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TOQUE DE
RECOLHER
Flavia Amaral· (famara/@inbax.cam)

Nossos vizinhos de Matelfmdia discutem
lei proibindo jovens ate 16 anos de perma
necerem na rua, sem os pais ou responsa
veis, ap6s as 22h. A medida e impopular.
Mas sera tao ruim como os criticos argu
mentam?
Para alguns, ofende a liberdade individual.
Enganam-se. 0 Poder Publico pode
estabelecer proibi<;oes especificas,
respeitosas, quando necessarias para
proteger 0 individuo. Menores sao proibi
dos de comprar alcool, cigarros, entrar em
certos ambientes e viajarem desacompa
nhados.
Para outros, 0 Estado se intromete na
fun<;ao dos pais. Novo engano. 0 Estado
tem 0 dever constitucional d.e salvaguardar
os jovens de toda negligencia e convivio
pernicioso, mesmo que precise interferir
dentro da familia.
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estuda a noite? Preocupac;:ao a toa. E facil
a fiscaliza<;8o diferenciar 0 rapaz que volta
do cursinho e 0 outro, na gandaia.
Ha quem reclame: 0 Toque de Recolher
nao contempla crianc;as de rua abandona- .
das, ou que precisam fugir da violencia
domestica indo para a rua. Correto. Porem,
uma lei nao deve ser eliminada s6 por nao
abarcar todos os casos. Vamos torcer para
que ela ajude a abrir os olhos do publico a
estas omiss5es.
Cidades ja sentem os beneffcios do toque
de recolher, no rendimento escolar, dimi
nuindo ocorrencias policiais noturnas e
reaproximando a familia. Alguns locais
inventam soluc;:5es criativas, por exemplo,
casas noturnas para menores, "proibidas
para maiores", sem venda de alcool.
A medida nao e perfeita nem esta livre de
criticas, mas e pragmatica e mostra
resultado. 0 fato antipatico nao e 0 toque
de recolher, em si, mas a forma como a lei
perturba paix5es particulares. A pessoa
louca para beber, fugir dos pais, perambu
lar a noite, jamais aceitara intervenc;5es.
Se voce faz 0 aproveitamento util da
madrugada, entendera nossa posic;:ao.
Desde adolescente, adorava ler e escrever
a noite. Adorava praticar 0 parapsiquismo
e a saida fora do corpo. Mais tarde, desco
bri 0 prazer da relac;ao intima afetiva e
~exual. as maiores prazeres da madruga
da passavam longe das baladas, bares,
Ian houses, e nao seriam afetados por lei
alguma.
E voce, 0 que pensa do toque de recolher?
• Flavia Amaral e professor. voluntario
e co-autor do livro "Inversao Existencial"
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