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Saúde e casa própria são as aspirações mais citadas; violência é o grande medo; maioria se 
diz feliz, mas acha que os outros não são (nem os jovens) 
 
Até onde mergulha a memória de Fernando Barros, o mar já engolfou dois companheiros seus, 
da colônia de pescadores do posto 6, no cantinho direito da praia de Copacabana.  
 
Por pouco ele não fez companhia a bagres e badejos embaixo d’água. "Durante um temporal, 
com muito vento, eu fui parar lá em Niterói", recorda. "A canoa virou duas vezes, desvirou e 
veio embora."  
 
De susto em susto, ele não se assusta mais. Nem no mar, nem na terra. "Não tenho medo de 
morrer, de ficar doente, de nada. Se ali é um perigo, eu digo: vou passar é ali."  
 
Com uma dupla de colegas, ele embarca antes das 6h em uma canoa movida a motor e volta 
cinco horas depois. De domingo a domingo. Está nessa lida desde 1959. Sua função é puxar, 
no braço, as redes e linhas que outrora capturavam 150 kg, 200 kg de pescado e que hoje só 
emergem com pouco mais de uma dúzia de exemplares.  
 
Numa quinta-feira ensolarada de fevereiro, ele pescou a sorte grande: atracou na areia com 
seis peixes-enxada, seis tamboris, quatro linguados, três pargos brancos e uma arraia. No mês 
que vem, Barros, conhecido na praia como Maricá, completa 80 anos.  
 
De cada três brasileiros com 60 anos ou mais, dois (67%) se comportam como Maricá e dizem 
não temer a própria morte. Em contraste com os jovens, somente 11% identificam sua morte 
como o maior medo –são 23% entre os que têm de 16 a 25 anos, segundo outra pesquisa, 
entre jovens, realizada no ano passado.  
 
"Na hora em que a morte chega não há opção", diz a dona-de-casa Maria Dulce dos Santos 
Silva, 62, moradora do bairro de Ermelino Matarazzo, na zona leste de São Paulo. "Da morte 
Eu tenho medo é da vida", emenda o metalúrgico aposentado Paulo Pecoraro, 64, colega de 
Maria Dulce em aulas de violão oferecidas pelo governo do Estado.  
 
"Tenho medo de violência e de ficar doente, na dependência de outras pessoas, a coisa mais 
triste que existe", conta Paulo. Temores associados à violência constituem o maior medo 
(25%) declarado pelos idosos do país. Seguem os medos com problemas de saúde (18%) e a 
morte -17%, incluindo a de parentes. Declaram não ter medo 22%.  
 
O comerciante aposentado Szaja Frank, 89, polonês radicado no Brasil desde 1948, foi vítima 
de assalto em sua loja poucos anos atrás. Seu medo maior "Ser assaltado." Sua mulher, a 
dona-de-casa brasileira Brana Rubinsky Frank, 81, teme as enfermidades: "A gente vai dormir 
bem e tem medo de acordar com dor".  
 
Em uma manifestação de longevidade do amor, são quase 60 anos de casamento, Brana 
passou a despertar de madrugada para confirmar que o coração do marido batia como pais 
costumam fazer com bebês. "Eu ficava tocando nele para ver se ele se mexia."  
 
Brana diz que a mania já passou, mas Frank revela que nem tanto. "Hoje eu fico deitado, e ela 
vem ver se eu estou dormindo." Encontrando-os no passeio diário na praça Buenos Aires, em 
Higienópolis, reduto de classe média para cima, a preocupação soa exagerada. Soldado do 
exército soviético na guerra (1939-45), Frank ostenta boa forma.  
 
Em outra praça, a "do Forró", no bairro proletário São Miguel Paulista (zona leste de São 
Paulo), o segurança aposentado João Raimundo da Silva, 69, constata: "Quando eu era jovem 
não tinha nada. Hoje também não tenho nada".  
 



O tom de conformidade não lhe roubou os sonhos. Nenhum supera o de "ter uma casa". Ele 
mora de favor com uma família, ganha o mínimo, poupa R$ 200 por mês e ignora quanto custa 
uma casa.  
 
Sonhos associados à moradia são os principais dos brasileiros mais velhos (19%), ao lado de 
ter saúde ou recuperá-la (18%) e à frente dos anseios ligados à família (12%) -11% não 
cultivam sonhos. Conforme o Datafolha, a aspiração de possuir uma casa própria é a número 
um para 10% dos idosos e 10% dos jovens.  
 
Em outro banco da "praça do Forró", o vaqueiro aposentado Jaime Benigno Ribeiro, 69, 
amaldiçoa o infarto que o apeou da vida mais saudável. Ainda assim, como 2% das pessoas da 
sua faixa etária, seu sonho supremo é arrumar trabalho. "O negócio era uma fazenda para eu 
tirar leite."  
 
Sem saúde, com dinheiro escasso e viúvo duas vezes, Ribeiro desencantou-se: "Não tenho 
felicidade, não". Ele forma a minoria: meros 2% dos velhos se dizem infelizes -20% afirmam-
se mais ou menos felizes, e 78%, felizes.  
 
Indagados sobre a felicidade alheia, contudo, sustentam que apenas 32% dos idosos 
brasileiros são felizes. Isso é, infelizes são os outros.  
 
De volta da pescaria, Maricá relaciona sua felicidade à saúde. "Comigo é o contrário: se ficar 
parado uma semana, sinto o corpo todo dolorido." Descarta pendurar os anzóis: "Se Deus 
permitir, sigo até os cem anos pescando. É tempo brabo, é temporal, é mar brabo, e a gente 
vai embora".  
 
o sonho da casa própria é bem maior entre elas 12%  
 
entre os homens, não passa de 7%  
 
quando a pergunta é sobre bens materiais, a situação se inverte: 12% eles x 5% elas  
 
28% é o índice dos que sonham com saúde na faixa acima dos 75  
 
34% das mulheres têm medo da morte, contra 30% dos homens  
 
67% dos separados se dizem felizes, abaixo da média geral, de 78%  
 



 
 

 
 
Fonte: Folha de S.Paulo, São Paulo, 15 mar. 2009, Especial MaiorIdade, p. 1-10. 


