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Irrecuperável. Assim Roberto fora nomeado por aqueles que conviviam com ele 

na FEBEM.  

Com dez anos, o garoto já experimentara cola de sapateiro e maconha. Eram 

as únicas coisas a que tinha acesso, pela convivência com crianças que haviam 

ingressado no mundo do crime. 

Certa vez, machucou o dedo e precisou ir ao médico. Um sujeito enfiado num 

jaleco impecavelmente branco, com um bigode e um olhar gélido o contemplava. 

Chamou Roberto de ladrãozinho de meia-tigela. Não atendeu o garoto, já que este 

tinha fama de irrecuperável e ainda acreditava que roubaria algo do consultório. Mas 

precisava de um curativo! Saiu do consultório cabisbaixo e sem entender como uma 

pequena palavra em um pedaço de papel poderia fazer tanta diferença para alguém. 

Será que ele era, de fato, irrecuperável e não merecia o mesmo tratamento que as 

demais crianças? 

Até então, acreditava que todos viviam dessa maneira. Mas, após o episódio 

no consultório, desejou, pela primeira vez, que sua vida fosse totalmente diferente, 

que tivesse aquilo com o qual sonhava à noite. Um abraço materno, brinquedos, uma 

casa e um papel sem a palavra “irrecuperável”.  

Na malandragem das ruas, quanto mais coitado, melhor. Um menino entre 

farrapos que inventava uma doença recebia um olhar penalizado e, com sorte, um 

pedaço de pão ou moedinhas. Ser miserável ajudava a obter alguns trocados. Mas 

não era o tipo de vida que se sonha em ter e Roberto sentia isso intensamente.  

Ao passar pelo menino, que estava sentado e contemplando o chão, duas 

professoras pararam diante do menino, na companhia de uma pedagoga francesa que 

estava visitando a FEBEM. Está vendo esse garoto? Tem treze anos, usa drogas, é 

analfabeto e é um caso irrecuperável. Mas como com apenas treze anos ele é 

considerado um caso irrecuperável? A pedagoga não entendia, olhava estupefata para 

as professoras. Eu gostaria de conversar com ele. 

Pela primeira vez, ao invés de destacar a cor de pele ou olhar para Roberto 

com um misto de desprezo e superioridade, a francesa abaixou-se e buscou o olhar do 

garoto. Com licença, por favor. Essas palavras provocaram -lhe um choque. Ninguém 

se dirigira assim a ele. Se o menino olhasse para alguém nos olhos, logo era punido 

violentamente. E agora surge essa francesa, com um sotaque estranho, e age como 

ninguém que ele conhecera?  

A francesa não sabia nada de como era a FEBEM de fato. O menino contou 

sobre o “pau de arara” e, após ouvir a história, a francesa estava com os olhos 

castanhos esbugalhados de tanto choque. Como poderia dormir tranquila depois de 



ouvir a história de Roberto? Dormiria sabendo que o garoto sofria. Como teria que ficar 

no Brasil durante uma semana, resolveu convidar Roberto para dormir 

temporariamente em casa. 

Chegando à residência, o garoto olhava para os objetos, os quartos, 

desconfiadamente. Não passara por boas experiências em outras casas. Quase 

sofrera abuso. O que esperar da francesa? Ela aparentemente parecia ser gentil, 

afinal o levara para casa. 

Desceu as escadas, ela o convidara para tomar um lanche. Bolo, café, vários 

pratos e talheres. Todo aquele luxo deixou-o perplexo. Aos poucos, ela foi-lhe 

ensinando o francês. Passaram-se duas, três semanas e permanecia na casa da 

estrangeira. 

O comportamento do menino mudara. Inicialmente foi à residência dessa 

estranha a fim de roubar-lhe tudo. Joias, televisão, prataria. O tempo passou, os 

objetos que o menino pretendia diminuíram na lista. Coitada, seria injusto roubá-la 

depois de recebê-lo em casa? 

Um ano de convivência se passou. A francesa precisaria voltar para a Europa, 

Roberto ficou revoltado. Amava-a,  era a única que não o desprezara, o acolhera  e lhe 

ensinara tantas coisas que a rua nunca pudera lhe ensinar. Ensinara-lhe francês e a 

comer de talher, abandonara as ruas, mudara de comportamento. E agora? Teria que 

fazer algo para que fosse mais fácil abandoná-la. Teria que agir de tal maneira que a 

francesa não quisesse mais vê-lo. A dor de perdê-la era inimaginável. 

Então tampou o ralo da banheira, a água transbordou e molhou todo o primeiro 

andar. Assim, quando chegasse, ela ficaria indignada e diria que o odiava, pediria para 

ir embora. Voltaria para as ruas sabendo que absolutamente ninguém o amava, 

tornando mais fácil a vida *lá fora.  

O choro trazia dor ao menino. Deitou na cama e ficou na expectativa da 

chegada. A porta do saguão de entrada se abriu. Mon Dieu! A água molhara o carpete, 

os móveis. Como isso acontecera? Será que foi... Não, o Roberto não faria isso. O 

menino chorava no quarto. Sim, ela precisava ficar indignada e provar que ninguém 

era capaz de amar Roberto, provar que ele era irrecuperável. 

Uma batida na porta. A francesa entrou e Roberto voltou a encarar o chão. 

Roberto, olhe nos meus olhos. Relutantemente, o garoto obedeceu. Ambos estavam 

com o mesmo nó na garganta. Os olhos vermelhos encaravam-se reciprocamente. 

Roberto fizera isso propositalmente? Ele queria um motivo para que ela o expulsasse. 

Mas então a francesa abraçou Roberto, deixou-o sem reação. Ela o amava. Mas 

como, se o garoto destruíra praticamente todo o primeiro andar, tampando o ralo da 

banheira? Ambos choraram. Ela continuaria no Brasil, fora um terrível engano. 



Esta história não é ficcional, e sim baseada na vida de Roberto Carlos Ramos. 

Hoje é pedagogo, com mestrado em educação pela Unicamp, pós-graduado em 

literatura infantil e adotou treze crianças, além de ter criado uma fundação para 

reforçar a educação de meninos e meninas que vivem o mesmo que viveu. Roberto 

tem um pouco de cada personagem criado por Jorge Amado: a paixão pelos livros do 

Professor, o sonho de ter a autonomia que Pedro Bala tem, os traumas da infância 

como o Sem Pernas. Mas, além disso, como todos os Capitães da Areia, Roberto 

sonhou em ter uma família e não ser considerado irrecuperável.  

 


