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Queridos amigos, bom dia! Uma ótima terça-feira para você e 

todos os seus. Quem acompanha o “Projeto Ana”, com spots diários na Rádio 
Transmundial, ficará estarrecido ao ouvir a notícia de abusos e desrespeitos 
praticados contra a mulher em diversas partes do mundo. Não estamos 
falando de algo que ocorreu no passado, mas que ainda ocorre nos dias de 
hoje, nesse mundo dito “moderno”.  

  
Quem já se deteve na leitura do livro do irmão de Jesus, Tiago, 

poderá observar que ele atribuiu como a “verdadeira religião” “cuidar dos 
órfãos e das viúvas em suas dificuldades” (Tiago 1:27). Tinha uma razão de 
ser, dado que naquela sociedade tanto os órfãos como as viúvas não 
dispunham de um programa estatal de suporte e apoio, como temos aqui no 
Brasil, e mesmo que insuficiente, é assegurada uma pensão através do sistema 
previdenciário.  

  
Em muitos países, essa realidade não mudou. Como bem 

reportou o “Projeto Ana”, na Índia há uma localidade chamada “Cidade das 
Viúvas”, para onde acorrem todas as viúvas, posto que se permanecerem no 
seio do lar, após a viuvez, serão violentadas pelos “homens” da própria 
família ou das vizinhanças. Triste realidade, não é mesmo? Como admitir um 
comportamento animalesco como esse nos dias de hoje?  

  
Não só neste mês dedicado as mulheres (março), quão bom seria 

se a nossa sociedade valorizasse mais as mulheres; quão maravilhoso se os 
idosos, independentemente do sexo, fossem respeitados e tivessem um 
tratamento condigno com todo o tempo e esforço que dedicaram na 
construção dessa nação.  

  
E por falar em mulheres, em mulheres idosas, lembrei de um 

texto de Mário Prata que gostaria de compartilhar. O dedico a uma idosa que 
amo profundamente, a minha querida mãe (Semíramis):  

  

AS MULHERES DE OITENTA  
Mario Prata  
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Vinícius de Morais bem que poderia ter cantarolado “olha que 
coisa mais linda, mais cheia de graça, é uma velhinha que vem e que passa, 
no doce balanço, a caminho do lar”.  

  
Me responda: existe alguma coisa mais bonita do que ver uma 

senhora de oitenta anos, aqueles cabelos brancos, caminhando pela rua de 
mãos dadas com o marido, bem mais trôpego do que ela? Quantas vidas 
existem naquelas duas mãos entrelaçadas? Quantos filhos, netos e bisnetos? 
Quanta vida, quanta história. Quanta gente aquela mulher de oitenta colocou 
no mundo? E agora lá vai ela, caminhando, sem pressa nenhuma, sabe lá pra 
onde. Ela e o homem dela. Eternos enquanto duraram.  

  
É, já não se fazem mais mulheres como as de 80. Perdemos a 

fórmula e esquecemos, quase sempre, que elas existem. Mulher de um só 
amor, de uma só dedicação.  

  
As mulheres de oitenta se dividem basicamente em três 

categorias: as ainda casadas (como sofreram com seus maridos há algumas 
décadas), as viúvas (como sofreram com a morte do marido) e as com o mal 
de Alzhaimer (que não sofrem, porque não sabem mais).  

  
O incrível é que a gente olha para uma velhinha e pensa que ela 

não saca mais nada. Que está apenas sentada ali na porta esperando o próprio 
enterro passar. Lêdo e lerdo engano. Aquela que faz aniversário, com filhos, 
netos e bisnetos em volta. Olha ela lá, na dela, sentada na cadeira, olhando o 
nada. Engana-se, minha filha. Ela está percebendo tudo. Ela sabe o que está 
rolando na festinha da bisa. Sabe quem trai quem, quem deve pra quem, 
quem odeia quem, dentro dos seus próprios descendentes. Mas ninguém dá 
bola pra ela.  

  
Ela já teve trinta, achando que sabia de tudo. Chegou aos 

quarenta pensando: agora é que eu sei. E aí foi indo até chegar ali. Cada vez 
mais conhecendo mais o mundo e as pessoas do mundo. Quando vê o 
presidente dizendo besteira na televisão, ninguém lhe pergunta o que achou. 
Têm certeza que ela vai dizer bobagem. Mas se ousarem vão ouvir uma frase 
curta, perfeita, exata. Quase filosófica. As mulheres de oitenta filosofam. 
Infelizmente ninguém as ouvem.  

 
...  
  
Quanto àquelas que têm o mal de Alzhaimer (antigamente eram 

apenas caducas; pioraram o nome e não arrumaram o remédio) não sabem o 
que está acontecendo no mundo. Sua mente não guarda nada do presente (o 
que tem lá suas vantagens), mas se lembram do passado como se fosse ontem. 
Pergunte sobre o baile de debutantes, como foi que ela conheceu o marido 
dela, daquela famosa quadrilha, das fofocas familiares dos anos 30. Um diário 
passado vai invadir a sua cabeça e seus olhos vão ficar brilhando.  
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Ah, as mulheres de oitenta com seus cabelos brancos, seus 

óculos redondos, sua caixinha de remédios. Sábias, filósofas, boas. Gente 
finíssima.  

  
O jovem de hoje será, inevitavelmente (se Deus lhe conceder a 

graça de algumas dezenas de anos de vida), o idoso de amanhã.  
 
Que possamos guardar isso em nossas mentes e corações.  
  
 

 


