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(IN)DECISÃO 
 

 

Roger* se encontra diante de um momento de decisão: encarar ou não encarar um 

desafio. Para ele um desafio imenso, que está mexendo com suas entranhas. 

Uma dúvida cruel, que traz à tona diversos sentimentos. 

O medo, de tentar e dar tudo errado. 

A insegurança, sobre sua capacidade e seu conhecimento. Será que sou capaz? Se vê 

como um burrico diante de tantos concorrentes. 

O olhar do outro, invadindo sua intimidade... os comentários que irão surgir se ele fizer 

ou deixar de fazer. De qualquer forma, irão comentar. 

A incerteza dos resultados. Como ele queria uma bola de cristal que lhe revelasse o 

futuro e lhe desse a certeza do sim. 

O desejo de ir em frente, encarar os obstáculos. Por alguns instantes, Roger se acha 

invencível, poderoso, com a auto-estima revigorada. 

O futuro seria maravilhoso se ele conseguisse. 

Ir para a direita ou para a esquerda? A encruzilhada está à sua frente, e Roger precisa 

decidir. O momento é agora, não dá pra esperar. 

Esse desabafo é em vão, pois a decisão é somente sua. Mas ele precisa pôr pra fora, 

mesmo que numa folha de papel. 

Sente-se pressionado, não por alguém, mas por ele mesmo. Sua cabeça está fervendo, 

tentando achar uma saída. O labirinto é imenso e ele se sente perdido. 

Busca a luz, a tão comentada “luz no fim do túnel”, mas há apenas escuridão. 

As trevas trazem a sensação de vazio, de solidão. 

Ele precisa se libertar desse sentimento, enfrentar o medo e encarar a vida de frente. 

Afinal, é um homem ou um saco de batatas? 

Está dividido, metade do seu ser diz sim. Vá em frente, você pode. 

A outra metade diz não. Não vale a pena se desgastar. 

Sua cabeça está numa batalha sem tréguas. São milhões de pensamentos que lhe surgem 

e o deixam confuso. 

Se decidir pelo sim, com certeza será arriscado. Mas não 

há como fazer grandes acordos ou grandes mudanças sem 

uma certa dose de risco. 

Se decidir pelo não, nunca saberá como foi. 

 

Vamos deixar Roger decidir. 

 

 

 

Taciara Szymczak de Oliveira 
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Dourados, MS 

 

 

 

* Roger é um personagem masculino criado pela autora. 


