
Silêncio, tape a boca e use máscara!

Izaias Resplandes de Sousa

Vivemos em um ambiente de hospital.  Os profissionais da saúde

sofrem diante  da impotência  para tratar  os  casos de COVID-19 que não

param de aumentar  a  cada dia,

porque  ainda  que  possuam

meios  para  curar  muitas

doenças,  eles  ainda não sabem

como  curar  ou  evitar  essa

morbidade.  Os  profissionais

choram calados com os gritos de

desespero das famílias que vêem

seus  entes  queridos  serem

ceifados  pela  doença.  Mas

sabem  que  não  podem  se

desesperar também. Profissional

de saúde geme, mas não chora.

As  autoridades  que

lideram o Brasil e suas unidades

federadas precisam agir como os

profissionais de saúde. Precisam

ter  a  cabeça  fria  para  se  manterem  no  controle  da  pandemia.  Em  um

momento como esse, discutir se a responsabilidade é federal, estadual ou

municipal não resolve absolutamente nada. Todas as autoridades devem dar

o  seu  melhor  para  trazer  soluções  no  combate  ao  mal.  E,  embora  em

situação  rotineira  possamos  ter  inúmeras  preocupações  administrativas,

legislativas e judiciárias, em uma situação de emergência como essa, todos

os  esforços  deveriam  ser  canalizados  para  a  área  de  saúde,  seja  no

atendimento ou seja na pesquisa de formas de cura e prevenção.

Dona Maria Resplandes tomando a vacina contra 
a influenza, em UBS de Poxoréu, MT. Todos de 
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As  famílias  estão  preocupadas  porque  seus  filhos  estão  sem

escola. Meus queridos! A escola é uma necessidade a ser atendida depois

da saúde. Nós podemos viver sem escola, mas sem saúde, nós morreremos.

Primeiro, vamos cuidar da saúde, depois nós retomamos os estudos básicos.

As únicas escolas que deveriam estar  funcionando em regime fechado e

intenso,  são  as  unidades  das  escolas  universitárias  envolvidas  com  a

pesquisa  de  soluções  para  a  pandemia.  Todo  o  resto  deveria  ficar  para

depois, porque se morrermos agora, de que nos valerá o diploma?

As  famílias  estão  preocupadas  porque  seus  planos  de  viagem

foram  frustrados  por  causa  das  barreiras  sanitárias  impostas,  que  só

permitem a passagem de agentes de emergência. Meu Deus! Que viagem

pode ser mais importante do que a nossa vida, de nossos filhos e de nossos

familiares?  É  de  ver  que  se  insistirmos  em  passar  para  passear,

provavelmente o que conseguiremos será apenas uma passagem para a

eternidade. É hora de cuidarmos da vida e de nada mais.  Como disse o

humorista: “saúde é o que

interessa, o resto não tem

pressa!”

Também  é  hora

das  autoridades

redefinirem  suas

prioridades.  Não  dá  mais

para continuar alimentando

a  briga  pelo  poder.  As

nossas  forças  devem  ser

canalizadas  para  a  saúde

vital.  Nesse  momento,

precisamos  de  garantir

comida  para  todos  e

tratamento, cura e prevenção em relação à pandemia que está nos matando.

Se for necessário, o governo, nas três esferas de atuação, deverá

promover a entrega de cestas básicas em todas as casas do país que não

tiverem condições de se manter e garantir que todos fiquem em casa. Não é

Médico João Paulo fazendo palestra no Hospital 
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hora  de  exportar,  de  produzir  coisas  supérfluas,  de  se  preocupar  com a

economia. É hora de se preocupar com a sobrevivência dos brasileiros, de

garantir que o povo tenha comida para poder ficar em casa, enquanto os

cientistas se debruçam na busca por soluções e os profissionais de saúde se

ocupem apenas com o tratamento possível dos enfermos.

Que nossas autoridades ajam! Que gritem menos e ajam mais. A

gente se acostumou a ver que quando uma autoridade não consegue impor

o seu discurso pela razão, o ganhar no grito se torna a sua única solução.

Mas, seguindo a sugestão do próprio Presidente da República, talvez seja a

hora das pessoas de bom senso mandarem essas autoridades que querem

se impor pelo grito, inclusive ele próprio, “calarem a boca” e fazerem silêncio.

Tanto quanto os profissionais de saúde, os gênios não falam muito e seu

único grito é o HEURECA da grande descoberta. Os gênios pensam! 

O Brasil nunca chorou tanto como nesses dias. Ele chora de dor e

sofrimento.  Milhares de famílias choram a perda de seus entes queridos,

incluídos em uma das listas que já arrolam quase 400 mil casos confirmados



de  COVID-19,  que  vêm  lotando  as  UTIs  e  enfermarias  das  unidades

hospitalares de saúde espalhadas pelo país ou que estão sendo monitorados

em  seus  próprios  domicílios.  Sejamos  compreensivos  com  o  desespero

dessas famílias,  mas não agravemos a situação aderindo  às  gritarias  de

políticos, às manifestações de ruas e aos panelaços que não ajudam em

nada. Essas famílias podem gritar porque já perderam quase 25 mil vidas.

Se não somos cientistas, profissionais de saúde ou agentes de solução do

problema, vamos desocupar o espaço que eles possam agir. Nós também

devemos chorar, em respeito à dor que as famílias sentem ou quando for a

nossa  vez  de  também  chorarmos  alguma  perda.  Mas,  se  ainda  somos

apenas  expectadores,  que  o  nosso  choro  seja  mais  silencioso  e  mais

consolador,  do  que  desesperador.  Que  o  nosso  choro  seja  de  alento  e

esperança para os que não veremos mais.

Recentemente, li e reli com grande interesse o artigo do professor,

historiador e cientista político Gaudêncio Amorim, intitulado "no tempo das

pessoas",  onde  ele  nos  convoca  para  uma  mudança  de  hábitos  para  o

estabelecimento de um novo “agir normal”. O professor nos diz que cada um

age em seu próprio tempo. E, nesse sentido, ao tempo em que concordo

com ele, também quero dar a minha contribuição nessa questão tão séria.

Prof. Gaudêncio Filho Rosa de Amorim
Historiador e Cientista Político



É certo que todas as coisas acontecem no tempo que cada um

determina  como  certo,  mas  nem  todos  estão  prontos  para  determinar  o

próprio  tempo  certo,  nem todos  estão  aptos  a  viverem de  moto  próprio.

Apenas alguns estão prontos para este desiderato. Na verdade, bem poucos!

A grande maioria, a que costumamos chamar de massa, ainda carece de

lideranças que a conduza em direção ao rumo certo. Rumo certo este que,

para ela, é o rumo traçado pela liderança. Mas, o que fazer quando sequer

as  lideranças  se  entendem sobre  qual  o  rumo  certo  a  ser  seguido?  As

massas, durante esses tristes momentos, infelizmente, comportam-se como

bois  em  estouro  de  boiada,  incapazes  de  reconhecerem  quem  esteja

liderando.

A  massa

brasileira  hoje  se  divide

politicamente  entre  a

Tropa  da  Cloroquina  e  a

Tropa do Fique em Casa.

As  duas  tropas  estão

atreladas  e  tentam

sobreviver atuando em um

cabo de guerra, onde cada

grupo puxa o máximo que

podem suas forças para o

lado  que  seus  líderes

apontam.  E  como  puxam

em  direções  opostas;  e,

como não  se  entendem,  como  ocorreu  na  construção  da  torre  de  babel

bíblica, nenhum grupo consegue chegar no porto seguro de seus interesses.

A análise política do prof. Gaudêncio Amorim é perfeita. Agora, é

preciso dotá-la de praticidade. Como formadores de opinião, não podemos

ficar  calados.  Devemos  pregar  em favor  do  fim  da  oposição  das  forças

antagônicas. Devemos convencê-las a se convergirem para o mesmo lado,

porque somente assim, teremos mais chances e possibilidades de chegar

aos resultados que desejamos.



Ainda que eu tenha defendido o silêncio contra a gritaria,  nesse

particular  não  podemos  silenciar.  Quanto  mais  ficarmos  calados,  mais

pessoas  morrerão.  A palavra  escrita  pode falar  bem mais  alto  do  que  a

palavra gritada. Enquanto esta grita para fora, a palavra escrita grita para

dentro, mexendo com nossos pensamentos e raciocínios.

E  então,  vamos  mudar  de  hábitos.  Vamos  esclarecer,  vamos

informar, vamos falar baixo e escrever alto. O ditado popular diz que “água

mole em pedra dura tanto bate até que fura”. Vamos continuar batendo. Esse

é o papel de escritores e profissionais da escrita.

A ciência  diz  que,  nesse  momento,  a  melhor  solução  para  as

massas é o "fique em casa", porque ainda não tem remédio para curar a

COVID-19 e nem tampouco vacina para imunizar os que ainda não foram

contaminados.

É de ver que a ONU suspendeu os testes com a cloroquina porque

os  efeitos  colaterais  que  ela

provoca, trazem mais danos do

que os  benefícios  às  pessoas.

Então,  vamos  sair  dessa

cloroquina.  Vamos  insistir,

insistir e insistir com a Turma da

Cloroquina,  para  que  mude  o

hábito  de  seguir  a  maioria

perdida  no  discurso  da

autoridade  política  sem

conhecimento  e  decida  por

seguir  a minoria fundamentada

nos experimentos da ciência. A

cloroquina não dá certo. Vamos

partir para outra solução.

Já  de  longa  data

sabemos  que  a  maioria  no

Brasil  ainda vive à margem do

conhecimento científico e que serve apenas de massa de manobra para os

Izaias Resplandes de Sousa
Escritor



políticos  inescrupulosos.  Mas,  como homens de  ciência  e  formadores  de

opinião,  não podemos esmaecer  os nossos  discursos  e  as nossas  falas.

Devemos esclarecer que, apesar de termos grande respeito pela sabedoria

popular, quando a ciência prova o contrário, nós precisamos mudar e nos

adaptar à nova realidade para garantirmos a nossa sobrevivência.

Vamos continuar

reforçando  os  nossos

discursos para que todos

fiquem  em  casa,  para

que evitem sair ir às ruas

e,  se  tiveram  que  sair,

que  se  usem  máscaras.

E  que  usem  mesmo!  E

não que apenas faça de

conta  que  está  usando,

como muitos ainda fazem

com  o  cinto  de

segurança. É de ver que

não  usamos  cinto  de

segurança por conta das

exigências  das

autoridades  e  da  lei.

Usamos  para  a  nossa

própria  segurança.  O

mesmo  comportamento

vale hoje para o uso das máscaras de segurança.

“Sem outra solução, eu pego o bombardão” e lanço o meu grito à

razão.

Viva a Ciência! Viva a razão! Viva o homem! Viva a vida!

_______________

Izaias  Resplandes,  escritor  mato-grossense,  advogado  e  professor  é

membro  da  União  Poxorense  de  Escritores  e  do  Instituto  Histórico  e

Geográfico de Poxoréu, MT.

É assim que se faz: silencia, tapa a boca e deixa o 
genio pensar e descobrir a solução do problema.


