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-RIO E SÃO PAULO-Dados da Comissão Econô-
mica para a América Latina e o Caribe
(Cepal) das Nações Unidas indicam que,
daqui a 40 anos, a população idosa brasi-
leira vai aumentar em 45 milhões de pes-
soas, das quais 15 milhões terão mais do
que 80 anos. Atualmente, 2,8 milhões de
brasileiros passaram da casa dos 80. Co-
moatenderaessapopulaçãocrescenteéo
tema da última reportagem da série “No
Balanço das Horas”. No Japão, onde a ex-
pectativa de vida é de 83,6 anos (no Brasil
é de 73,7 anos), a solução foi a criação de
um imposto. A partir dos 40 anos, todo ci-
dadãopagao“impostocuidador”.Comes-
sa arrecadação, o governo financia os cus-
tosparaoatendimentodo idosono futuro.
De acordo com a diretora emérita de pes-
quisa do Centro Nacional de Pesquisa Ci-
entífica da França, a socióloga Helena Hi-
rata, a partir dos 40 anos, é descontado
mensalmente do salário do residente, seja
ele japonês ou estrangeiro, cerca de 40 eu-
ros, variável de acordo como salário:
— A partir dos 65 anos, o idoso tem a

possibilidade que o governo pague 90%
de todas as suas despesas com saúde,
acomodaçãoem instituiçãode longaper-
manência, enfermeiros, médicos, ambu-
lância, cuidador. Éumaespéciede seguro
administrado pelo estado. Quando a pes-
soaprecisadeauxílio,bastaprocurarpos-
tosmunicipais e a sua situação será avali-
ada — afirma Helena, que estudou a
questão no Japão, na França e no Brasil.
Na França, há o programa chamado de

Alocação Personalizada de Autonomia.
Mas, segundoHelena, é umapolíticamais
tímida do que a do Japão. Qualquer pes-
soa com 60 anos ou mais pode receber o
benefício, cujo valor varia de acordo com
grau de dependência e da renda.
EmSãoPaulo, existemcentrosde convi-

vência.Oproblemaéque, para frequentá-
los, é preciso que o idoso vá sozinho.
— Sozinho, o idoso esquece de tomar

remédios, não se alimenta direito. E há
sempre o risco das quedas dentro de casa
— diz Yolanda Nunes da Silva, gerente de
proteção social da Prefeitura de Vinhedo,
cidade a 75 quilômetros da capital.
Com a mais alta expectativa de vida da

Região Metropolitana de Campinas, de
77,6 anos, Vinhedo oferece há quase dois
anos o serviço Quero Vida, uma espécie
de creche, onde são garantidos cuidados a
idosos cujas famílias não têm condições
de pagar um cuidador. A casa atende a 14
pessoas — três homens e 11 mulheres —
em situação de semidependência.

LAZER OCUPA 26% DO DIA
Todos os dias, uma van vai buscá-los em
casa. As atividades incluemhorta, artesa-
nato, pintura, jogos edança.Recebemali-
mentaçãoadequadaeacompanhamento
seguindo as necessidades individuais.
— Voltar para casa, junto com a família,

faz comquenãoseenfraqueçaosvínculos
familiares—diz a secretáriamunicipal de
Assistência Social, Claudineia Serafim.
Estudo feito por estudantes de terapia

ocupacional na Universidade Federal de
Minas Gerais mostrou que o lazer ocupa
26% do tempo do idoso. Mas a ocupação
desse tempo émuito passiva.
— Eles gastam o tempo vendo TV, des-

cansando, olhando os netos. O ideal seria
ter algumexercício físico, comodança, ca-
minhada—afirmaLuísBevilaqua,que fez
o trabalho comTainã Fagundes.
O bancário aposentado Noel Sales, de

74 anos, pode ser encontradodiariamente
na praça Serzerdelo Correa, em Copaca-
bana,naZonaSuldoRio, ao ladodosami-
gos de carteado. Ex-jogador profissional,
não pode mais fazer as caminhadas em
Copacabana nem jogar pelada com os
amigos.As sequelasdeumcâncero impe-
diramdecontinuaroesporte.Maselepre-
fere passarmais tempo na rua:
— Aqui (na praça) não vejo o tempo

passar.

TEMPO DE VIDA MAIOR EXIGE
NOVAS POLÍTICAS PARA A VELHICE
DRIBLANDOORELÓGIONo Japão, quem temmais de 40 anos paga ‘imposto cuidador’, que custeia gastos
do governo com idosos. No Brasil, centros de atenção são alternativa a asilos emantêm vínculo familiar
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Semcontar as horas. O bancário aposentado Noel Sales, de 74 anos, passa as manhãs jogando cartas com os amigos em Copacabana:, na Zona Sul do Rio : “Aqui não vejo o o tempo passar”
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Atenção diferente. Em Vinhedo (SP), vans buscam os idosos em casa diariamente para lazer e para receber cuidados

O tempo é uma das angústias do
nosso tempo. Mas ele se acele-
rou de verdade. É uma consta-
tação científica. Parece que está

provado que o campo eletromagnético em
torno da terra produz uma ressonância
cujas pulsações se aceleram. Como nosso
corpo obedece a essas frequências, devido
à aceleração geral, a nossa jornada diária
de 24 horas oscila entre 16 e 18 horas. As-
sim, não sou eu que estou devagar, tudo
está passando mais rápido. Zygmunt Bau-
man, sociólogo polonês, chama isso de
tempos líquidos. Nada dura. Nada tem so-
lidez. Tudo muito rápido, como os líqui-
dos, efêmero e passageiro. Essa constata-
ção explica nossa aflição. Falta tempo para
ler, ir ao cinema, ver os amigos, sempre
falta tempo.

SOBRE O TEMPO DA VIDA
Estou no lucro, tenho 82 anos e a expecta-
tiva de vida é de 73 anos. Quem está nas-
cendo agora pode viver 100 anos. Não te-
nho angústia com a proximidade da mor-
te. Não penso nisso. Vivo o tempo de hoje,
como diz Paulinho da Viola. Não tenho es-
sa nostalgia. Também não fico olhando o
que deixei de fazer. É uma sensaçãomuito
desagradável de uma vida que poderia ter
vivido e não foi.

O TEMPO E A NETA ALICE
É como sua vida continuando ali, o me-
lhor da sua vida. Sou um avô babão com
cada descoberta, da língua, das coisas. São
dois extremos da vida: o mais velho, o
mais novo.

SOBRE O DIA
Acordo já devendo às 6h, mas costumo
dormir depois do almoço. Depois que li,
em uma pesquisa, que dormir depois do
almoço faz bem à memória e à inteligên-
cia, passei a ter coragem de contar isso.
Antes escondia e mandava dizer a quem
ligava que tinha saído ou estava ocupado.
Faltam dias para o meu dia.
Como dizia Rubem Braga, “a gente não

tem que fazer tudo o que a gente tem que
fazer”. Temos que tirar essa culpa do débi-
to com as tarefas de todos os dias. l
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Divagações
sobre o tempo
Artigo

Esporte e cultura. Esses são os desejos de jovens
entre 16 e 19 anos para usar o tempo livre. Dis-
sertação de mestrado da assistente social San-
dra Rangel de Souza Miscali com adolescentes
de escola pública e particular de Campos, no
Norte do Estado, mostrou que esses anseios in-
dependem da classe de renda na qual o jovem
está inserido.
— Esse desejo une os dois. Os alunos da es-

cola pública e da particular querem mais
tempo para essas atividades — explica a pes-
quisadora que defendeu a dissertação em Po-
líticas Sociais na Universidade Estadual do
Norte Fluminense Darcy Ribeiro (Uenf ), ou-
vindo 60 jovens.
Entre os alunos da escola pública da perife-

ria de Campos, o tempo livre é gasto na frente
da televisão, ouvindo música e cuidando da
casa, principalmente as meninas, que costu-
mam também tomar conta dos irmãos meno-
res. Entre os alunos das escolas privadas, a
música também ganha mais espaço, mas os
estudos ocupam todo o tempo.
— Na periferia, o trabalho e os afazeres do-

mésticos determinam o futuro dos jovens: so-
mente umcitou a possibilidade de prestar vesti-
bular. Entre os estudantes da escola particular,
essa é a única preocupação. Todos estudam
com o objetivo de entrar numa universidade

pública.Muitos até querem trabalhar na área de
Humanas,mas a exigência dos pais é por carrei-
ras como Engenharia, por exemplo.
Sandra cita o caso de uma estudante que cur-

sa o ensinomédio, o curso pré-vestibular, inglês
e francês:
— Na escola pública, eles nem têm essa no-

ção. Na privada, filhos de médicos, advogados,
já existe uma projeção de que, no mínimo, pre-
cisam atingir a esse patamar.

FINS DE SEMANA: IGREJA E SHOPPING
Nos fins de semana, a distância de renda apare-
ce mais. A maioria da escola da periferia vai à
Igreja e namora:
— A maioria é evangélica. Na Igreja, há dança,

música, teatro. Eles anseiam por essas atividades
e as encontram na Igreja. E namorar é de graça
Já entre os jovens da escola particular, os

programas incluem consumo. Vão ao cinema,
ao shopping.
A leitura também ganha pouco espaço no

tempo desses jovens da periferia. Apesar de a
escola ter uma boa estrutura física, com biblio-
teca, essa é uma opção de lazer pouco citada
por eles. E a defasagem entre a idade e a série
aparece: enquanto na escola pública 43% dos
jovens ouvidos têm 18 anos, na privada, essa
idade é de 17 anos. (Cássia Almeida)

JOVENS SEM LAZER NA AGENDA
ESTUDOX TRABALHO, escolhas ditadas pela renda

BB NO BALANÇO DAS HORAS
DOMINGO:
Trabalho fica para depois
SEGUNDA-FEIRA
internet e TV, juntas e misturadas
ONTEM
Na França, cada vez mais tempo àmesa
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