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O OUTONO EM CADA UM DE NÓS 
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 Não é de hoje que a questão do tempo nos atravessa e nos desafia a detê-lo. Na 

verdade, nós o desafiamos, travamos uma batalha externa, buscando tipos diversos de 

tratamentos, cremes com toda sorte de componentes, naturais, industrializados, receitas 

caseiras, produtos importados, enfim, a lista é grande, tudo o que for possível e necessário 

para que o espelho diga que o tempo está muito ocupado e esqueceu de fazer marcas visíveis 

em nós. Por outro lado, outra grande batalha, acontece dentro de nós: afinal, o quê estivemos 

fazendo que não percebemos que o tempo aconteceu? Onde estávamos ocupados com o quê? 

Que sentido demos para esse caminhar na vida com o gosto do envelhecimento? 

 Talvez nossa infância possa ser vista como o verão, tudo convoca à vontade de 

investigar, descobrir, sempre para fora, para o meio, para o mundo. A primavera, essa coisa 

do desabrochar, do florescer, da adolescência, da juventude. Ninguém se incomoda de 

perguntar quantas primaveras uma pessoa fará, quantos anos. Podemos perguntar, pois a 

pessoa responderá orgulhosa, vaidosa, nesse momento o tempo não se apresenta como 

ameaçador, o viço da mocidade, da juventude exala um cheiro de “depois eu penso sobre 

isso”. Talvez possamos atribuir o inverno à essa fase que  convida a ficar mais dentro de casa, 

aquela casa que batalhamos para conquistar, educar os filhos, receber os amigos; até porque, 

já não há tanto pique, ânimo para balada. Eis o inverno, a pausa para saborear conquistas, 

quando elas acontecem, quando as construímos. Caso contrário, mergulhar num mar de 

frustrações. Não sejamos pessimistas, talvez um pouco de cada, quem sabe. E o outono? 

 O outono pode ser vivido de maneira muito particular, porém observo algumas 

situações que se repetem constantemente. Por exemplo, cito a questão do idoso, chamá-lo-ei 
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de outonista, de se sentir como um peso, por vezes, o relato é de se perceber como um 

fantasma. Quem é o outonista na sala, na hora do jantar, quando ele não pode, não consegue, 

não quer se expressar. Muitas vezes é cortado em sua fala e ainda escuta que ele não sabe de 

nada, que fique calado. Ser outonista não parece nada fácil. Não se trata exclusivamente do 

envelhecimento do corpo, mas também do apagamento do sol que houve para cada um, é se 

perceber como improdutivo, sem lugar, alguém que sobra e invariavelmente a vontade de 

desistir de viver, pois não há motivo. 

 Um outonista bem humorado, que enverga, mas não quebra, como se diz por aí, que 

não se rende aos rótulos, que se empertiga, estufa o peito, pega suas frutas cheias de saber, 

quando as tem e distribui entre lágrimas e sorrisos, porque ele ri e chora porque a vida 

oferece de tudo um pouco. Como outonista desbravador de si mesmo, sai e vai aprender com 

os que cruzam, com aquilo que não consegue aprender; ele segue. 

 Qualquer dia desses observe bebês, crianças brincado nas pracinhas, nos parques, isso 

ainda acontece, lá estarão os futuros outonistas. É preciso que sejam cuidados desde então. 

Não só com boa alimentação, cuidados de higiene; não podemos esquecer-nos do jardim 

psíquico que há em cada um deles, em cada um de nós. 


