seu segundo marido questionando:
“Mas por que você faz isto? Está querendo desonrar a
minha imagem?”
“Este é o meu trabalho e eu não estou falando sobre
você, mas sobre mim. Não te devo nada e faço o que
eu quero da minha vida!”, argumentou Mouna.
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Em outra ocasião, ele voltou a encontrá-la e ficou surpreso vendo que ela estava fisicamente recuperada,
pois tinha a certeza da sua morte logo que ficou doente.
Mouna aproveitou para orientá-lo a fazer o exame para
conhecer seu status sorológico. Ele contou que havia
se casado e era pai de um menino, mas ela não tem
certeza da veracidade dessa informação, nem mesmo
se ele realmente seguiu seu conselho. Então, se conforma repetindo a si mesma: “Há um limite para ajudar as
pessoas. Chega uma hora que a gente precisa entender
que elas têm de andar com as próprias pernas.”.
Testemunhar sua própria história passou a ser uma estratégia para a superação, quebrando o tabu que manteve as informações sobre o HIV na obscuridade e causou tantas mortes em seu país. Com o tempo, a vida
associativa e o respaldo do projeto em que trabalhava,
isto se tornou cada vez menos difícil. Ela começou a
preparar outros pacientes para sensibilizar a população e encorajar as pessoas a buscarem o teste do HIV.
Para ela, fazer o depoimento é uma das etapas mais
importantes do tratamento. Após o diagnóstico é necessário compartilhar o status sorológico com a/o parceira/o e, quando há filhos envolvidos, é fundamental
levá-los para realizar o exame e iniciar o tratamento
quando for o caso. Entretanto, mesmo tendo recebido
todas as orientações necessárias e apoio para se expo-
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rem, muitos pacientes não têm o preparo psicológico
para fazê-lo. Nas associações são poucos os ativistas
que assumem tal condição por medo do estigma.
De acordo com a lei na Guiné, se você conhece seu
status soropositivo, pode ser incriminado (indiciado e
preso) ao manter relações sexuais desprotegidas com
outra pessoa sem a informar. Entretanto, na prática, é
comum que as pessoas omitam seu diagnóstico, chegando inclusive a se casarem sem compartilhar o fato
com o cônjuge. “Nem todos os pacientes engajados na
vida associativa rompem com o silêncio sobre seu status sorológico. E são, muitas vezes, militantes da causa
longe de casa. As pessoas prejudicadas tiram satisfação diretamente de quem omitiu delas a informação e
fica por isso mesmo. Ninguém denuncia!”, explica Mouna. Este é um dos maiores desafios enfrentados pelas
associações e demais projetos que trabalham com a
questão do HIV/Aids, principalmente em uma sociedade poligâmica. A omissão, gerada sobretudo pelo preconceito e desconhecimento, continua fazendo novas
vítimas, independentemente dos esforços para que
os pacientes elejam um confidente que os apoie e encorajem a assumir sua condição. Nas sessões de educação terapêutica eles recebem informações sobre o
vírus e como funciona o tratamento, sobre o impacto

106

< Sumário

no organismo e como se manter saudável para viver
positivamente, mesmo assim, nem sempre a adesão
ao tratamento é efetiva, levando à falha terapêutica da
medicação.
Na experiência de Mouna, seus depoimentos a libertaram de um peso enorme e ajudaram a abrir portas para
outras pessoas saírem da clausura de um diagnóstico
soropositivo. Despertaram a consciência de uns e mudaram o posicionamento de outros. Levaram conhecimento e lhe trouxeram um novo amor. Mas este é um
capítulo à parte!
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Um inferno pra chamar de meu
Mouna é uma guerreira. Porém, uma guerreira romântica. Daquelas que acredita que o amor pode acontecer na vida real da mesma maneira que ocorre nas
telas de cinema. Tendo sido criada em uma sociedade
que valoriza, estimula e demanda a subserviência da
mulher, o casamento não é uma questão de amor, mas
de construir uma família e cuidar dela, resignada com
os seus sonhos mais íntimos. Garantir o bem-estar do
marido e dos filhos (muitos filhos, de preferência) é
sua tarefa e prioridade. Casar por amor é um bônus
para poucas.
Com o seu primeiro casamento, ela viveu um tormento. Por outro lado, acessou qualidades de si mesma
e nunca mais abriu mão delas: a determinação para
enfrentar o desconhecido, o discernimento para questionar aquilo que lhe parecia injusto e a coragem para
alterar a direção dos trilhos. Foi assim que Mouna conseguiu sair de uma relação abusiva e acabou apaixonada por um homem que, embora parecesse o príncipe
encantado da tela grande, a decepcionou pelo abandono justamente no momento em que ela assistia sua
vida se esvair completa e literalmente do corpo.
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Foram duas relações complexas, ela admite. Entretanto,
aquele antigo sonho de se realizar como mulher-esposa,
comungando o mesmo caminho de maneira harmoniosa, resistia fortemente no seu coração. Com frequência
ela pensava em como teria sido sua vida se tivesse tido
a sorte de se casar com o primo que tanto amou na infância.
Logo depois do seu segundo divórcio, ele telefonou para
Mouna e propôs: “Se você ainda me ama, eu quero me
casar com você.”. Refletindo bem sobre tudo o que passou em seus casamentos e onde havia chegado naquele
momento, ela não teve dúvidas: “Se ele não me esposou
quando eu era pequena e podia ser uma mulher submissa
como se espera em nossa cultura, não seria nessa altura
da vida, com todo o conhecimento dos meus direitos,
que iria dar certo. Simplesmente não sirvo para ser a segunda esposa de ninguém, nem a terceira e muito menos
a quarta!”. Portanto, ela declinou o pedido pela segunda
vez. Sem esperança, o rapaz mandou emoldurar uma fotografia de Mouna e pendurou o quadro na parede da
sala de sua casa. Dizem que ela continua sendo apreciada por todos que visitam a casa até hoje, mas Mouna
nunca quis ir conferir pessoalmente e apenas sente muito que a sua esposa tenha de conviver com isso, pois em
seu lugar não teria a mesma complacência.
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A lembrança mais doce que ela guarda foi quando pegou o avião pela primeira vez para ir a uma formação
na Bélgica. “É como se eu estivesse realizando aquele
sonho de criança. Observava as pessoas que vinham
do ocidente, sua elegância, o jeito delas de falar. Elas
vinham bem vestidas, educadas, limpas. Sentia vontade de ver tudo aquilo de perto.” As pessoas que ela
menciona eram, por vezes, parentes ou vizinhos que
partiam para a Europa, buscando novas oportunidades
de trabalho, e voltavam para passar férias e visitar a família. Mouna se encantava com isso e nutria a vontade
de um dia também experimentar aquela vida. Já havia
tentado ir para a Alemanha e Estados Unidos, mas não
obteve sucesso. Foi por causa do seu trabalho de ativista que pôde viajar e encontrou uma realidade bem
parecida com aquilo que ela imaginava: “Os ocidentais
são trabalhadores e fazem o que querem. Também são
mais diretos quando falam e ninguém se mete com a
vida de ninguém. Diferentemente dos africanos que se
preocupam demais com a vida dos outros e não falam
o que pensam realmente para não confrontar com a
pessoa, mas comentam tudo por trás dela.”
Para Mouna, o ocidente é sinônimo de autonomia mas,
também, de individualismo e esta é uma característica abominada na cultura africana, principalmente no
meio familiar, em que todos se importam e fazem de
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tudo para se apoiarem. Este é um valor que ela experimentou na própria pele quando ficou doente. E é esse
bem precioso que a motivou para uma terceira oportunidade de casamento. Dessa vez, com alguém que ela
conheceu no centro de diagnóstico onde trabalhava.
O rapaz foi realizar o exame do HIV e com o resultado
positivo, foi encaminhado por ela para a vida associativa.
Em uma das reuniões em que se fala sobre a observância do tratamento e as dificuldades enfrentadas pelos
pacientes após o diagnóstico, Mouna fez um depoimento, contando um pouco da sua história. Ao terminar,
o rapaz a procurou surpreso, pois não imaginava que
ela também era soropositivo, disparando rapidamente:
“Minha preocupação era de como arrumar uma mulher
porque a minha família está fazendo uma grande pressão para que eu me case, mas eles não conhecem meu
diagnóstico. Então, se você ainda não está casada, me
deixe esposá-la.”
A partir daquela proposição, eles passaram a se frequentar e conheceram as respectivas famílias. Ele era
um homem bonito, quatro anos mais velho, estudado,
elegante, solteiro e trabalhava em uma agência de seguros. Pela lógica, ela pensou que estava tudo certo,
como deveria ser um casamento por amor. As pessoas
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se conhecem, são transparentes uma com a outra, desenvolvem certa afinidade, fazem tudo juntas em intensa cumplicidade. Esta era a sua definição para o que
parecia ser o casamento perfeito, e logo ele apresentou
a noz-de-cola para oficializar o compromisso. Casaram-se com a promessa de serem felizes para sempre. Um
voto que durou menos de um ano, pois logo as coisas
começaram a ficar problemáticas.
Contavam com o mínimo para viver, mas os dois trabalhavam e foram morar em um apartamento pequeno
para economizar. Certa noite, ele dormiu fora de casa.
Desolada, Mouna aguardou uma boa justificativa e, após
muita argumentação, perdoou o deslize do marido. Calejada com os outros homens que a traíram, ela ficou
atenta ao comportamento do rapaz e foi atrás de mais
informações. Abriu a caixinha de pandora, e muitas outras coisas começaram a surpreendê-la negativamente,
além das novas traições que ela veio a descobrir mais
tarde.
Um dia, uma mulher com uma criança nas costas bate
à sua porta, procurando por ele. Gentilmente, Mouna
a fez entrar e sentar para esperá-lo, pois ele ainda se
encontrava no trabalho. Quando chegou, seu rosto ficou transfigurado de susto, como se tivesse visto um
fantasma. Ela, então, se retirou e deixou os três conver-
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sando na sala. Quando a mulher estava saindo, Mouna
pode escutá-la dizendo: “Vim atrás de você, mas não
sabia que estava casado. Da maneira como ela nos recebeu e nos tratou posso ver que ela é uma mulher
gentil. Você tem uma boa esposa.”
Assim que fechou a porta de casa, Mouna se manteve
em silêncio. Não perguntou nada ao marido, esperando
que ele revelaria seu segredo quando estivesse pronto,
mas tirou suas próprias conclusões. Passaram algumas
semanas sem tocar no assunto, até que ela o pressionou
indiretamente, dizendo que se tivesse algo a lhe contar
sobre sua vida, que deveria ser honesto com ela e fazê-lo, pois eram cúmplices no casamento. Foi quando ele
declarou ter sido casado e ser o pai da criança que os
visitara. Totalmente resignada, ela o acolhe: “Mas por
que você não me disse antes? Isto não é um problema.”
Na Guiné, o direito do pai sobre os filhos é tradição.
É com o marido, o provedor da família, que as crianças permanecem em qualquer situação. Então, Mouna
completou: “Ele é seu filho, e se você estiver de acordo
podemos trazê-lo para morar conosco. Pegue seu filho. Eu vou adotá-lo e cuidarei dele como uma mãe.” E
assim o fizeram, a criança foi morar com eles e a nova
vida familiar seguiu em frente.
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Ela se esforçava para pagar os estudos do menino e
cuidava dele como filho de sangue. A relação dos dois
era muito próxima e Mouna não hesitava em corrigi-lo, colocando ele na linha. Por onde iam, as pessoas
tinham certeza da sua maternidade, principalmente no
interior onde moravam os avós da criança, pois as pessoas desconheciam a história da família e chegavam a
comentar:
“Este menino é o filho da Mouna?”, perguntou uma vizinha.
“Não. Ele não é filho dela.”, respondeu a avó esclarecendo a situação.
“Sim. Sou o filho dela sim.”, interferiu o menino todo
confiante e orgulhoso de Mouna.
“Eu reparei mesmo como Mouna cuida bem de você.
Tem jeito de ser mesmo a tua mãe.”, reconheceu a vizinha.
“Menino, vá perguntar a sua tia se ela vem comer agora.”, disfarçou a avó.
“Ela não é minha tia. Ela é a minha mãe.”, replicou o garoto de maneira categórica.
A criança vivia defendendo Mouna, mostrando para a
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família do pai que era ela, de fato, a responsável pelos
seus cuidados. Em diferentes situações, fazia questão
de afirmar que ela era a sua mãe e demonstrava sua
preocupação com ela.
Seis anos após o casamento, a família do marido passou a pressionar o casal para que tivessem filhos. Mouna já não sonhava mais com isso, pois havia entendido
que não seria possível, em função da sua condição física. Sua sogra a procurou com uma das cunhadas para
intimidá-la. Sentadas na sala, Mouna aproveitou para
esclarecer:
“Não sei o que a senhora tem contra mim. Se é porque
eu não posso dar um filho ao meu marido, isso não é
um problema. Ele pode se casar com outra mulher que
seja capaz de lhe gerar uma criança.”
“Muito bem, muito bem! Então ele vai se casar e ter um
filho.”, a sogra comemorou.
“Porém, ela não vai morar na minha casa. Ele pode se
casar e morar com ela em outro lugar.”, acrescentou
Mouna.
“Como não? Essa é a casa dele!”, impeliu a sogra.
“A senhora está equivocada. Tudo o que tem aqui dentro fui eu quem coloquei e sou eu que pago o aluguel
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com o meu salário.”, ponderou Mouna.
Buscando uma confirmação a respeito de tudo o que
Mouna acabar de denunciar, a sogra olha para o filho
e vê o aceno de cabeça concordando com tudo o que
havia sido colocado. Ela transfigurou de imediato, mas
emudeceu pelo resto da noite e nunca mais voltou a
tocar no assunto.
De fato, o salário de Mouna era superior ao do marido
e ela vinha guardando um dinheiro para que pudessem
melhorar de vida, indo para uma casa maior. Entretanto, após um longo período sem emprego e querendo
fazer frente às demandas da família, o marido pegou as
economias do casal e entregou aos seus pais para reformar a casa no interior e comprar móveis. Contrariada, Mouna passou a separar suas economias, sem dar
mais nenhuma satisfação financeira ao marido.
Sentindo um terrível mal-estar, ela se inquietou e foi
procurar um médico. Achava que tinha alguma coisa
errada com ela, mas não esperava a confirmação do
ginecologista: apresentava uma doença sexualmente
transmissível. Arrasada com o diagnóstico e com a necessidade de realizar um longo tratamento, voltou para
casa e confrontou o marido:
“Você disse que mudaria seu comportamento. Não
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entende que está me colocando em risco, trazendo
doença para dentro de casa? Se estou permitindo que
tenhamos relações sexuais sem camisinha é somente
pelo desejo de te fazer um filho, mas isto não pode
continuar assim!”
A partir daquele dia, ela tomou distância e o histórico
de chegar tarde em casa e receber ligações telefônicas
suspeitas se tornou recorrente. Profundamente decepcionada, ela se sentiu novamente em uma encruzilhada. Culturalmente, somente os homens ou sua família
podem devolver a esposa e, quando muito, a família
da mulher pode retirá-la do marido. Porém, já era seu
terceiro casamento e Mouna não queria, sob nenhuma
hipótese, envolver seus familiares nesse problema. Por
isso, foi aguentando as desfeitas do marido, cada vez
piores: falta de respeito, traição e até mesmo um grave
desvio de dinheiro em seu trabalho que o deixou sem
emprego.
O ex-chefe do marido procurou por Mouna e explicou:
“Maimouna, só não vou colocar teu marido na prisão
por consideração a você. Mas eu não poderia deixar
ele livre por aí sem te dizer com que tipo de homem
você está casada. Você não merece isso. Foi quando
ela soube que ele havia feito uma retirada de dinheiro
da empresa, comprometendo o seguro de um cami-
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nhão e tudo veio à tona quando este veículo sofreu um
acidente. Sem alternativa, ele foi demitido.
Desempregado durante dez meses, Mouna sustentava
a casa com muito esforço. A vontade de se separar
era ainda maior, mas sua consciência não lhe permitia
abandonar o marido sem nenhum recurso e foi levando o casamento como podia. Ao longo desse período,
uma série de situações desagradáveis ocorreram, envolvendo a família dele em novos confrontos. Eles acreditavam que o marido era o grande provedor da casa
e que Mouna estava com ele por interesse financeiro.
Além disto, o fato de não poder ter filhos a colocava
em uma posição desprivilegiada e a família dele a desqualificava sempre que podia.
Em uma madrugada, às 3hs, Mouna recebe uma ligação do hospital dizendo que ele havia sofrido um acidente. Ao chegar no quarto onde ele ficou internado
por vários dias, foi informada de que havia uma mulher
no carro com ele, gravemente ferida. Aquela constatação a deixou enfurecida. Mouna pegou as roupas dele
para lavar em casa e encontrou uma prescrição médica em nome daquela mulher. Isto a deixou ainda mais
irritada: “Como ele podia fazer uma coisa dessas?! Eu
colocava tudo dentro de casa, pagava os estudos do filho dele e estava arcando com as despesas do hospital
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porque a família dele não ajudou com absolutamente
nada. Como ele podia comprar remédio para a amante
e não ajudar em nada dentro de casa?!”.
Mesmo com todos esses agravantes, Mouna pensava
que aquele também não era o momento certo para sair
do casamento. Não podia abandoná-lo naquela situação e seguiu cuidando dele, mesmo quando recebia
a visita de outras mulheres no hospital. Ele procurava
dissuadi-las dizendo: “Minha esposa está aqui!”.
Antes do acidente, um episódio tirou Mouna do sério.
Ela chegou em casa após uns dias de férias na casa da
sogra, no interior, e uma mulher bateu à sua porta reclamando que seu marido estava de posse do seu celular. A discussão foi ficando acalorada, e o escândalo,
tamanho, que os vizinhos acabaram intervindo. Mouna
estava visivelmente no seu limite e foi o filho dele que
alertou: “Mamãe, por quê você não está feliz? O papai
grita com você, comigo, volta tarde para casa, incomoda os vizinhos. Isto não é um casamento. Por quê você
está com ele?”.
Sem pestanejar, ela pegou suas coisas pessoais e voltou para a casa da sua mãe. Seus irmãos não queriam
este casamento desde o início, mas respeitaram a decisão de Mouna. Contudo, diante do sofrimento de sua
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Diadia , a família a aconselhou a deixar o marido definitivamente. Mas Mouna sabia que não teria sossego se
aquilo não fosse uma atitude tomada dentro das normas sociais e acabou voltando para a casa dela. Por
outro lado, a família do marido foi informada sobre o
comportamento dele, na expectativa de que tivessem
a iniciativa de “devolvê-la”. Nenhuma providência foi
tomada e Mouna permaneceu mais um período naquela rotina de desentendimentos.
Certo dia, depois de recuperado do acidente, o casal
teve uma briga aquecida pela violência física. Sendo
brutalmente empurrada contra um ferro preso na parede, Mouna teve o supercílio cortado profundamente. Sangrando muito, buscou estancar o ferimento com
um pano e ligou para os irmãos pedindo socorro. Eles
foram buscá-la de imediato e queriam dar uma surra
em seu marido, mas Mouna não permitiu. Em vez disto, pediu para ser levada até a delegacia de polícia e
denunciou o marido por violência doméstica. Somente
depois foi ao hospital tratar o ferimento.
Nesse meio tempo, o marido foi preso e a família dele
acionada para livrá-lo da cadeia. Dizendo que ele estava fazendo tratamento contra a tuberculose, Mouna
levou os ARV para que ele não interrompesse a medicação. Com alguns contatos importantes, a família
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acreditava que rapidamente resolveria tudo, mas o Comissário de polícia contemporizou: “Esperem! Eu quero
entender melhor essa situação. Vou chamar aqui essa
mulher que teve a coragem de mandar prender o marido. Quero saber o que ela tem para contar.”.
E lá foi ela...
“O senhor quer saber tudo ou prefere apenas alguns
detalhes?”
“Conte-me absolutamente tudo!”, respondeu o policial,
valorizando a atitude de Mouna.
Na frente dos familiares do marido que estavam presentes, Mouna foi detalhando os fatos, desde o começo. Na medida em que as informações ficavam claras, o
Comissário ia se indignando mais ainda. Ao terminar o
relato, horas depois, ele se dirige à família do marido e
determina: “Tudo o que aconteceu é culpa de vocês. Se
tivessem freado o filho de vocês essa mulher não teria
sofrido tudo isto. Eu não vou liberá-lo. A única pessoa
que pode tirá-lo da prisão é Maimouna.”
Foi então que ela viu uma alternativa para resolver o
desenlace conjugal, propondo à família dele para pedirem o divórcio. Confiantes de que poderiam interceder
junto ao Comissário por intermédio de outros contatos
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influentes, eles se mantiveram firmes. Mouna não perdeu tempo. Estava decidida a obter sua própria liberdade e procurou ajuda de uma ONG que trabalha ativamente com as questões da violência contra a mulher
para solicitar às autoridades que o processo de prisão
fosse levado a termo.
Pressionado por todos os lados, o Comissário coloca um
ponto final na situação, enviando todos diante do Juiz,
que ouviu as argumentações e homologou o divórcio.
A família do marido foi obrigada a assinar o acordo da
separação com os termos previamente estabelecidos e
uma ordem de restrição foi decretada. Daquele dia em
diante, ele não poderia se aproximar mais de Mouna.
Mas, não bastasse o que ele já havia aprontado, ainda
quis insistir em ficar com o apartamento e tudo o que
tinha dentro. Para se ver livre de uma vez deste casamento, Mouna não hesitou: “Sou eu que pago o aluguel
e tudo o que tem lá dentro fui eu que comprei. Mas,
sem problema nenhum. Eu te dou tudo aquilo e você
assume o aluguel agora. Vou apenas retirar meus pertences pessoais.”
E assim procedeu. Ela retirou suas roupas e sapatos e
foi morar temporariamente na casa de sua mãe, pois a
casa que estava construindo com suas economias ainda não havia ficado pronta. Seu irmão tentou conven-
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cê-la a ficar permanentemente com a mãe, mas não
obtendo sucesso, acabou adiantando o restante do valor que lhe faltava para concluir a obra e Mouna mudou-se para a casa dela pouco tempo depois. Sentia-se
livre, finalmente.
Logo depois do divórcio, o filho do ex-marido foi procurá-la:
“Mamãe, por favor, me deixe viver com você. Não quero ficar naquela casa.”
“Não posso ficar com você, mas estarei sempre à disposição para te ajudar com o que for necessário e continuarei pagando teus estudos.”, ponderou Mouna.
O menino acabou sendo enviado para a casa da mãe
biológica, porém, ela fez uma visita à Mouna para lhe
agradecer por tudo o que havia feito e lhe solicitou:
“Esse menino não me considera como mãe. É você que
ele tem como a mãe dele. São os teus conselhos que
ele ouve e segue. Fica com ele.”
Embora tivesse nutrido um amor verdadeiramente maternal pelo menino, Mouna sabia que se permanecesse
com ele, jamais conseguiria de distanciar da família do
ex-marido e correria o risco de continuar sendo abordada por ele. E, com o coração partido, reafirmou sua
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posição.
“Mamãe, não sou um ingrato como meu pai. Ele não
soube te reconhecer, mas eu sei tudo o que você sempre fez e faz por mim.”, conformou-se o menino.
A vida seguiu em frente e Mouna pode acompanhar o
desenvolvimento do menino à distância, sempre colaborando com os seus estudos, agora universitários. Até
hoje ela ainda lhe oferece uma ajuda com quantias menores e menos frequência, mas sempre que ele precisa
de conselhos e orientação, é a ela que recorre.
Mouna se lembra bem de uma das discussões em que
o ex-marido tentou humilhá-la:
“Em toda relação sempre tem um perdedor. Nesta, você
é a perdedora!”
“Mas por que motivo você pensa assim?”, rebateu Mouna.
“Porque pelo menos eu tenho um filho e você não. Você
é incapaz de ter filhos.”, concluiu ele.
Apesar de saber esta verdade, era do seu entendimento que ter filhos depende da vontade de Deus, por isso,
sempre aceitou a situação sem revolta. Aquelas palavras, entretanto, feriram seu coração. Porém, ao se lembrar do menino e de todas as vezes que ele a chamou
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de “mamãe”, Mouna se tranquilizava. Ela reconhece que
fez absolutamente tudo que podia pela criança, como
uma mãe faz para seus filhos de sangue. Consegue separar bem a experiência da maternidade e o desastre
do casamento e admite: “Meu terceiro casamento foi
onde vivi o inferno. Eu simplesmente não encontrei o
homem certo para mim. Então, não me sinto mal. Casamento é um contrato entre duas pessoas. Se tem amor
e respeito, tudo bem. Caso contrário, de que serve ficarem juntos?”.
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Enfrentando a realidade de cabeça erguida
Primeiro dia do Ramadão. Uma garoa fina cai sobre
Conacri para limpar a poeira das ruas e das almas que
se preparam para o período sagrado de purificação.
As mesquitas continuam movimentadas e o Adhan
segue encantando nossos ouvidos. Não poderia ter
tido melhor época para encontrar Mouna. Na medida
em que suas palavras iam construindo histórias, sentia
que tudo aquilo também era uma forma de catarse.
Ela expurgava do coração as emoções e ordenava as
memórias de maneira intensa. Suas sentenças soavam
como orações de sublimação e de agradecimento.
Muitas vezes, também, acompanhadas de uma gargalhada gostosa, extraindo lições das situações caóticas
com muito bom humor.
O calor tropical ganha uma brisa suave e o corpo se
refresca na varanda da sua casa, enquanto a mente
segue atenta o raciocínio de Mouna, se distraindo um
pouco com os inúmeros telefonemas que ela continuou
recebendo, mesmo estando de férias e se emocionando com o relato de fatos que me levavam a pensar:
“Em que mundo vivemos? Como podemos enclausurar a alma de tal maneira que acabamos perdendo a
referência do humano em nós?”. Estou me referindo
especificamente a ao modus operandi da nossa civili-
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zação, que subjuga o ser e nos divide em classes e categorias, mais ou menos favorecidas, de acordo com os
interesses de poucos, resultando em antagonismos. E,
muitas vezes, chamamos tudo isso de cultura.
O que há de comum entre os diferentes países é justamente aquela porção humana que nos caracteriza
como seres iguais dentro da diversidade. Iguais em direitos, iguais no compromisso de sustentar relações
justas, iguais no dever de promover condições de vida
que tragam aprendizados e bem-estar para todos. Mas,
na contramão desta promessa de humanidade, assistimos inertes ao retrato da crua e cruel existência do
descaso. Assim vem sendo tratado o HIV em muitos
países africanos.
Quando Mouna descobriu-se soropositiva, viveu na
pele a negligência e a indiferença vinda de diferentes
lugares e pessoas. Aprendeu que precisaria tomar para
si a tarefa de superar os desafios de um tratamento
que nem mesmo existia na política de saúde do seu
país. Enfrentou o estigma da doença e o preconceito,
vindo a público com sua história de vida para mudar a
história de uma nação. Clichê? Talvez. Mas não se trata
de um lugar incomum. Ao contrário, Mouna fala a partir
de uma realidade inóspita, compartilhada por milhares
de outras pessoas. É uma voz que não se calou diante
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das dificuldades e continua se fazendo ouvir na mesa
de negociações das políticas públicas para as PVHA.
Seu sonho é estender a luta pela gratuidade do tratamento de longo prazo a outros pacientes com problemas oncológicos ou com doenças crônicas, como
é o caso da diabetes e da hipertensão. Para aqueles
que são diagnosticados com o HIV, o Estado já começou a implantar uma política mais efetiva. Atualmente,
os ARV estão gratuitamente garantidos e sem ruptura
do fornecimento. Até mesmo alguns exames clínicos e
medicamentos para as infecções oportunistas são providos pelo governo. Na opinião de Mouna, falta levar
esta estrutura de maneira sólida e consistente para o
interior do país e estabelecer um programa de prevenção na base, isto é, começando pelas escolas primárias
para orientar as crianças desde cedo.
O desafio da estigmatização ainda se impõe no cotidiano do seu trabalho e, por isto mesmo, a equipe que
ela coordena no projeto do MSF recebe, permanentemente, formações específicas para criar estratégias de
combate ao preconceito e à discriminação. Em colaboração com a equipe de promoção da saúde, eles saem
quase diariamente a campo para disseminar informações e sensibilizar a população, tirando da obscuridade
tudo o que se refere ao HIV. Para tanto, visitam centro
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de jovens, escolas, faculdades, ateliês de costura, salões de beleza, mesquitas e outras instituições-chave,
formando multiplicadores e compartilhando conhecimento a respeito da doença.
A prevalência do HIV na Guiné ainda é uma incógnita
para as associações. Oficialmente divulgam 1,7%, sendo
maior entre mulheres (2,1%) do que em homens (1,2%),
mas esta estatística é colocada em dúvida na prática.
Nas atividades de sensibilização em que é realizado o
teste rápido do HIV as equipes responsáveis chegam a
constatar entre três e sete pontos percentuais de pessoas infectadas que desconheciam sua sorologia até
então.
Mudar a mentalidade da população e implicar as pessoas nos cuidados de saúde é trabalhoso, sobretudo
quando faltam recursos e conhecimento específico sobre o assunto em questão. No começo, eram apenas
dois médicos que atendiam os pacientes com HIV+ e
eles contavam apenas com um hospital. Agora o tratamento é oferecido nacionalmente e muitas unidades
de saúde já estão habilitadas para acompanhar esses
pacientes, mas, ainda assim, convencer o próprio paciente sobre a observância do protocolo e a importância de compartilhar seu status com o cônjuge continua
sendo trabalhoso. Até mesmo a alternativa de se tratar
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perto de casa não é tão evidente porque, em função
da discriminação, os pacientes temem ser descobertos
pelos vizinhos e conhecidos. No interior da Guiné, isto
representa um obstáculo considerável, pois as comunidades são pequenas e as pessoas conhecem umas às
outras, tornando a barreira cultural ainda maior. Nesse ponto, Mouna também é categórica: “As pessoas
se envolvem demais com a vida uns dos outros e não
corrigem seu próprio comportamento. Fica complicado alertar as pessoas se elas mesmas não acreditarem
que é um problema crônico, que exige tratamento para
a vida inteira.”
Por conta do seu ativismo, Mouna conheceu a realidade de outros países africanos e percebe que as demandas são praticamente as mesmas. Alguns com mais ou
menos dificuldades, mas todos tiveram que enfrentar
as questões culturais em algum momento da trajetória. Burkina Faso, Mali, Senegal e Costa do Marfim, por
exemplo, saíram na frente e não demoraram para implicar seus respectivos governos na implantação de políticas efetivas para combater o HIV. É com os amigos
desses países que ela está sempre em contato, trocando ideias e informações para apresentar novas alternativas para a sua equipe de trabalho e para o REGAP+.
Quando houve o surto do ebola recentemente, todo
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o trabalho que estava sendo realizado por sua equipe
ficou praticamente estagnado. Mouna sente que isto
prejudicou parcialmente as atividades, pois não podiam mais sair a campo para realizar as sensibilizações,
e o HIV perdeu notoriedade. “Quando você sente que
sua vida está ameaçada, começa a refletir sobre o que
é realmente importante.”, pondera Mouna. Por outro
lado, o caos rendeu a todos muitos aprendizados e ela
confessa: “O ebola deixou a Guiné de joelhos. Nunca
pensamos que um dia passaríamos por isso. Vi pessoas
desesperadas ao menor sinal de mal-estar e, algumas
vezes, assisti pacientes saindo do ambulatório de diagnóstico com o resultado positivo para o HIV se declarando aliviados por não estarem contaminados com o
ebola, como foi o caso de uma senhora que saiu comemorando: ‘Graças a Deus! Graças a Deus! Não é o ebola,
é apenas o HIV!’” De fato, a gravidade da situação foi
ainda mais assustadora e a temporada do ebola fez o
HIV parecer insignificante.
Muitos pacientes deixaram de seguir seu tratamento
nos hospitais e unidades de saúde porque se sentiam
mais vulneráveis frequentando tais ambientes. O número de “perdidos de vista” (maneira como se referem
aos pacientes que abandonam o tratamento sem informar o serviço de saúde) aumentou e a realização de
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exame para a detecção do HIV diminuiu. Simplesmente, as pessoas evitavam circular em locais públicos.
A equipe do projeto de HIV foi rapidamente acionada
para colaborar com o grupo do ebola, pois já tinham
larga experiência com as sensibilizações públicas e estavam devidamente capacitados para a abordagem
comunitária. Fizeram uma série de formações com os
profissionais de diferentes ONGs que aportaram na Guiné para combater o ebola, preparando-os para seguir
o mesmo protocolo que eles já haviam implementado.
Graças a essa abordagem, as organizações avançaram
na disseminação de informações sobre o ebola, desenvolvendo estratégias de prevenção eficazes. Após o
surto, Mouna também colaborou com a implementação
das estratégias psicossociais para auxiliar os sobreviventes do ebola, e na organização de uma associação
de apoio a esses ex-pacientes.
Embora as informações fossem acessíveis e reforçassem os cuidados para lidar com o ebola, muitas pessoas temiam ser contaminadas a qualquer momento,
não importando muito a forma. Isto mudou significativamente o comportamento da população por um
período. Aquele jeitinho afetuoso do africano se cumprimentar, com apertos de mão, cedeu lugar à formalidade verbal. Ninguém mais queria tocar as pessoas e a
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qualquer sinal de mal-estar as pessoas saiam correndo.
Mouna se lembra de muitas situações em que o estigma era notável: “Um dia eu estava no Marché Madina
e uma senhora teve ânsia de vômito. Todo mundo saiu
correndo assim que ela ameaçou vomitar. Imediatamente ela começou a gritar: ‘Não estou com ebola, só
estou grávida!’ Imagina uma mulher africana declarar
sua gravidez em pleno Marché Madina... é porque estávamos mesmo em total desespero. No Madina ninguém encostava em ninguém. Você sabe o que essas
duas coisas significam?”.
Sim, são cenas difíceis de imaginar quando se conhece
um pouco os hábitos africanos. Primeiro porque as mulheres nunca falam sobre a gravidez antes de a barriga
ficar evidente. Faz parte da cultura e, mesmo quando
se faz necessário abordar o assunto, somos desmotivados a fazê-lo. Durante o período em que trabalhei no
projeto do HIV tive algumas conversas com a equipe
sobre isso, pois em algumas situações era fundamental
saber se a mulher estava grávida, mas não podíamos
fazer essa pergunta em nenhuma hipótese, sob o risco
de constranger a pessoa. Segundo, porque o Marché
Madina é simplesmente o maior mercado aberto do
país e região, tendo milhares de comerciantes oferecendo os mais variados produtos e outras milhares de
pessoas circulando diariamente. Caminhar neste mer-
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cado é uma experiência equivalente a observar uma
colmeia de abelhas produzindo mel: impossível não esbarrar uns nos outros.
Na época do ebola, relata Mouna, a Guiné estava caminhando para as eleições presidenciais e a oposição
criou a maior polêmica, responsabilizando o Presidente
pelo surto sob o pretexto de impactar a votação. Houve
muito alvoroço político de direita e de esquerda, com
trocas de acusações e disputas de poder. Chegaram a
acusar algumas ONGs, alegando que estavam mentindo sobre a gravidade e extensão do ebola. Quando a
crise foi reduzida, os ânimos também se acalmaram e a
Guiné pode voltar ao seu cotidiano, dessa vez, contabilizando muitas perdas. “Ao menos, no meio associativo,
tivemos a sorte de não perder ninguém para o ebola.
Apenas um médico que era membro de uma das associações veio a falecer, mas ele foi infectado no hospital
onde trabalhava.”, acrescenta Mouna.
Sempre prestativa, ela acabou se envolvendo em várias
situações para ajudar as pessoas. Certa vez, foi chamada às pressas na casa da vizinha para socorrê-la, pois o
filho dela acabara de vir a óbito. Mouna imediatamente ligou para a Cruz Vermelha (na ocasião, responsável pelo atendimento dos casos com suspeita de ebola fora dos hospitais e unidades de saúde), solicitando
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que fossem avaliar a situação urgentemente. A equipe compareceu ao local apenas nove horas depois do
chamado e encontrou Mouna em estado de braveza:
“Isso não se faz. Felizmente essa criança não faleceu
por causa do ebola, mas sabem quantas pessoas mais
poderiam ter sido contaminadas aqui?! É uma tremenda irresponsabilidade da parte de vocês.”
Antes, Mouna era impulsiva e vivia brigando com as
pessoas, sobretudo quando tinha razão, o que, como
ela mesma brinca, “representava quase cem por cento
das vezes”. Por causa da sua forma de reagir, nem sempre obtinha os resultados que desejava. Com o tempo e as experiências árduas, foi aprendendo a amansar
o coração. Autodidata, leu vários livros de desenvolvimento pessoal e concluiu que, para conquistar seus
objetivos, precisa manter a calma, ter segurança e ser
assertiva. É assim que procura fazer agora e vem sentido uma mudança positiva em sua vida.
E, por causa do seu jeito de falar sem se alterar, mas
dizendo o que realmente pensa, as pessoas sempre a
procuram buscando orientações e conselhos. Ela é capaz de olhar a situação como um todo, de forma imparcial, apontando possíveis soluções de maneira justa
e tranquila. “A vida não é fácil”, comenta Mouna, “mas
quando você vê as pessoas que precisam da sua ajuda,
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acaba entendendo que tem que fazer de tudo para superar os obstáculos e seguir em frente, fazendo pelos
outros. Ninguém pode se comparar a você e nem você
a outras pessoas. Temos de fazer a nossa parte e agir
de acordo com a nossa consciência.”.
Algumas pessoas chegam a desconfiar da generosidade de Mouna, acreditando que sua intenção é tirar
alguma vantagem das situações. Mas ela não está em
busca de nada, apenas segue realizando a vida nos
seus pequenos detalhes. Cada dia é uma oportunidade
e Mouna vem aproveitando todas elas com o coração
resignado. Aquela austeridade que me intimidou logo
que nos conhecemos é um fato; não há motivos para
negar essa característica nela. Mas há outras milhões
de razões no mundo que justificam e explicam sua austeridade.
O sofrimento psíquico e físico pelo qual passou ao longo de sua via a tornaram uma pessoa sensível nas profundezas da alma e firme na superfície do ser.
Ser uma mulher independente, em uma sociedade como
a que ela sempre viveu, representa praticamente uma
afronta. Ao mesmo tempo em que é libertador, suscita
uma série de outras dificuldades que podem desmotivar completamente a pessoa. É uma escolha que vem
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acompanhada de muitas renúncias, e Mouna sabe bem
o que isto significa. Ela acredita que sua emancipação
financeira e estilo de vida são conquistas de valor inestimável, mas reconhece o preço que paga por isto. Embora seja o esteio da família, ela não se vê como uma “dona
de casa africana”, isto é, aquela que irá se submeter ao
marido, cuidar da casa, dos filhos e passar a vida inteira
defendendo a tradição familiar.
Para ela, sua autonomia não tem preço, mas ela pagou
caro por isso. Foi à custa de muito sofrimento e experiências afetivas intensas, com as quais aprendeu seu valor
próprio. Hoje, Mouna pensa de maneira mais ampla. Não
se restringe aos padrões estabelecidos pela sua cultura,
embora continue respeitando a maneira de pensar dos
seus conterrâneos. Apesar de já ter recebido algumas
propostas de casamento nos últimos anos, ela se mantém sozinha. Em alguns pedidos, ela seria a segunda
esposa, o que a faz gargalhar dizendo: “Imagine... eu...
como segunda esposa?! Isto é totalmente incompatível
com a minha maneira de pensar e de agir.”
Em determinado momento, sua mãe se dirige a ela e diz:
“Mouna, tenho muito orgulho de você.”
“Mas por quê você está me dizendo isso, mamãe?”, Mouna tenta obter uma explicação.
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“É que antes, eu acreditava que você deveria se casar.
É o nosso costume e tinha receio de que você se tornasse uma ‘mulher fácil’. Mas vejo que você tem princípios e é sempre muito correta em suas atitudes. Então,
me orgulho de você dar conta de tudo e não precisar
depender de homem nenhum.”, esclarece sua mãe.
Depois de tantos obstáculos vencidos ao longo da caminhada, seria desejável o merecido descanso. Entretanto, Mouna sente que esse dia ainda não chegou.
Quando seu pai faleceu, lhe confiou a família, então, ela
admite: “Não posso simplesmente ir cuidar da minha
vida em outro país (ela adoraria se mudar para o Senegal) e deixar minha mãe para trás. Tenho um compromisso com ela e preciso estar por perto.”.
Mouna acredita que o fato de ir morar na Costa do Marfim muito jovem, logo que casou a primeira vez, e ter
convivido com estrangeiros a vida inteira, fez com que
ela desenvolvesse uma outra forma de pensar e ver as
coisas. Sua concepção de mundo segue uma lógica diferente das mulheres africanas em geral. Isto não quer
dizer que todas as “mulheres-africanas-submissas” sejam infelizes. Apenas significa que Mouna tem uma maneira muito peculiar de caminhar e ela difere da maioria. Suas experiências lhe renderam a oportunidade de
constatar que é possível ser diferente e de fazer a di-
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ferença na vida das pessoas com as quais convive. Ela
é a prova viva de que podemos, todos, mudar a nossa
perspectiva de vida a qualquer momento.
Aprendeu logo cedo que deveria tomar seu destino
pelas mãos e, mesmo tendo sido obediente à família, à
religião, à cultura, conseguiu abrir as arestas necessárias para ousar voos próprios. Ela habituou-se a tomar
decisões e sabe que, para se preservar nessa posição,
é fundamental que mantenha as condições financeiras
favoráveis. Pois assim como em qualquer outro lugar
no mundo, na África também é assim: as pessoas com
mais poder aquisitivo é que ocupam o lugar de decisão. Então, Mouna trabalha dobrado e prossegue firme
no propósito de realizar seus sonhos. Como ela mesmo
coloca: “Sempre quis ser independente e nunca pensei como a maioria das meninas da minha idade. Vim
de uma família pobre, mas, incessantemente, pensei
em adquirir minha liberdade, ao contrário das meninas
pobres que são submissas e fazem de tudo para encontrar o príncipe encantado que vai salvá-las daquela
condição.”
E ela segue questionando aquilo que lhe parece familiar:
“Teu meio te levaria a ser submissa, mas você não se
vê assim e age diferente. Age de forma bem contrária.
Por quê? Não sei. Talvez Deus tenha preferido que eu
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fosse diferente e, por isto mesmo, me colocou em contato com pessoas estrangeiras desde sempre.” Desta
forma, Mouna transformou o estranho em familiar e se
abriu para as novas possibilidades de viver sem medo
de ser feliz e sem receio de perder nada. Ao contrário,
desde que tomou conhecimento da sua soropositividade, convive em paz com o seu inimigo mortal e procura
meios materiais diversos para sustentar esta ousadia.
Além do projeto no MSF e das atividades associativas,
ainda organiza seu tempo para liderar uma rede de negócios envolvendo diferentes produtos. Por conta disto, já foi a algumas conferências no Senegal e ampliou
seus contatos de maneira significativa. Quando se tornou membro desse grupo, entendeu que esta poderia
ser sua chance de crescer financeiramente e garantir
seu futuro. Rapidamente, ela conseguiu organizar sua
própria rede na Guiné e prosperou no empreendimento. Seus planos são certeiros: criar uma fundação para
assistir crianças órfãs e pacientes com doenças crônicas. Nem mesmo sonhando tem como negar: é de fato
uma guinée fagni!
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Prefiro ser rebelde do que escrava
“Uma mulher africana, negra, nascida de uma família
pobre, divorciada três vezes, sem filhos, soropositiva e
controversa. Algo mais a acrescentar, Maimouna Diallo?”, perguntei eu.
“Bem, sempre se pode encontrar algumas outras qualidades para definir uma mulher como eu. Mas uma
coisa eu te garanto: qualquer que seja o predicado é
preciso se certificar de que tenha florescido da experiência de vida na realidade nua e crua.” respondeu
Mouna em meio às gargalhadas e confiante sobre a
sua trajetória. E com razão. Ninguém de nós ousaria
discordar que ela se tornou aquilo que sempre foi:
uma rebelde inata!
Não há dúvidas de que a família influencia a construção da nossa identidade, nem é o caso de questionar o
fato de que a cultura tem papel importante nas escolhas que fazemos. É apenas uma questão de entender
o quanto e o como esse processo ocorre. Sabemos
que, em maior ou menor intensidade, somos todos
moldados pelo conjunto desses fatores. No meu caso
ou seu e também no caso de Mouna, o que talvez faça
a diferença é a carga instintiva que trazemos impressa
em nossa alma.
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Algumas de nós são representadas por seus pais, maridos, irmãos e acreditam em sonhos na forma da promessa de que, por meio deles, o paraíso será garantido.
Outras, preferem desafiar a ordem vigente para romper
com a submissão, superar a omissão e reverter o anonimato. Não porque precisam do holofote para serem
vistas, mas porque, ao serem iluminadas, nos fazem
lembrar do brilho da nossa própria alma e, por meio
dessa luz intensa, nos convocam ao protagonismo de
nós mesmas.
Se o caminho de Mouna foi tortuoso por uma ou várias razões, nenhuma delas a impediu de encontrar os
atalhos que a levaram de volta à sua própria natureza.
E como a biologia explica, ostra feliz não produz pérolas. Assim é a vida da gente, de forma geral. Mas, em
especial, essa tem sido a realidade de muitas mulheres
neste planeta: uma vida de sofrimento, restrições e servilismo. Nem é necessário um apanhado histórico para
comprovar as evidências, pois não é o objeto deste relato. Basta afirmar que as sociedades têm produzido
muitas pérolas, forjando suas normas em conformidade com os interesses de poucos homens, mesmo que
eles sejam considerados “homens de bem”.
Tudo indica que a condição da mulher está proporcionalmente relacionada à vontade política e à capacidade
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das sociedades de reconhecerem os seres como iguais
em seus direitos. Enquanto há países em que mulheres e
homens recebem o mesmo salário em suas funções, ainda existem lugares onde a mulher sequer tem o direito a
expressar sua opinião, não importa qual seja o assunto.
De fato, é um mundo antagônico e quando Mouna quis
contar a sua história, a primeira ideia que veio à minha
cabeça foi essa: é uma bela oportunidade para denunciar
esta injustiça. Mesmo que seja apenas mais uma história,
entre tantas outras. Essa é uma história para todas nós!
Provavelmente, caberia um script para cada uma das mulheres que nasceram sob as mesmas condições e resistiram a todo tipo de violência. Entretanto, quero acreditar
que este relato tem a força de espalhar a voz dessa mulher única que é a Mouna, inspirando outras personagens
da história a saírem do anonimato e a romperem com o
papel de escravas de uma sociedade que nós mesmos
construímos e, portanto, podemos transformar.
Ilude-se quem chegou até aqui acreditando que o depoimento de Mouna se restringiu aos seus casamentos. Evidentemente que eles tiveram um impacto fundamental
na construção da sua identidade. O que ela é hoje, certamente, também resulta das suas relações e experiências
amorosas. Não tivesse sentido na pele a força masculina,
teria ela se feito igualmente uma guerreira? Não tivesse
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contraído o HIV do seu primeiro marido, teria ela se envolvido com a causa? As questões podem até ser colocadas desta maneira, sempre condicionando um evento
ao outro. Mas, quando olho para Mouna, vejo uma mulher
predestinada a ser “rebelde” e nunca “escrava” de qualquer sociedade.
Teríamos, todas nós, o mesmo destino? Escolheríamos, todas nós, a rebelião em vez da submissão? Penso que não.
Porém, não pelo fato de sermos incapazes de transmutar
o sofrimento imposto pelo mundo externo em conquista
pessoal. Afinal, todas nós temos uma força transformadora inata. Mas, talvez, simplesmente porque algumas de
nós ainda não acessaram totalmente seu potencial e por
isso seguimos caminhos diferentes, em ritmos e formas
peculiares.
A lição que aprendi com Mouna é que, por mais que a
condição feminina seja estudada, investigada e debatida
em nossos mundos intelectuais e racionais, somente nós,
cada uma de nós, podemos decifrar realmente as sutilezas das escolhas que fazemos ou que somos obrigadas
a fazer como mulher. Então, ser rebelde ou ser escrava é
sempre uma escolha em construção e relativa. O que não
podemos admitir é a impossibilidade de escolha.
E você? Qual é a sua escolha?
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“Mussô Nhumá - Mómain”
(Fanta Konaté e Luis Kinugawa)

Ouça agora a música “Mussô-Nhumá”, uma homenagem a todas as mulheres, e um trecho da canção “Mómain”, de Fanta Konaté e Luis Kinugawa.
Fanta Konaté é uma bailarina e cantora guineense, radicada no Brasil desde 2002. Por meio da música e da
dança, em parceria com seu marido Luis Kinugawa,
mantém viva a cultura e resistência da Guiné.
O álbum completo, incluindo essa faixa, pode ser ouvido nas plataformas:

https://itunes.apple.com/us/album/
id1361822647
https://open.spotify.com/album/2UEZashnaTCjc0RNDCI0O3
https://www.deezer.com/br/playlist/4287600446
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Mussô Nhumá
belle femme, belle femme attention
passe par la rue et tout le monde est heureux
la façon dont elle rit, rend tout le monde heureux
la façon dont elle parle, rend tout le monde heureux
ah! belle femme
en fait, Dieu t’a fait une belle femme complète et extraordinaire
ah! Arrêtons les mauvaises choses, parce que rien n’est
gagné par cela
Mómain
ma mère Nassou Condê
Dieu t’accorde
tu m’as toujours dit
si tu est riche, si tu est le président
tu ne devrais jamais être arrogant
vouloir se montrer pour les pauvres
mon père Kekoro Konate
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Dieu t’accorde
m’a toujours dit d’être gentil
et aimer tout le monde également
être honnête et véridique
les humains sont mauvais
dans la vie, ils sont méchants
les bonnes personnes ne durent pas longtemps sur terre
seulement l’un ou l’autre qui est
je suis dans la main de Dieu
si je suis en haut, je prie à Dieu de me protéger
si je suis sur terre, que Dieu me sauve
ma prière est toujours avec Dieu
parce que c’est en lui que j’ai confiance
mon groupe, pourquoi n’êtes-vous pas heureux aujourd’hui?
les larmes dans les yeux ne vous conviennent pas
nous avons été faits pour multiplier le bonheur dans le

151

< Sumário

monde!!
se mettre en colère n’est pas bon pour nous
être tristes, ce n’est pas bon pour nous
Mussô Nhumá
mulher bonita, atenção mulher bonita
passa na rua e todos ficam felizes
a maneira como ela ri, deixa todos contentes
a maneira como ela fala, deixa todos contentes
ah! mulher bonita
na verdade Deus te fez uma mulher bonita completa e
extraordinária
ah! vamos parar com as maldades, pois não se ganha
nada com isso
Mómain
minha Mãe Nassou Condê
que Deus a tenha
sempre me disse mesmo
se você é rico, se você é o presidente
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nunca deverá ser arrogante
querendo se mostrar pros pobres
meu pai Kekoro Konatê
que Deus o tenha
sempre me disse para ser gentil
e amar a todos de forma igual
ser honesta e verdadeira
os seres humanos são ruins
na vida, são maldosos
as boas pessoas não duram muito na Terra
apenas uma ou outra que fica
eu estou na mão de Deus
se estou no alto, peço a Deus que me proteja
se estou na terra, peço que Deus me salve
minha oração está sempre com Deus
pois é nele que confio
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meu grupo, por que não estão contentes hoje?
lágrimas nos olhos não combinam com vocês
nós fomos feitos pra multiplicar a felicidade no mundo!!
ficarmos irritados não é bom pra nós
ficarmos tristes não é bom pra nós
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Gostaria de fazer a referência deste texto em um trabalho escolar,
acadêmico ou compartilhar em suas redes sociais? Veja como:
SILVEIRA, Andrea. Guinée-Fagni: a trajetória de uma mulher africana (a
história de todas nós). São Paulo: Eureka Editora, 2018. Disponível em:
<http://www.editoraeureka.com.br/midia/guinee_fagni_pdf.pdf>
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