
A menina Joëlle e o nosso medo da malária 
 

 
Falando sobre a menina marfinense Joëlle, uma professora contou:  “Ela sempre tinha alguma coisa para oferecer 

aos outros. Se encontrássemos alguma criança comendo milho às escondidas, podíamos ter a certeza de que tinha 
sido um presente dela. Se no pátio se juntasse um grupo de crianças, podia-se ter a certeza de que, lá no meio, 

estava a Joëlle a oferecer o seu lanche, dizendo a cada um “Come, mas tem que chegar para todos!”. 
 

 
Quase dez anos já se passaram da minha maior aventura. Aqueles 28 dias no país do 

tsunami – a Indonésia – me marcaram e me fizeram entender que a vida é um dom que precisa 
ser aproveitado plenamente, pois “de uma hora para outra” tudo pode acabar. 

Quando conto aos meus amigos a respeito do que eu trouxe comigo daquela imensa 
nação no sudoeste asiático, não temo em dizer que nunca mais fui o mesmo. Valores, sonhos, 
ideais, tudo foi reconfigurado a partir daquela forte experiência. 

Um aspecto em particular que, contudo, não me traz boas lembranças, foi em relação à 
necessidade de me proteger de um dos maiores perigos das regiões tropicais do mundo: as 
doenças por picada de insetos. Não que não existam males maiores, mas acredito que a 
inexistência de cura para, por exemplo, a dengue ou a malária, fazem dessas enfermidades 
poderosas causadoras de óbitos para as pessoas que vivem nessas regiões. 

Bom. Na Indonésia, eu, voluntário humanitário, tive que me proteger e não consigo 
descrever o mal que aquele comprimido semanal me causava. O antimalárico causou efeitos 
colaterais desconfortantes e até hoje acredito que meu estômago não é mais o mesmo. 
 
Um medo compreensível 

 
Diferentemente de mim, Flavia nunca foi exposta diretamente à Malária. Mesmo 

passando quatro meses nas Filipinas, ela não precisou tomar aquelas temíveis pílulas contra a 
doença. Isso a fez menos temerosa em relação ao antimalárico, mas, por outro lado, não 
extinguiu os medos em relação à enfermidade.  

Como acenei acima, a Malária é uma doença prevalente nos países de clima tropical e 
subtropical, como a Indonésia, a Costa do Marfim e também o Brasil. Conhecida também como 
sezão, paludismo, maleita, febre terçã e febre quartã, o vetor da doença é o anofelino 
(Anopheles), um mosquito parecido com o pernilongo que pica as pessoas, principalmente ao 
entardecer e à noite. 

Os sintomas mais comuns são febre alta, calafrios intensos que se alternam com ondas de 
calor e sudorese abundante, dor de cabeça e no corpo, falta de apetite, pele amarelada e cansaço. 
Dependendo do tipo de malária, esses sintomas se repetem a cada dois ou três dias. 

Não existe vacina contra a malária, mas alguns pesquisadores esperam que até 2015 seja 
lançada no mercado uma vacina que pode reduzir pela metade os casos de contaminação da 



doença. Enquanto isso a doença faz muitas vitimas, principalmente nos casos em que ela não é 
tratada rapidamente.  

Assim, dá para explicar o nosso medo, principalmente porque os antimaláricos, além de 
caros, não são 100% eficazes. 

 
Uma vítima especial 

 
Os temores em relação à malária nos fazem lembrar a 

primeira marfinense que “conhecemos”, não pessoalmente, mas 
que tem uma história bonita e um sorriso cativante. Joëlle 
Katitio Koné Lakoun, viveu só 6 anos (28 de julho de 1998 – 7 
de julho de 2004), mas deixou  uma grande lição para muitos 
que puderam encontra-la.  

Depois de ter ficado órfã aos dois anos, foi acolhida 
pelos tios em Man. Era tímida e assustava-se com tudo, até 
fazer amizades com outras meninas da sua idade, que 
frequentavam o grupo de crianças da comunidade dos 
Focolares.  

A partir de então, tocada pelo ambiente que existia ali, 
Joëlle começou a rir com gosto, a falar e a fazer muitas boas ações para as pessoas que 
encontrava. Um dia, ela se ofereceu para ir com a sua irmã acompanhar uma senhora até a sua 
casa. O caminho era longo para ir a pé, mas Joëlle não quis voltar atrás: “Você não pode 
sozinha!”, dizia. Acompanhou a senhora até a casa e ficou conversando com ela até que seus 
filhos chegassem e ela pudesse tornar sem deixa-la sozinha. 

Depois de algum tempo, por causa do trabalho do seu tio, a família da Joëlle mudou-se 
para o sul do país, longe das crianças dos Focolares. Não foi fácil para ela, mas em pouco tempo 
fez amizade com todas as crianças do novo bairro. 

Mas, infelizmente a vida da menina Joëlle acabou brevemente, após contrair uma doença 
misteriosa, com sintomas bem parecidos com os da malária. Por terem o sistema imunológico 
frágil, crianças e grávidas formam, juntas, o principal grupo de risco da maioria das 
enfermidades.  Mesmo com as tentativas médicas de controlar a doença, Joëlle não resistiu e 
morreu.  

Para a cultura local, tendo morrido com apenas 6 anos, Joëlle não poderia ser sepultada 
como uma pessoa. Contudo, sua tia insistiu para que fosse feito um funeral digno para ela.  

O enterro de Joëlle foi uma grande festa, com a presença de muitas pessoas. Ela tinha 
criado ao seu redor uma rede impressionante de relacionamentos e era amada por todos.  
 


