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“Dos Humanos” 

No dia 18 de Fevereiro, o Ministério 

Público anunciou ter concluído o inquérito 

relativo à morte da bebé de 4 meses, que 

terá sido mergulhada em água quente 

pelos seus pais, o que lhe provocou 

queimaduras de segundo grau em 50% do 

corpo, e que terão levado à sua morte. Um 

caso que se tornou visível porque uma 

criança morreu, mas que não deixa de 

levantar o véu sobre uma dimensão que, 

ainda que um pouco escondida, é 

infelizmente, bem real.  

É tão mais “simpático” pensar que os pais 

desenvolvem pelos seus filho uma amor 

imediato e incondicional, mas a realidade é 

mais dura e é preciso assumir-se de uma 

vez por todas, que muitas pessoas pura e 

simplesmente não têm em si competências 

parentais. Não têm o desejo e/ou 

capacidade de ter e criar os filhos. A isso 

juntam-se tantas vezes, e tão gravemente, 

álcool, drogas, meios envolventes 

promíscuos e patologias mentais de alto 

risco. Demasiadas vezes se identificam 

estes casos, sem que efectivamente se 

mobilizem recursos para o impedir. Não se 

trata necessariamente de identificar, 

apontar o dedo e "blá blá blás". Trata-se 

sim, de protegermos as crianças, que são 

património "dos humanos". Património e 

responsabilidade de todos nós.  

É humana uma pessoa que tortura um filho 

até à morte? É humana uma mãe ou um 

pai que assistam passivamente aos maus 

tratos e abusos sexuais de um filho? É 

humano o vizinho que ouve e que 

consegue conviver com gritos de dor e 

desespero de uma criança? É humana uma 

estrutura jurídica na qual não se possa  

 

confiar o suficiente para ter coragem de 

agir sem temer represálias e 

consequências? É humana toda uma 

estrutura social que permita que hoje, em 

pleno século XXI, ainda seja possível que 

tantas e tantas crianças, sejam 

negligenciadas, maltratadas, violentadas e 

marcadas para toda a vida (quando não 

mortas)? O que é que afinal nos faz ser os 

“Humanos de Hoje”? 

Numa sociedade actualmente adoecida e 

enfraquecida, é mais que tempo de 

analisar o rumo que levamos! É tempo 

também de percebermos de uma vez por 

todas se é este o caminho que queremos 

fazer. Também é verdade que uma maior 

mediatização e indignação com certas 

realidades é, de alguma forma, sinal de 

mudança e evolução de consciências. No 

entanto, e infelizmente, não é sinal de um 

agir em conformidade com essa suposta 

evolução. Conseguimos hoje, viver numa 

espécie de estado de adormecimento, em 

que é possível para uma mesma pessoa, 

indignar-se com uma realidade e 

simultaneamente nada fazer para a mudar. 

É mais fácil, sim, mudar de canal. Quem 

sabe para a famosa Casa dos Segredos, e aí 

sim, podermos viver verdadeiramente “os 

dramas da vida real”! 

Entretanto, numa espécie de ciclo vicioso, 

onde agredidos crescem para se tornarem 

tantas vezes, eles mesmos agressores, 

crianças são trancadas em dispensas, 

atiradas contra paredes, queimadas com 

cigarros, num doentio sistema de tortura 

de “gente grande”. Na verdade, todos os 

que não “vêem, não falam e não ouvem”, 

são cúmplices. Se não somos todos pais, 

somos todos filhos de alguém! E “quem 

não se sente, não é filho de boa gente”. 
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Trata-se acima de tudo de interiorizarmos 

e assumirmos de uma vez por todas que 

agir não é uma opção, é uma obrigação. 

Trata-se de assumir uma forma de vida em 

que não se pode tolerar o intolerável.  

Trata-se na essência, de redefinir o sentido 

do conceito de ser Humano.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


