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Nobreza é mesmo no pouco manter o senso de ajuda.  

É o próprio Deus mandando providência através das suas ações! 
Lanna Borges 

 

Embora eu não trate, aqui, de um tema jurídico, me propus a buscar um tema 

social, área que deve ser valorizada nos Cursos de Direito, aos quais cabe cuidar 

das ciências jurídicas e também sociais. 

Há, sem dúvida, uma insistência já cansativa das notícias que circundam a maior 

calamidade humana destes últimos tempos. A chegada do ‘novo coronavírus’ 

pegou a todos de surpresa, pois quem iria pensar, na noite da virada de 2019 

para 2020, que dali a poucos dias estaríamos em situação como a agora 

experimentada. 

Embora a tragédia que avoluma as estatísticas de óbitos em razão da pandemia, 

existem alguns belos quadros da vida que nos levam a reacreditar na 

Humanidade, com situações marcantes e, às vezes, comoventes, de como o ser 

humano é capaz de superar qualquer crise, dada a sua incansável resiliência. 

Temos visto, como nunca, o auxílio de empresas, famílias e cidadãos na busca 

da efetiva colaboração para com os mais necessitados, não de medicamentos, 

apenas, mas, e principalmente, de alimentos, já que a crise viral trouxe de 

arrasto, consigo, uma crise econômica de proporções mundiais. Os moradores de 

rua, tenho certeza, jamais foram tão ajudados como nestes tempos, com farta 

distribuição de alimentos e roupas, e especialmente carinho dos colaboradores. 

Temos visto, também, a superação humana de parte de todos aqueles que se 

ocupam das tarefas essenciais, para que nada nos falte, enquanto isolados. 

Acima de tudo, aqueles que trabalham na linha de frente desta batalha, 

promovendo uma gigantesca operação, sem descanso, na área da saúde. Nunca 

se viu tamanha mobilização, e nunca se mostrou necessário tantos agradecerem 

a tão poucos... 

Não há dúvida que o isolamento trazido pelo coronavirus é um isolamento 

imposto pela ciência médica, para que se evite uma contaminação maior. No 
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entanto, mesmo isolado, o ser humano continua a repercutir os sons da 

Solidariedade e os bons ventos da União entre todos. 

Não tenho dúvidas, a pandemia nos uniu em corações e mentes, e a preocupação 

pelo próximo se torna evidente com o passar do tempo destes dias muito 

estranhos. 

 

Estamos, todos, reinventando os nossos hábitos individuais, mas principalmente 

redescobrindo o que há muito tínhamos adormecido em relação ao convívio com 

o próximo e a preocupação com ele. 

Quanto mais nos aprofundamos em nossas individualidades, mais nos 

aprofundamos também em nossas vicissitudes de ajuda solidária e incondicional 

para aqueles que sofrem. Parece que o silêncio abriu nossos olhos para tudo o 

que nos cerca, e não queríamos enxergar... 

As ONGs são, hoje, frequentemente, procuradas por muitos para oferecer ajuda. 

Prova disto está na instituição Médicos Sem Fronteiras, a qual tem recebido um 

número recorde de solicitações que vão desde a mais humilde ajuda até a mais 

generosa contribuição. 

Também, jamais se viu repercussão tão envolvente como o movimento contra o 

racismo ocorrido nos Estados Unidos nesses últimos dias, onde negros e 

brancos, brancos e negros, foram, unidos, para as ruas protestando contra a 

violenta morte de George Floyd, causada por um agente policial que o asfixiou. 

Enquanto ordeira, a manifestação trouxe uma das cenas mais comoventes de 

nossa história recente, como a daqueles policiais, ajoelhados em sinal de 

respeito aos manifestantes, como que pedindo perdão pelo ocorrido. Esta cena 

demonstrou que ainda é possível um convívio pacífico quando o ‘eu’ começa a 

olhar mais para o ‘outro’, sentir a sua dor, sentir a sua aflição... 

É certo, superada a pandemia, tudo voltará ao normal, mas jamais será como 

antes. Estamos aprendendo grandes lições, e lidando com o que há de mais 

humano em nós, basta estarmos de olhos abertos para que tudo isto seja notado! 

 

O que importa nesta vida não é ganhar sozinho, mas ajudar a todos a vencer!  
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