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“Na jornada da vida pense sempre grande, pois se 
realizares a metade terá sido metade do grande”

RONALDO DERZY AMAZONASRONALDO DERZY AMAZONAS
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14 Ronaldo Derzy Amazonas

Conheci o Ronaldo Amazonas na década de 80, quando ele 
trabalhava com minha irmã, Hadna, no Alfredo da Matta, que 
ainda era um ambulatório, não um hospital, como hoje. Na-
quela época eu era um jornalista em início de carreira e nem 
imaginava que ele tinha essa veia literária.

De fato, as redes sociais nos revelaram uma penca de escrito-
res que estavam escondidos, a maioria deles praticando a habi-
lidade apenas quando escreviam cartas aos amigos, artigos em 
revistas e jornais ou ofícios laborais.

Sou um frequentador tardio das redes sociais. Demorei a me 
render a elas. Quando o fiz, o Ronaldo já estava lá, com textos 
sempre muito contundentes. Foi uma bela surpresa.

Em 2014, trabalhamos juntos em uma campanha eleitoral e 
eu decidi desafiá-lo a escrever no meu blog – na verdade hoje 
um site de informações pontuais locais. Foi o primeiro articulis-
ta que eu convidei. Queria alguém diferente, com opinião forte.

Desde então os leitores do site vêm se deliciando, toda segun-
da-feira, com os textos, sempre muito bem escritos, sem neces-
sidade alguma de correção.

Depois dele, outros articulistas se escalaram, alguns deles 
bastante conhecidos na sociedade. E o Ronaldo transformou-se 
em artigo cobiçado pelos outros donos de sites. Não raramen-
te alguém tenta cooptá-lo. Entendo que o escriba só resista os 
convites porque é o dono do pedaço. Escreve sobre o que quer e 
como quer. E disso ele não abre mão.

Os textos dele no site são tão bons, tão escorreitos, que con-
quistaram leitores cativos, entre os que concordam e não con-
cordam com o pensamento do autor.

No início de 2020, antes da terrível pandemia da Covid-19 
nos atingir, sugeri ao Ronaldo, em conversa por telefone, per-
guntei se não passava pela cabeça dele transformar os artigos 
semanais em um livro. Ele me disse que, sim, já pensava nisso, 
mas tinha decidido me perguntar antes se eu me incomodava. 
Mas quando?

É uma enorme honra saber que esta obra foi gestada. Assim, 
o leitor que adquiri-la poderá fazer uma excelente retrospectiva 
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   15O QUE PENSO SOBRE...

dos que foram os últimos seis anos, uma vez que os artigos do 
Ronaldo são sempre muito atuais, e muito bem contextualizados.

Polêmico a maior parte do tempo, o autor não se exime de 
chamar seus leitores à reflexão sobre temas que envolvem, irri-
tam e apaixonam a tantos. 

A argumentação hora apaixonada, hora apimentada, hora ab-
solutamente técnica, pode não agradar a todos, mas certamente 
inicia ou aprofunda discussões importantes.

 Foi lendo os artigos que eu descobri a aventura do autor e 
de seus amigos de Igreja Católica que quase lhe tira a vida – um 
texto impactante, contido neste livro, que parece nos colocar lá 
na BR-319 (Manaus-Porto Velho), junto com eles.

 Foi também por meio dos textos que eu conheci o Ronaldo 
que participou dos primórdios do Partido dos Trabalhadores, de-
cepcionou-se e tornou-se um conservador de quatro costados. 

 O que me chamou atenção nos textos que ele publicava no 
Facebook e originou o convite para escrever no site foi justa-
mente a franqueza nos argumentos e o fato dele jamais fugir de 
uma boa discussão, uma boa polêmica.

Ronaldo tem coragem e isso é essencial para o sucesso de 
seus artigos. Tem também uma formulação clara e objetiva. Não 
joga frases fora. Tanto faz se o tema é uma homenagem ou um 
protesto. Se é uma defesa de tese ou uma opinião mais forte so-
bre coisas do dia a dia. A mira é sempre certeira.

 Pessoalmente, Ronaldo é exatamente como seus textos: fo-
cado, objetivo, assertivo. Encara os desafios com paixão. Aliás, 
identifico nele três grandes paixões: a família, a fé católica e a 
Fundação Alfredo da Matta, que ele dirige pela terceira vez. 
Quando fala de qualquer um desses assuntos, seus olhos brilham.

Talvez esteja surgindo aqui uma nova paixão: a literatura. 
Certamente a repercussão dessa obra será grande. Tenho cer-
teza de que os leitores vão querer recomendar este livro aos 
amigos. E o Ronaldo, ao perceber que seus textos tocaram a 
tanta gente, vai certamente querer repetir a dose. Quem sabe 
venha por aí um romance, uma ficção ou uma compilação 
científica?

miolo_O_Q_PENSO_SOBRE_160x230mm.indd   15miolo_O_Q_PENSO_SOBRE_160x230mm.indd   15 22/01/2021   20:57:5922/01/2021   20:57:59



16 Ronaldo Derzy Amazonas

 Entre nós, jornalistas, costumamos dizer que o jornalismo é 
uma cachaça. Vicia. O farmacêutico Ronaldo Derzy Amazonas 
talvez tenha descoberto de uma vez por todas que encontrou a 
sua cachaça: a literatura.

Ele gosta de escrever. Isso fica claro nos seus textos. Destila 
as palavras com paixão, com volúpia. Nos últimos meses tem 
me enviado os textos sempre aos domingos, ou seja, dedica uma 
parte de seus momentos livres a esta nova paixão. 

Ao leitor, desejo um bom passeio pelos textos, que certamen-
te trarão à lembrança os bons e maus momentos que vivemos 
nos últimos anos.

Ao meu amigo Ronaldo, boas vindas ao mundo da literatura.

HIEL LEVYHIEL LEVY
 Jornalista
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18 Ronaldo Derzy Amazonas

15 DE NOVEMBRO DE 197915 DE NOVEMBRO DE 1979

Há datas que teimam em permanecer na memória sejam boas 
ou más, alegres ou tristes, alvissareiras ou desfavoráveis.

O dia 15 de novembro de 1979 é, pois, para mim, uma das 
datas que carregam um misto de tristeza, porém, apesar disso 
rendo graças ao Criador, por ter me permitido estar entre os vi-
vos — alcançar, quarenta anos depois — tantas e tantas vitórias 
mesmo em meio a crises, doenças, dores, sofrimentos e perdas.

Na tarde do dia 14 de novembro de 1979, era membro atu-
ante da equipe de coordenação da Pastoral da Juventude da Ar-
quidiocese de Manaus. Na radiante transição para a idade adul-
ta, cursava o primeiro ano de farmácia, rumava em uma Kombi 
pela recém inaugurada BR-319 para a cidade de Porto Velho. A 
comitiva, iria cumprir uma missão de treinamento, uma troca 
de experiências com a juventude da capital rondoniense. Inte-
gravam a comitiva o Padre Renato Barth , o então seminaris-
ta Sabino — hoje, Monsenhor Sabino —, os jovens Agostinho, 
Conceição Rosa, Edileuza e o inesquecível Zecão.

Uma Pastoral da Juventude entusiasmada, absolutamente 
conscientes da missão pastoral, sob a direção espiritual com-
prometida do Padre Renato, auxiliado pelo seminarista Sabino, 
com um plano de ação traçado na medida das necessidades dos 
jovens irmãos em Cristo de outra localidade. Todos embarca-
mos em um carro recém adquirido pela Arquidiocese, doado 
à PJ para percorrer mais de oitocentos quilômetros de estrada, 
sob as bênçãos de Deus e o olhar atento de Nossa Senhora como 
guia da nossa missão.

 Naquela época, a estrada era desconhecida para a maioria 
da população, especialmente da equipe, embora eu tivesse um 
ano antes percorrido de ônibus, aquele asfalto por duas oca-
siões, mas, missão é missão ainda mais quando o objetivo era 
atrair e capacitar a juventude porto-velhense. Os desafios volta-
dos à implantação das Comunidades Eclesiais de Base, as quais 
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   19O QUE PENSO SOBRE...

pipocavam em Manaus no calor do surgimento da Teologia da 
Libertação, no seio da Igreja Católica brasileira.

A balsa saiu do porto da antiga CEASA por volta das 18h, 
alcançou o Careiro aproximadamente às 19h30. Jantamos num 
restaurante, na beira de estrada. Iniciamos a viagem, antes, po-
rém, fizemos uma oração em equipe para que tudo transcorres-
se na mais perfeita ordem.

Dirigi o veículo nos primeiros trezentos quilômetros, pela 
meia noite, do dia seguinte, 15 de novembro, todos estavam 
cansados, paramos cerca de uma hora para um lanche, uma 
esticada de pernas e, na retomada da longa viagem, passei o 
volante para nosso irmão Zecão.

No banco da frente do veículo além dele como motorista, 
vinha o seminarista Sabino; nos bancos de trás — um deles in-
vertido para que uns ficassem de frente para os outros —, os 
demais cinco membros da equipe.

Estrada totalmente escura, praticamente sem curvas, alguns 
trechos em obras, muitas balsas no trajeto o que nos permitia 
acordar, descer e espreguiçar, assim seguimos.

Por volta das quatro da manhã um forte barulho — causado 
pelo choque com alguma coisa. Muitos gritos, pessoas e malas 
umas por cima das outras. Uma escuridão total. Não sabíamos o 
que tinha acontecido e nem onde estávamos.

Eu apenas sentia tontura e dor na face, o sangue não me per-
mitia enxergar muita coisa, pois, diante do choque, fomos arre-
messados uns contra os outros frontalmente. A cabeça de quem 
estava na minha frente no banco oposto, causou-me um afunda-
mento no osso da bochecha.

Alguém me retirou de dentro do veículo. Sentou-me numa 
tora de madeira que se encontrava ali no chão e me disse:

— Fica aí sentado que vamos ajudar os outros a sair do carro!
Enquanto meus amigos eram retirados um a um do veículo, 

algo me chamava atenção: um forte cheiro de querosene, uma 
substância negra e grudenta nas nossas roupas e pele — mais 
tarde viemos a saber do que se tratava: era piche ou breu de 
asfalto que derramara dos tonéis que estavam empilhados na 
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beira da estrada, na cabeceira de uma ponte de madeira em ma-
nutenção, eles foram atingidos em cheio pelo veículo, antes de 
cair numa ribanceira.

Em meio a choros de dor, gritos por socorro, pedidos de cal-
ma — quem estava sem muitos ferimentos, em condições de 
cuidar dos demais — ficamos aguardando por ajuda — quem 
passasse na estrada —, ainda na escura madrugada daquele dia 
15 de novembro de 1979, um ônibus percorrendo o trajeto Por-
to Velho-Manaus parou para nos acudir. A Providência Divina 
estava ao nosso favor!

Um a um fomos colocados dentro do ônibus, sob os olhares 
assustados dos passageiros. Fomos acomodados nos assentos 
disponíveis. Eu e Zecão ficamos lado a lado numa das fileiras de 
poltronas. Edileuza a que mais sofria e reclamava de dores, foi 
acomodada no chão do ônibus, pois ela havia quebrado a bacia. 
Padre Renato, Conceição e Agostinho apenas com escoriações e 
pequenos cortes, cuidavam dos demais feridos.

Uma roupa me foi colocada no rosto que doía muito e sangrava 
bastante. Dores abdominais fortes não permitiam me mexer — o 
que mais tarde vim a saber que essa imobilidade pode ter salvado 
minha vida, impedindo o sangramento interno. Segurei a mão do 
Zecão, tentava acalmá-lo, mas ele apenas gemia sem reação. Lá 
pelas tantas ouvi e senti dele um suspiro forte; ele sangrava pelo 
nariz, estava com um dos braços quebrados. Nessa hora chamei 
alguém — que não lembro quem era — dei a infausta notícia: 

— O Zecão morreu!
Tiraram o corpo dele do meu lado, o colocaram no chão do 

ônibus onde estava Edileuza — nessa altura estava mais calma, 
porém ainda gemendo de dor.

Foi uma madrugada tenebrosa para todos nós!
Depois de mais de três horas de viagem de volta, às 7h da ma-

nhã do mesmo dia 15 de novembro de 1979, finalmente, alcan-
çamos a balsa do Careiro, porém, uma triste constatação: a balsa 
acabara de partir, a outra chegaria somente às 9 horas.

 Lamentos, incertezas e desesperos tomaram conta de todos, 
ainda assim eis que Deus coloca um dos seus anjos a serviço dos 
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seus servos, apareceu um cidadão oferecendo um motor tipo vo-
adeira para nos transportar ao porto da CEASA.

Precauções tomadas para resguardar quem sofria com terríveis 
dores, eu e Edileuza fomos cuidadosamente colocados no pequeno 
barco, em nossa companhia o Sabino e o Agostinho. O corpo do 
nosso irmão Zecão seguiria depois com os demais de balsa.

Chegamos ao outro lado, duas ambulâncias nos aguardavam. 
Fomos levados para o Pronto Socorro dos Acidentados na Ave-
nida Joaquim Nabuco, onde hoje funciona a SAMEL.

Exames de praxe realizados constataram em mim uma grave 
hemorragia interna. Fui imediatamente operado. Fomos dias de-
pois, transferidos para uma clínica no bairro da Cachoeirinha, 
onde semanas mais tarde fui submetido a outra cirurgia corretiva 
no rosto, por causa de um afundamento no osso malar.

No meu íntimo, além da fragilidade na saúde, preocupava-
-me a terrível sensação de perder o período da faculdade. Pedi 
então a um colega de curso que falasse com os professores, cujas 
disciplinas haveria provas naquele semestre, para que as mesmas 
fossem aplicadas no próprio hospital. E assim foi feito, das três 
provas da faculdade às quais fui submetido para não perder o 
ano, fui reprovado em apenas uma. Vida que seguiu!

Após um mês depois tive alta. O restante da recuperação foi 
em casa junto aos familiares e amigos.

Fiquei com algumas sequelas físicas desse acidente — inclu-
sive me submeti a duas outras cirurgias — assim como a Edileu-
za, também. Nunca murmuramos, não desistimos da jornada. 
Continuei firme a serviço da Pastoral da Juventude desta feita na 
minha Paróquia de Santa Rita de Cássia na Cachoeirinha.

Mantive a fé inabalável como sempre, formei, passei em con-
cursos públicos, casei, constituí família, tive filhos, sou avô, al-
cancei o topo da minha carreira de servidor público. Atualmen-
te, sirvo como cristão católico na Pastoral da Saúde da minha 
atual Paróquia de Nazaré, por tudo isso, sou eternamente grato 
ao Pai Criador, por ter me poupado a vida. Por meio dessa crô-
nica venho glorificar, adorar e exaltar o Seu nome pelas maravi-
lhas que fez e faz todos os dias na minha vida.
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Da mesma forma Ele está presente na vida dos irmãos que 
estavam naquela missão , apesar de estarmos distantes uns dos 
outros, sei que todos perseveram na fé, tocam suas vidas cum-
prindo aquilo que Deus reservou para cada um enquanto cris-
tãos comprometidos.

Ao amado e saudoso Zecão a eterna lembrança de uma pre-
sença serena, mansa e perseverante com as coisas da Igreja. 
Deus o acolheu com certeza na Santa Morada por tudo o que 
fez pela juventude da nossa cidade, até sofrer esse terrível aci-
dente e nos deixar definitivamente.

Obrigado Deus por estar aqui e escrever esse texto quarenta 
anos depois.

18.11.201918.11.2019
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 FRANCISCO VERSUS JOSÉ FRANCISCO VERSUS JOSÉ

26.8.2015

Estreio hoje nesta rica e fascinante seara da blogosfera, atenden-
do ao irrecusável convite do meu amigo Hiel Levy. Penso es-
tar iniciando um caminhar diferente no qual a troca de ideias, 
os posicionamentos, sobretudo os comentários avaliativos os 
quais são edificantes e enriquecedores. A partir deles, lançare-
mos luzes sobre os mais variados temas permitindo assim, um 
espaço que pelo menos atice a curiosidade e quem sabe provo-
que o deslocamento da habitual zona de conforto.

Nessa estreia falaremos sobre saúde pública — área na qual atuo 
há 32 anos — , aliás nem tanto saúde e nem tanto pública, tendo 
em vista que um terço (1/3) do orçamento da SUSAM engorda os 
cofres de entidades privadas travestidas de ONGs, OSCIPs e coo-
perativas algumas dessas entidades de caráter duvidoso.

O tema será novamente abordado em outras oportunidades 
futuramente. 

Buscando na memória do leitor, falaremos de duas persona-
lidades cujas atitudes e decisões tem tudo a ver com a minha e 
com a sua vida, posto que ambos exercem autoridade a partir 
dos cargos que ocupam.

 O primeiro personagem é um ser humano superlativo, além 
de seu tempo, cuja propriedade na fala, no posicionamento sobre 
os mais variados temas, encontram o eco necessário em diversas 
correntes do pensamento contemporâneo. Ele assumiu o pastoreio 
central da Igreja Católica, pertence a uma congregação, Compa-
nhia de Jesus ou Jesuítas, fundada por Santo Inácio de Loyola, cujo 
seio surgiram os maiores pensadores, teólogos e doutores da Igreja 
Católica, nos mais de cinco séculos de existência.

Fazendo jus, portanto a esta inigualável herança intelectual, 
o Papa Francisco acaba de editar uma encíclica, ofício circular 
— aquilo que deve alcançar todos os recantos a que se destina 
— denominado Laudato si’ (louvado sejas), cuja temática cen-

miolo_O_Q_PENSO_SOBRE_160x230mm.indd   24miolo_O_Q_PENSO_SOBRE_160x230mm.indd   24 22/01/2021   20:58:0022/01/2021   20:58:00



   25O QUE PENSO SOBRE...

tral — não poderia ter sido outra e melhor escolhida —, fala 
sobre a natureza e o meio ambiente. Ela faz alusão e uma home-
nagem ao cântico Louvado Sejas meu Senhor. Ele foi composto 
por São Francisco de Assis que o entoou inúmeras vezes, o san-
to protetor e padroeiro da ecologia. 

E aí eu me pergunto: 
— Ronaldo, tu vais ter coragem de analisar uma encíclica?
Ora meus amigos jamais me atreveria a discorrer por 

sombrios e escorregadios caminhos, posto que seria vergo-
nhoso da minha parte tratar de tão específico e profundo 
tema. Sou filho de Deus vivendo em um planeta o qual de-
sejo que meus netos, bisnetos e as futuras gerações usufru-
am de todas as riquezas, mas de forma respeitosa e cuida-
dosa. Inevitavelmente, sinto-me na obrigação de traçar um 
paralelo entre o escrito papal e a criminosa situação à qual 
está submetida a população de pelo menos 45 municípios do 
nosso estado vítimas dos previsíveis e inevitáveis processos 
naturais da cheia, porém, igualmente vítimas maiores da in-
cúria do poder público. 

Nesse ponto leitores que entra o segundo personagem do tex-
to, o José, menino pobre cuja família fugiu da cheia do rio e da 
miséria do interior para procurar vida melhor na cidade. 

José, durante a campanha eleitoral, usou de imagens, de persona-
gens teatrais para transmitir a imagem de “Morte e Vida Severina”.

 José que em nome da vida pobre e sofrida, arvorou-se, co-
nheceu profundamente as causas dos fracos. Foi militante dos 
interioranos posto que a carreira política construída em dezenas 
de anos o “compeliu a essa espinhosa missão”. 

 E o que faria José para evitar o êxodo de famílias pobres — 
como a sua —, para mitigar os efeitos deletérios da natureza, 
será que suas experiências de vida e política são suficientes? 

— Respondo-lhes que isso seria apenas o mais do mesmo!
O que temos assistido é a mais terrível tragédia das cheias, 

apesar de não estarmos vivenciando a maior delas. Ainda que 
a imprensa local e nacional mostrem apenas por ângulos vistos 
da capital e, com certa timidez, de alguns municípios.
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Diz Francisco na sua encíclica :
“2. Esta irmã (terra) clama contra o mal que lhe provoca-

mos por causa do uso irresponsável e do abuso dos bens que 
Deus nela colocou. Crescemos a pensar que éramos seus pro-
prietários e dominadores, autorizados a saqueá-la. A violência, 
que está no coração humano ferido pelo pecado, vislumbra-se 
nos sintomas de doença que notamos no solo, na água, no ar e 
nos seres vivos. Por isso, entre os pobres mais abandonados e 
maltratados, conta-se a nossa terra oprimida e devastada, que 
«geme e sofre as dores do parto» (Rm 8, 22). Esquecemo-nos 
de que nós mesmos somos terra (cf. Gn 2, 7). O nosso corpo é 
constituído pelos elementos do planeta; o seu ar permite-nos 
respirar, e a sua água vivifica-nos e restaura-nos.”

E o José, diante desse flagelo provocado pela enchente dos 
nossos rios, apenas promove uma ação governamental paliativa 
focada no assistencialismo. Conta com o beneplácito de políti-
cos e prefeitos dessas cidades, incluindo a capital, em atitudes 
meramente contemplativas sem análises abalizadas que permi-
tam preparar as cidades e as populações a enfrentarem de for-
ma mais organizada as futuras e inevitáveis enchentes. 

Homem da beira dos rios e dos seringais, José bem que po-
deria melhor aproveitar sua experiência de vida — como a mais 
alta autoridade estadual—, de modo a promover o desenvolvi-
mento das políticas públicas necessárias para o fim dessa tra-
gédia cíclica — ao menos nos seus efeitos mais perversos que 
causam perdas e danos às populações ribeirinhas, armando-se 
dos estudos e análises propostos por institutos de pesquisa lo-
cais e nacionais, e também por estudiosos do solo e do clima 
amazônico. 

E isto não custa caro!
Ensina Francisco: “111. A cultura ecológica não se pode re-

duzir a uma série de respostas urgentes e parciais para os pro-
blemas que vão surgindo à volta da degradação ambiental, do 
esgotamento das reservas naturais e da poluição. Deveria ser 
um olhar diferente, um pensamento, uma política, um progra-
ma educativo, um estilo de vida e uma espiritualidade que opo-
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nham resistência ao avanço do paradigma tecnocrático. Caso 
contrário, até as melhores iniciativas ecologistas podem acabar 
bloqueadas na mesma lógica globalizada. Buscar apenas um 
remédio técnico para cada problema ambiental que aparece, é 
isolar coisas que, na realidade, estão interligadas e esconder os 
problemas verdadeiros e mais profundos do sistema mundial.”

Percebemos que nossos dois personagens guardam apenas 
uma remota similaridade: assinarem nomes de origem humil-
de. Nos demais parâmetros, ambos se distanciam quer na no-
breza dos gestos quer na grandeza das atitudes que cada um 
tem em relação aos mais humildes filhos de Deus.

Que a encíclica papal confronte o povo e o poder — com 
suas consciências e obrigações — que cuidemos mais do meio 
ambiente, que os governos e os governantes aprendam mais e 
melhor a preparar a mãe terra para as gerações futuras.
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REDUÇÃO DA MAIORIDADE É REALIDADE E REDUÇÃO DA MAIORIDADE É REALIDADE E 
PENALIZA JOVENS COM AIDSPENALIZA JOVENS COM AIDS

13.09.2015

— É que meu parceiro me banca e eu preciso dessa grana, pois 
ajuda no sustento da minha família! — Alessandro ao relatar 
sua relação homoafetiva com um adulto de quem contraiu HIV. 

— As unidades de saúde não estão preparadas, a sociedade 
me discrimina neste momento que eu preciso de tratamento e 
orientação — Sidnei com um misto de angústia e revolta falando 
sobre a atenção que esperava ter. 

— Minha família não liga pra mim, tenho 16 anos, peguei 
HIV na minha primeira relação sexual — Adriana se sentido 
abandonada.

Relatos como esses — com traços de angústia, medo e revolta 
— são mais que comuns entre adolescentes portadores de HIV. 
Eles foram colhidos durante consultas realizadas em um ambu-
latório público de atenção especializada em DST em Manaus. 
A capital do Amazonas ocupa o segundo lugar no incômodo e 
desafiador ranking brasileiro de detecção do vírus HIV. Porto 
Alegre ocupa o primeiro lugar entre adolescentes.

Dados do Ministério da Saúde atestam 917 casos na faixa etá-
ria de 13 a 19 anos, detectados no Brasil em 2013.

 Em Manaus, a faixa etária entre 10 a 19 anos foram diag-
nosticados 21casos novos no ano passado. Em todo o estado do 
Amazonas, foram registrados 34 casos na faixa etária entre 15 a 
19 anos. Tais índices no mínimo são preocupantes para a saúde 
pública, especialmente para os adolescentes e os jovens.

Estudos estatísticos e epidemiológicos apontam para uma 
curva ascendente, no índice de detecção da doença na capital — 
se comparada com São Paulo por exemplo, com uma população 
dez vezes maior.

E qual a causa provável desses índices crescentes e alarmantes 
que desfazem sonhos e destroem vidas?
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Onde residem os erros, quais os culpados por essa tragédia 
entre os jovens?

É, pois o que vamos tentar esmiuçar sem a menor intenção 
de atirar pedras, porém aguçamos o senso crítico do leitor seja 
adolescente, jovem, pai, profissional da saúde, religiosos, edu-
cador, gestor público e todos quantos. Conhecendo um pouco 
a sombria realidade, talvez possam contribuir ao menos para a 
mitigação das causas e dos efeitos dessa doença sobre os jovens, 
futuro — quase perdido — da nossa nação.

Inúmeras são as razões — ou seriam desculpas?— admitidas 
pelos jovens para correrem o risco de estarem desprotegidos du-
rante uma relação sexual. Dizem eles:

— Era uma prova de amor! A gente deixou de lado a camisi-
nha e ela passou a usar anticoncepcional! É uma doença banal e 
tratável! Somos muito novos para termos DST! Não tem perigo, 
pois, nós nos cuidamos! Camisinha tira o prazer! Na hora “H” 
eu tava drogado ou bêbado, nem lembro! E por aí seguem as 
mais diversas, ingênuas e arriscadas versões para a falta de cui-
dado com a vida sexual, especialmente entre os jovens.

Esse descuido no momento do ato sexual, sabe-se que não é 
por falta de preservativos. Os jovens na sua esmagadora maioria 
sabem dos cuidados a serem tomados durante a relação sexual. 
Soma-se ainda as abordagens dirigidas a população, por meio 
de campanhas educativas, embora na maioria das vezes equi-
vocadas e paliativas que são pagas a peso de ouro pelo poder 
público. Tudo isso aliada ainda, ao apelo sexual, às mudanças 
comportamentais, sobretudo com o desvirtuamento e desmonte 
do núcleo familiar, fonte segura — de ensinamentos, formação 
de caráter e do primeiro passo na educação sexual.

A banalização do sexo, a busca pelo prazer sem riscos, a pre-
cocidade sexual, os apelos à erotização desde a primeira infância 
— o avanço e oferta de tratamentos da doença cada vez mais 
eficazes — formam o caldo cultural ideal para a disseminação e 
o consequente descontrole epidemiológico da AIDS. Ela se pro-
lifera especialmente entre os adolescentes, traçando um quadro 
sombrio — todo esse cenário nos forçar a refletir imediatamente 
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sobre erros, equívocos e omissões, em contraste com a massiva 
repetição do chavão de que “os jovens são o futuro do país”.

Até o presente momento, desconheço por parte do Ministério 
da Saúde, a utilização de estratégias — do poder disseminador 
das redes sociais como ferramenta de informação e educação 
dos jovens, como instrumento dos mais acessíveis e eficazes — 
para o combate e o controle do vírus HIV.

Muito antes que a sociedade e o parlamento começassem 
a discutir a alteração da legislação para punir os jovens com a 
redução da maior idade penal, milhares deles, de certa forma 
foram antecipadamente punidos com a sentença de morte, con-
taminados com o vírus. Uma pena! 

Todos os nomes dos personagens são fictícios 
Fontes estatísticas:
Ministério da Saúde-SINAM/2014
Boletim Epidemiológico Fundação Alfredo da Matta.
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