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Con�ar e compartir
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Hoje é um dia importante, estamos preparando o bolo de aniversário da 
minha irmã Clara. A cozinha se transformou em um laboratório de doces e 
salgados. Na mesa já estão os materiais:  farinha de trigo, ovos, creme de 
leite…, ou seja, todos os ingredientes para fazer um delicioso bolo. Temos 
que preparar tudo, daqui a pouco vêm nossos tios, os primos, e uns amiguin-
hos da Clara de creche.



4

Mamãe abriu um movél da cozinha e se lembrou da caixa onde guardamos a minha 
medicação:

- Lucía, hoje será melhor guardar esta caixa no meu guarda-roupa.
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Olhei  para  mamãe com cara de assustada e falei:

- Mamãe, tem uma coisa que ainda não entendi. Sei que todos os  dias tenho que tomar 
os comprimidos, que me ajudam, para que eu esteja bem. E que assim posso fazer tudo 
que as outras crianças fazem. E tanto vocês como o médico me disseram que é melhor 
que não conte a ninguém que estou fazendo um tratamento. E justo hoje vai esconder 
a caixa da minha medicação. Mamãe você nao acha que está exagerando  um pouco?! 
Não entendo porque me diz que se os outros souberem o que eu tenho, ficariam com 
medo. Eu não dou medo a ninguém.
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Mamãe deixou de mover a massa do bolo e me olhou.

- Mamãe, é muito difícil não poder falar para ninguém o que eu tenho, nem com os 
meus amigos da escola, nem sequer  com algunas pessoas da nossa família … Não 
consigo entender! Laura é a minha melhor amiga, e tenho certeza que ela entenderia. 
Quando operaram ela, fui visitar ela no hospital, e ainda levei um presentinho para ela. 
Em troca, quando eu vou para o hospital não  posso dizer a ninguém. Eu queria tanto 
poder contar a  Laura.

Mamãe me olhou outra vez, e acariciou meu cabelo:

- Lucía, isso tem que ser um segredo  entre nós. As pessoas de fora de casa, é melhor 
que nao saibam, pode ser que não consigam entender.
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ARTICULO 5º

Enquanto escutava, só pensava que gostaria  muito poder contar a Laura, mas também 
tenho medo. “Me dá muito medo que Laura, depois que souber, não queira mas 
brincar comigo. E então, o que eu vou fazer no intervalo da escola?! ”
Não iria aguentar. 

- Sabe, mamãe? Não entendo, mas creio que você tem razão, e que será melhor eu nao 
dizer nada a ninguém.
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Enquanto estávamos falando disso, não havíamos percebido que Papai havia chegado.
Vinha correndo do trabalho para poder estar cedo em casa, e poder ajudar-nos a 
preparar tudo para a festa de Clara. Ele se aproximou,  desfez o nó da gravata e falou:

- Olá, boa tarde ! De que vocês estão conversando? (perguntou  Papai curioso)

- De nada ! Bom... da minha doença. Estava dizendo que o fato de que algumas pessoas 
saibam que necessitamos tomar medicação, pode ser que tenham medo e se afastem de 
nossa família.
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Papai  então me explicou :

- Já sei que é um pouco extranho o que estamos dizendo. É verdade, nenhum de nós 
temos porque dar medo a ninguém, somos pessoas responsáveis, e precisamos tomar a 
medicação simplesmente para poder sentir que estamos bem. Mas temos que ser 
prudentes quando pensamos em contar as coisas privadas. 
O previlegio  de saber algumas coisas muito pessoais e intimas é um presente que fica 
reservado as pessoas que temos a certeza que nos amam. Este é o nosso segredo 
familiar, e por isso deve ser reservado as pessoas que são muito importantes e leais. De 
momento pensamos que que só mereciam saber nossos segredos os Avós e os tios. 
Ainda não sabemos que queremos contar este segredo a mais pessoas.
Mas o que é verdade que temos que saber escolher a quem contamos nossas coisas, e 
que  não é necessário, nem obrigatório que todo mundo saiba tudo. As estórias da 
família e os segredos são como as jóias da família : só se conta ou se comparte com 
aquelas pessoas que nos deixam seguros que não usariam isso de forma errada.
 Entende agora porque mamãe diz que tem que ser um segredo, e porque de momento, 
este segredo não pode sair de casa?
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- Sim, eu entendo,mas vocês têm que entender que queria poder falar alguma vez desse 
assunto com as pessoas que amo. Eu queria que soubesse meu professor de Educação 
Física; talvez assim ele iria compreender porque há dias que não posso correr nem 
saltar, com a medicação dando voltas no meu estômago, e a ponto de sair. E o diretor 
que nao pensa que sou uma preguiçosa porque chego tarde na escola, e não sabe que 
tive que ir ao hospital para fazer um exame ou
venho de uma consulta médica. Se eu pudesse dizer a todos, acho que talvez eles iam 
me compreender melhor... ou talvez não ?
Porque se ele nao entendessem, seria pior! E saberiam meu segredo!
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Mamãe me interrompeu:

 - Deste assunto vale a pena saber uma coisa! Todas as pessoas podemos ser diferentes. 
O importante é que todos nos tratemos  com respeito ; e todos temos historias para 
contar, intimas e pessoais, e todos temos o direitode contar-las quando queremos  e a 
quem queremos; isso se chama direito de confidencialidade y direito a ter intimidade, 
que é a mesma coisa de ter direito de ter segredos. E temos outros direitos que também 
são importantes. Tu também terás que escolher quando quer e quando quer contar teus 
segredos. Mas de momento, não tenha pressa para decidir,tudo no seu tempo...
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De repente tocou a campainha da porta : Riiiing! Riiiing! Riiiing!

São meus avós : Miguel e Rosa, que vinheram para a festa de aniversário de Clara. 
Então nos demos conta que o tempo passou voando e tivemos que deixar a conversa 
para outro momento. Ainda falta tanta coisa para fazer...!
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EXERCÍCIOS

Você tem algum segredo? Faz uma lista de pessoas que você crê 
que poderia contar teus segredos, e outra lista com as pessoas 
que você acha que não pode contar.

Leia e responda:

TODAS AS PESSOAS TEMOS SEGREDOS.

SE VOCÊ QUER QUE UMA COISA CONTINUE COMO 
SEGREDO, NÃO CONTE.

 
Você acha que são corretas estas frases?

Com quem você acha que pode contar um segredo:
Aos teus pais ou aos teus amigos? 

Imagina que você é Lucía: Contarias teus segredos a tua melhor 
amiga? Pensa e responda.
Pensa e explica porque Lucía tem medo de contar a Laura. 
Você, no lugar dela, também teria medo?

Procura no Dicionário a palavra Con�ar e escreva o signi�cado.
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Comentário para os educadores

Estes contos estão pensados 
para ser contados a crianças 
com idade entre 7 e 13 anos 
pelo que se cochece sobre o 
HIV e a AIDS: O princípio ; 
como eles supõem que surgi-
ram novas doenças desde de 
sua origem e desenvolvimento 
que afectam os seres humanos; 
formas de transmissão desta 
infecção; formas de prevenção, 
e também o tratamento clínico, 
social e emocional.

As histórias destes contos não  
correspondem  as histórias de 
Lucía, que deu nome á esta Fun-
dação.

Temos que levar em consideração:

Ao tratar-se de assuntos que são complexos para as 
crianças,recomendamos que uma pessoa adulta acompanhe a 
leitura destes contos para aclarar suas dúvidas.

O contexto estão situados na Espanha, país que originou estes 
textos. Onde se pode ter acesso aos tratamentos, a qualidade de 
vida dos infectados é boa,mas as circunstâncias não são iguais ao 
resto do mundo. Existem muitos países que onde estar infectado 
pelo HIV é sinônimo de morte segura a curto prazo.

Em quanto aos tratamentos, se descreve e se comenta apenas os 
que estão sendo usados no momento da redação destes contos, 
mas houve outros momentos mais complicados, e também se 
espera uma melhora.

Um dos objetivos fundamentais destes contos é diminuir o 
preconceito ou má informação social que acompanha esta infecção 
e os infectados, informando desde um enfoque mais objetivo 
possível.

Todos os contos estão pensados para responder e trabalhar 
diversas questões dos meninos e meninas quando peçam para 
falar sobre estes temas.
Este material esta pensado para ajudar os adultos e facilitar o 
diálogo com as crianças sobre esta infecção.
Para o público infantil em geral, este material são ferramentas 
básicasde informação  para a prevenção da infecção do HIV. Para 
os meninos e meninas que já têma doença existem contos que são 
para antes de comunicar o diagnóstico, própio ou familiar : o 2 
Como funciona meu corpo, o 4 As consultas no hospital, o 6 Um dia 
qualquer. Outros contos são utilizados para responder perguntas 
que os meninos e meninas façam quando já se fale abertamente 
do seu diágnóstico.
 

Todos os contos têm um mínimo de 5 exercícios para a reflexão e 
incorporação dos conhecimentos.

6 Pensa e escreva se alguma vez você contou um segredo a 
alguma pessoa e se essa pessoa, depois de saber, contou para 
outros. Como você se sentiu?
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As consultas no hospital

Meus amigos do hospital

A medicação

O futuro

A rejeição social induziu aos infectados a prevalecer o direito da intimidade 
para proteger-se da discriminação e o maltrato. Mas há que saber que usar 
este direito a medidas extremas conduziria em muitos momentos a socieda-
de porque necessitamos nos relacionar com outros. Na vida sempre há que 
saber analisar com quem podes e queres compartir teus segredos.

Para ter um bom cuidado da saúde são necessários controles frequentes.

A vida cotidiana de uma criança que toma medicação é diferente, mas pela 
sua condição de criança temos que saber que têm outras necessidades, 
iguais a de outras crianças.

As experiencias da infecção do HIV são muito diversas, e queriamos contem-
plar outras  diferentes a de Lucía.

Explica o mecanismo da medicação para evitar que a infecção aumente e a 
necessidade de utilizar medicamentos de diversos tipos.

A esperança de ter um futuro è o vinculo com a vida. Nos conta como as 
crianças infectadas fazem planos  de futuro, e as perguntas mais freqüentes 
que fazem a elas mesmas.

Re�exão  sobre a vulnerabilidade dos meninos e meninas, jovens e seus 
direitos.

Explica a origem do HIV, o descobrimento do vírus e os mecanimos  de 
transmissão desta infecção.

Conceitos de anatomia e �siologia necessários para compreender melhor 
como cuidar a saúde e fazer uma boa prevenção.

Todos temos uma família e uma história familiar.

Con�ar e compartir

Como funciona meu corpo

Histórias do HIV

Um dia qualquer

Os direitos das crianças


