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Opinião

Chegou finalmente o dia do julga-
mento anunciado naquele tribunal
de família e menores. A juíza olhou
de novo para os documentos.

Relembrou todos os pormenores lidos, verifi-
cados, escutados, estudados neste processo. E
pensou em tudo o resto. Mais de uma dezena de
processos sobre o mesmo sujeito. Roubo, furto,
tráfico de drogas, tráfico de armas, prática de
violências várias, agressões, ameaças, etc. Tantos
e tantos crimes imputados a uma só pessoa.

E continuou a pensar naquele jovem, naquele
adolescente frágil. Agora estava a olhá-lo. Frente
a frente. E, questionadora da natureza humana,
pensava: - Como era possível alguém ser assim
tão mau?... 

Uma das testemunhas, vítima, afirmou: - se-
nhora doutora juíza, infelizmente tenho de lhe
dizer que este rapaz não é gente. Desculpe a ex-
pressão que vou usar: este rapaz – que é já um
homenzinho – é pior que lixo!

Outra testemunha, de acusação, não teve dú-
vidas: - senhora doutora, isto é um caso perdido!
Eu tentei perceber, eu até tentei ajudá-lo, mas
não consigo. Só mesmo a prisão!

O Ministério Público calou-se. 
A juíza remexia os pormenores do processo.

O rapaz tinha sido abandonado pela mãe
quando tinha 3 anos de idade. Foi deixado numa
noite fria, numa das ruas mais movimentadas
daquela cidade metrópole, junto a uma igreja.
Segundo os assentos, a mãe nunca o procurou
porque o seu companheiro não gostava de
crianças. Nunca conheceu mais família. A vida
do jovem agora julgado foi a normal para um
condenado à nascença: foi recolhido por um
grupo de gente que vivia na rua, pediu na rua,
praticou sexo na rua, roubou na rua, sofreu abu-
sos na rua. Cresceu na rua.

Um dia, um casal reparou naquele rapazito

franzino. Pensou como ele poderia ser útil a tra-
balhar na padaria da família. Pelo menos não
passava fome. Convenceram-no. Tinha tudo
para correr bem para todos, não fosse aquela
desgraça venezuelana. Aquilo deu uma volta e
o melhor foi fugirem. O rapaz veio com eles. 

Agora parece que está tudo a correr mal para
todos. Uns não conseguem ganhar o que ga-
nhavam e estão frustrados com a vida que le-
vam e com a falta do que lá deixaram. O rapaz,
em pouco tempo recuperou os vícios de mais
de uma década. Vive de novo na rua. Vive dos
favores que pode obter. Vive revoltado como
sempre viveu.

- Senhora doutora juíza, a prisão é a única sal-
vação para gente como esta! Sejam menores
ou sejam maiores! – verberou uma das teste-
munhas.

- A sentença é minha, não é sua. – calou de
imediato a juíza daquele tribunal. – Limite-se a
responder ao que lhe é perguntado. – concluiu.

- Mas diga-me, descreva-nos como é que este
jovem a ameaçou. – perguntou a doutora juíza
a uma das testemunhas.

- Foi horrível, doutora. Ele veio por trás, abra-
çou-me e colocou a mão dentro da minha blusa.
Disse-me que se não lhe desse o que ele queria,
iria sofrer as consequências. – afirmou com ar
arrepiado a senhora testemunha.

A juíza continuou: - e o que é que ele lhe exigiu,
podemos saber?

- Sim, senhora doutora juíza. Ele disse que
queria comida e bebida, que já não comia há
dois dias. Imagine, senhora doutora!...

Neste ano novo de 2019, faço votos para que
aliviemos um pouco mais a nossa condenação
de natureza humana. Até porque só podemos
continuar a acreditar que o melhor está para
vir.

Joana, fazes um desenho? |

Está bem… eu faço-te um desenho

Jorge de Almeida
Castro
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Há cerca de 20 anos eu era uma médica
jovem, a fazer um curto voluntariado
numa cidade africana. Lembro-me de
ter salvado poucas vidas, um número

insignificante perante as perdas que presenciei.
Desse tempo, recordo a certeza consolidada do
meu ínfimo tamanho perante a dimensão do
mundo. Talvez suspeitasse, mas conservava a so-
berba de uma cabeça jovem. Não precisava de ir
tão longe para ter a noção de tamanho, para abalar
essa pueril arrogância. Teria bastado não ignorar. 

Hoje sou uma médica não tão jovem a traba-
lhar com uma população frágil. Acompanho
crianças e jovens com perturbações do neuro-
desenvolvimento, agrupados num pequeno nú-
mero de diagnósticos médicos, mas afinal tão
diversos quanto o número de casos. Todos os
dias cometo erros, todos os dias aprendo como

não fazer e todos os dias me assalta uma certa
perplexidade, que não é mais do que a surpresa
dolorosa. 

Quando consigo descentrar-me de mim
mesma, imagino-me do lado de fora da janela do
consultório e revejo esse filme de não ficção em
que acabei de participar. E tento registar, acredi-
tando que não posso ignorar o que acabei de ver
e ouvir. Vejo muitos meninos de idades diferentes,
com problemas igualmente diversos. Vejo muitos
pais, apreensivos, sós, a contarem-me, com con-
vicção, as preocupações, mas também habilida-
des irreais que não veem, mas queriam ver. Alguns
agressivos, porque pareço ter uma lupa que sen-
tem como uma arma e lhes aumenta a angústia.
Vejo educadores, professores, técnicos, alguns
também agressivos ou a marcar o seu terreno,
porque estão atrapalhados. Vejo-me a mim, tam-

bém atrapalhada, a tentar estar na plateia, quando
devia estar no palco, com um papel secundário,
mas ainda assim não menos ativo. E quando
ajusto o volume do filme, surge um ruído ensur-
decedor ou uma confusão de diálogos mudos. 

Então uso a imaginação. Pego no filme e co-
loco-nos, personagens, a agir de forma diferente.
Os mesmos, apenas com pequenas correções
no argumento. Nós, os tais intervenientes no pro-
cesso terapêutico (médicos, técnicos, professo-
res), conversamos sobre o que sabemos e não
sabemos. Falamos até sobre decretos recentes,
bem pensados, que ainda não consolidámos por
falta de tempo, mas que nos dão coragem pela
filosofia implícita; trocamos impressões sobre
estratégias que resultam; somos uma referência
segura, ainda que com incertezas, que recebe as
famílias com uma firmeza afável. E os protago-

nistas, pais e filhos, não se sentem atingidos pelas
nossas batalhas e inseguranças. Não lhes dizemos
que devem ser firmes, para que os filhos cresçam
seguros? Como podem ser firmes se os deixamos
mais perdidos com a nossa desajeitada crispa-
ção? Quando vejo o resultado dessas pequenas
correções sinto coragem. Acredito ser possível.
Mas todos temos que nos alinhar. E nós, que dia-
riamente trabalhamos com pessoas diferentes,
temos que estar serenamente à altura.|
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Vemos, ouvimos e lemos. Não podemos ignorar.* 
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