
Um jeito de jogar o jogo da vida 
Flávio Dilascio  
 
Diz uma máxima popular que a pior solidão é aquela que se sente na companhia de outros. 
 
Isso talvez sintetize perfeitamente o que é ser idoso e viver em uma grande metrópole como o 
Rio de Janeiro. 
 
Renegada, abandonada, discriminada e esquecida por familiares e sociedade, essa parcela 
significante da população tem de achar alternativas para preencher os vazios de suas vidas. 
 
No Rio, idosos de diversas classes sociais encontram num hábito milenar uma nova maneira de 
se viver a vida. É nos bancos e nas mesas de praças que eles passam a maior parte de seus 
dias, dedicando-se aos mais diversos tipos de jogos, como sueca, buraco, copas, damas e 
xadrez. 
 
O jogo é uma forma de nos socializarmos e fazermos amigos. O idoso é muito maltratado na 
sociedade, pois poucos se lembram da gente e esquecem o que fizemos na vida. 
 
Acham que somos lixo desabafa o aposentado Milton Batista, de 72 anos, morador de 
Copacabana, que bate ponto para jogar baralho, pelo menos cinco vezes por semana, na Praça 
Serzedelo Corrêa, no mesmo bairro. 
 
Assim como Milton, milhares de cariocas da terceira idade procuram num simples encontro 
para jogar o preenchimento do vazio interior. 
 
Moro sozinho e pouco tenho que fazer em casa. Venho para cá para me distrair e formar um 
círculo de amizades – admite Constâncio Rodrigues, 82 anos, morador do Flamengo que vai 
diariamente ao Largo do Machado, onde joga sueca com os amigos que conheceu ali. 
 
Os grupos formados nas praças da cidade fazem pessoas enraizaremse em determinado local, 
baseando-se na identificação com os outros jogadores da turma. 
 
Que o diga o aposentado Airton Guterrez, 71, que mora em Niterói, mas não abandona seus 
amigos de tranca do Largo do Machado. 
 
Conheci esse pessoal quando vinha sempre aqui perto, no trabalho da minha esposa. Hoje, 
venho somente para jogar tranca com os companheiros, apesar de estar morando longe – 
conta. 
 
Mantendo a mente jovem Se, para alguns, o jogo é uma forma de preencher o tempo, para 
outros, se transformou numa maneira de manter-se com uma mente jovem. 
 
Vir aqui me faz muito bem. 
 
Além de encontrar os amigos, é uma forma de continuar em atividade – afirma Celso Ribeiro, 
80 anos, frequentador assíduo das rodas de sueca da Praça Saens Peña, na Tijuca. 
 
Além da sueca, Celso diz frequentar academia de musculação, tomar constantemente o seu 
“chopinho” e ainda namorar uma mulher de 30 anos. 
 
Apesar de a grande maioria dos frequentadores das praças ser composta por idosos, há ainda 
aqueles que procuram os encontros por estarem geograficamente longe de suas famílias. 
 
Sou do Nordeste, e a minha família está toda lá. Só nos falamos por telefone, e a solidão aqui 
no Rio é grande conta José Claudino, 56, o Tim (apelido dado pelos amigos de jogo em função 
de sua semelhança com o falecido cantor Tim Maia), que joga sueca diariamente no Largo do 
Machado. 
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