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EDITORIAL

PONTO PARÁGRAFO X PONTO FINAL.
Por Dr. Roberto Schoueri Jr.
Geriatra e Diretor Técnico do Hospital REGER

Imagem ilustrativa.

O tempo passa. Ou o tempo
fica e nós é que passamos. A
experiência de envelhecer muda
completamente, dependendo do
humor do momento, do amor
atual ou passado, da idade e da
saúde, da saudade, da sorte (e
por aí vai!). Nada é para sempre,
tudo deteriora. Aprecio a beleza
das flores mais ainda por sua
efemeridade; a flor artificial não
encanta tanto. Esta aceitação
da passagem do tempo com
um olhar contemplativo é fácil
enquanto há uma expectativa de
continuidade. Amanhã será um
novo dia. Ponto, com a certeza
do próximo parágrafo.
Este número da revista REGER foi preparado com muito cuidado. O
assunto nos toca de perto: o envelhecimento e as reservas necessárias
para o bem envelhecer. O texto inicial é um contrassenso: fala
da ausência de reservas. Fala do fim da vida. Vem em seguida o
artigo sobre a reserva emocional construída ao longo da vida,
aprendendo com as experiências. A seguir, Vida e Sustentabilidade,
com uma preocupação referente à reserva financeira. Em seguida,
as reserva física, afetiva cognitiva e a nutricional: sem um corpo
sadio não há mente que resista. Por fim, a reserva social: o
envelhecimento da população é uma conquista da sociedade e
proporciona uma sensação de completude, o legado. Que esta
revista lhe provoque boas reflexões e mudanças para melhor.

É muito mais viver.
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Mas o que é o ponto final? O que
resta quando nada mais existe? O
que é o nada? O que é virar cinzas?
A matéria e energia que usamos em
nossa existência foram trocadas,
pessoas foram tocadas por nós
e estas guardam em matéria e
energia algo que lhes transferimos.
Mas eu, eu mesmo, desapareço
totalmente, inexisto. Eu não sou a
memória de meus filhos, a saudade
de minha mulher, a gratidão de
meus pacientes, este texto ou uma
placa na rua. Eu viro pó.

Os psicanalistas entendem que nossa
mente não tem uma representação
da morte. As religiões têm outra
compreensão, dão um sentido à vida
e outro sentido a uma pós-vida,
buscando assim atenuar as agruras
deste mundo sublunar e sem sentido.
Minha provocação é: que tal encarar
o envelhecimento como nossa última
fase da vida e, portanto, nossa última
oportunidade de aproveitar desta
dádiva? Aproveitar a oportunidade
de fechar projetos, corrigir enganos,
aprender pela última vez que não
somos tão especiais assim e que
sofremos como qualquer mortal
e aprendermos com isso? Perdoar
ou, como diz uma música, “não há
o que perdoar”, por isso mesmo é
que há de haver mais compaixão.
Esta perspectiva mais fatalista,
terminativa, definitiva cria uma
necessidade de aproveitar melhor as
coisas mais raras - o tempo, apreciar
o belo, meditar, as oportunidades
de conversar e, quiçá, até interferir
positivamente ou ajudar pessoas
queridas ou anônimas. Enfim, cria
uma necessidade de viver melhor,
de se conhecer um pouco mais,
ajustar os próprios valores éticos,
buscar uma integridade emocional.
Daí, ganha uma nova
importância
É muito mais viver.
HOSPITAL
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o legado, a coerência, a aceitação
de nossos limites. O legado não
revigora nossas cinzas que continuam
igualmente inertes em seu retorno à
natureza. Ele fica como a resultante
de nosso esforço, sofrimento,
criatividade, amor. Mais um tijolinho
na construção humana.
A luta pela vida é sublime, sagrada

e necessária. A esperança de dias
melhores se renova a cada dia. No
entanto, tudo deteriora, tudo acaba.
Qual o sentido de manter uma
arrogância tola até o fim? Pensando
melhor, fica mais importante viver e
aproveitar o que a vida nos ensina.
E ponto final.

Reserva
Emocional
Por Patrícia de Campos Lindenberg Schoueri
Psicanalista em São José dos Campos

A vida nos reserva muitas surpresas.
Umas muito alegres outras nem
tanto. E ainda situações excessivamente difíceis. De todas, talvez
a percepção de como estamos sujeitos ao inesperado, ao desconhecido seja a mais difícil. Costumamos pensar que a morte é o limite
daquilo que enfrentaremos, mas
não é raro as pessoas pensarem que o que mais evitariam,
se pudessem, não é bem a morte, que por sinal é inevitável e
completamente enigmática, mas
o sofrimento, as perdas e, por
fim, a dependência.
Como nos preparar para navegar
06

pela vida? Como nos preparar
para navegar pela vida quando
os nossos recursos físicos e a nossa
percepção do mundo parecem não
mais nos ajudar nem objetivamente
e muito menos nos fornecer a
ilusão de que “daremos conta do
recado”? Nossos limites já foram
testados e vamos-nos dando conta
de que precisamos sim do outro,
objetivamente e, principalmente,
emocionalmente. Foi-se o vigor da
juventude e a onipotência compatível
com a época.
Interessante perceber que vamos,
ao longo da vida, construindo
uma reserva emocional para

nos auxiliar em tempos de maior
necessidade. Costumamos chamar
essa reserva de maturidade. Podemos
também imaginar que vamos
expandindo a nossa capacidade de
sentir, pensar e agir frente às situações
que nos aparecem.
Também é da sabedoria popular
que o sofrimento nos “treina” para
poder enfrentar as dificuldades
na vida. Nada muito simpático a
priori, mas também sabemos que
a nossa capacidade de representar
e de pensar sobre coisas, pessoas
e situações só é posta em marcha
frente à ausência destas. Dito
de outra forma, só pode haver
memória e quiçá aprendizado,
com a experiência frente à falta.
É a partir do trabalho psíquico de
luto que nossa mente se forma e se
expande ao longo de nossas vidas.
Tudo parece começar com a primeira separação, no nascimento, e continuar se expandindo sempre com o
desmame, com o ganho gradual de
poder sustentar a ausência, que fica
claro com a felicidade de um bebê
ao brincar de esconde-esconde. E
ainda podemos pensar nas inúmeras situações cotidianas nas quais
falhamos, perdemos, nos vemos
limitados. Poder aceitar essas situações sem se desesperar, negar, é
função do quanto tenhamos podido
vivê-las com alguém que já sabia
que o “mundo não iria acabar”,
que algo se aprende com as dores
e que, além disso, vamos ganhando um “estofo” psíquico, um “copo”
maior para conter o que vier para

que as nossas emoções não transbordem em lágrimas, desespero,
ações transloucadas e ineficientes
entre outras situações que geram
extremo sofrimento e desesperança.
Uma vida compartilhada, onde
um cuida do outro, talvez seja a
base para a construção de uma
“reserva emocional” ou ainda de
uma mente que sente e pensa e,
por fim, age em benefício próprio
e do outro. Esse compartilhamento
nem sempre parece ser equilibrado.
No início e no fim da vida, parece
que um cuida do outro incapaz e
desvalido que nada pode contribuir.
Acredito que esta seja uma ideia
muito enganosa. Quanto vale
para os pais o sorriso de seu bebê
e tudo o que significa? Quanto
vale para um filho poder retribuir
os cuidados recebidos no fim de
vida de seus pais? Em termos
emocionais, podemos pensar
que nos constituímos na relação
com “um outro”. E, assim nossos
“mundos” se expandem sempre,
englobando mais relacionamentos
e experiências, como parece que
hoje se acredita que aconteça com
o universo.
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Por Ednardo José de Paula Santos
Ex-Prefeito de São José dos Campos
“Filhos devem cuidar dos pais na
velhice”, dizia a multimilenar ideia,
em passado não muito distante. A
crescente velocidade das mutações
sociais vem imprimindo modificações radicais às práticas de cuidados
com os idosos, que somadas às naturais dificuldades pertinentes, torna
o desafio cada vez maior. Resumida
e simplificadamente, a população
brasileira, a par de crescer, envelhece em percentual também crescente,
o que corrobora a afirmação já feita.
Trazendo para o plano familiar e mesmo pessoal de cada um, remanescem
poucas alternativas.
Cuidamos de nós até quando pudermos fazer isso, de forma autônoma;
esperamos que filhos cuidem de nós,
quando for possível; entregamos esse
mister a instituições privadas ou esperamos que o Estado o faça como
retribuição ao trabalho desenvolvido
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no período produtivo de nossa vida.
As alternativas que se apresentam
nos remetem ao duro confronto entre a realidade vivenciada com aquilo que deveriam ter sido feito 50, 60
anos atrás. Muitas vezes cruel, a realidade, uma conjunção de fatores
existenciais, financeiros, familiares,
não elimina a necessidade de termos
que continuar a sustentar a vida nos
seus diversos aspectos, ao qual se somam o declínio da saúde e da própria energia vital, passando também
pelo enfrentamento dos preconceitos
com os idosos.
As soluções não parecem fáceis, além
de não poderem ser generalizadas. A
forma de consolo, além de termos
que enfrentar a nossa própria realidade. Resta-nos o consolo de tentar
motivar os jovens a, pelo menos, tentarem desde cedo, montar uma estratégia para enfrentar o futuro. Correm
em nosso desfavor as vicissitudes do

Imagem ilustrativa.

Imagem ilustrativa.

Vida e
sustentabilidade

• Melhorar a qualidade moral e gerencial de nossos homens públicos;
• Motivar jovens para que cuidem
melhor do seu próprio futuro;
• Orar a Deus para que possaRestam-nos, portanto, poucas op- mos minimizar as agruras que
ções (difíceis de serem realizadas), nos esperam ao caminharmos
entre as quais:
pela vida.
Estado Brasileiro que, obstinadamente trabalha contra os esforços de poupar, e cuja principal contribuição é
causar desequilíbrios que solapam a
poupança individual.

Reserva Física
Por Lúcia Miquelini
Fisioterapeuta do Hospital REGER

No decorrer da nossa vida, desde
a infância, escutamos conselhos
do tipo “coma brócolis que você
vai crescer forte e saudável”,
na adolescência, “não beba”,
“não fume”, “não use drogas” e
quando adultos, “caminhe”, “faça
palavras cruzadas” e por aí vai.
Isso significa que de alguma forma
adquirimos a consciência de nossa
responsabilidade, com o nosso
desenvolvimento, da importância
de nossas escolhas. Somos nós que
mantemos nosso corpo e mente

saudáveis. Porém, associar esses
cuidados com a velhice ainda não
é uma prática universal. Sempre
deixamos para pensar sobre esses
conselhos mais tarde, quando
os efeitos da idade começam a
aparecer, afinal, ainda falta tanto
tempo, não é?
É aí que nos enganamos, pois o
tempo voa e para conseguirmos
nosso objetivo, que é ter um
envelhecimento saudável ou bemsucedido, temos que criar hábitos
09
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A ideia seria iniciarmos nossas
atividades físicas o mais cedo
possível para que nossa mente
e corpo criem uma memória
de hábitos saudáveis e reservas
que serão resgatadas nos vários
percalços da vida, ou mesmo
numa vida sem muitos tormentos,
mais longa. Quando vamos nos
dar conta que essa disciplina é tão
necessária? A massa muscular
decai inexoravelmente, o que
se traduz inicialmente em perda
de força e agilidade, depois em
perda de equilíbrio. É sabido que
as perdas vão acontecer com

É muito mais viver.
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o processo de envelhecimento,
porém podemos minimizá-las
com essas reservas adquiridas
durante a vida.
Você que não adquiriu o hábito
de atividade física, deve estar
pensando, e agora? Não tem
mais jeito? Tem sim: nunca
é tarde para começarmos a
nos cuidar e termos atitudes
positivas para o nosso bem-estar.
Exercícios aeróbicos, caminhadas
e, se possível, exercícios de
fortalecimento aumentam nossas
chances de uma velhice com
maior independência física.
Espero que esse texto faça você
refletir sobre o assunto. Que este
estímulo resulte em uma atitude
que o favoreça. Mexa-se!

Reservas
Afetivas

Imagem ilustrativa.

e isso requer disciplina. Quando
este aprendizado acontece, altera-se
nossa escala de valores, alteram-se
as prioridades e a distribuição do
tempo e, finalmente, conseguimos
cuidar de nós mesmos.

Por Dr. José Eduardo Guariglia
Psiquiatra e psicoterapeuta
do Hospital REGER

Atualmente, quando as pessoas,
mesmo ainda na adolescência,
consideram as prioridades para
sua vida, no seu planejamento
para o futuro, é cada vez mais
comum colocarem em primeiro
lugar o conforto financeiro. Nas
escolas, ou mesmo já na préescola, uma disciplina oferecida
como diferencial é a educação
financeira. Sinal dos tempos em
que vivemos, no qual o dinheiro
e questões correlatas tomaram
papel dominante no dia a dia.
Dessa forma, a cultura oferece
cada vez mais opções para facilitar
o planejamento e a organização
financeira para uma certa
tranquilidade neste aspecto da vida
na velhice. Quando não somente
a capacidade produtiva é reduzida,
como também as necessidades – e
custos – tendem a aumentar. De
fato, exatamente neste momento,
em nosso meio, esse é um tema
que vem ganhando importante
destaque, já que se discute a
Reforma da Previdência.

se enquanto jovem, ao longo
da vida, durante a fase mais
produtiva, de forma que quando
as oportunidades já não forem
as mesmas - nem a condição de
corresponder a elas – ao mesmo
tempo em que as necessidades
e os custos se tornam maiores,
seja possível manter o mesmo
padrão de vida de antes, para isso
poupando recursos para o futuro.
Assim, como criar uma reserva de
recursos é importante no aspecto
financeiro, o mesmo se dá no
aspecto afetivo: nas relações que
estabelecemos ao longo da vida,
em como estabelecemos essas
relações, como as construímos e
como cuidamos delas.

A forma com a qual cuidamos – ou
poupamos – de relacionamentos
afetivos saudáveis consistentes e
duradouros será decisiva para o
momento em que, novamente,
a capacidade relacional já não
for mais a mesma, seja por
limitações físicas (como doenças,
que podem comprometer a
É preciso planejar, pensar, organizar- locomoção ou a forma de estar no
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mundo), econômicas (limitação
de recursos financeiros para
atividades sociais) ou sociais
(redução dos espaços de
socialização e falecimento
de pessoas queridas) e que
as necessidades são maiores
(pelos mesmos motivos acima),
essencialmente a possibilidade de
necessitar ser cuidado. Imersos
que estamos em uma realidade
que cada vez mais distancia os
relacionamentos humanos pela
falta de tempo, sobrecarga do dia a
dia, priorização de outros assuntos
e, cada vez mais frequente, o
mundo virtual, que tende a
substituir, quando não impedir, a
convivência real com as pessoas
que ocupam os mesmos espaços
(físicos) que nós, enquanto nos
colocamos em outros espaços
(virtuais) nos “relacionando” com
12

pessoas que não conhecemos ou
mal conhecemos. Como reflexo há
um esvaziamento das relações
familiares e sociais, mesmo
profissionais, que poderiam, se
devidamente cuidadas, criar uma
consistência que permitiria, com
o tempo, não só não envelhecer
sozinho, ter alguém com quem
compartilhar os capítulos finais
da vida (e às vezes os mais
difíceis), mas também ter pessoas
– e relações – importantes com
as quais exista espaço para cuidar
e ser cuidado com atenção, amor,
carinho e ternura. Por outro lado, a
escassez desses “ativos” relacionais
resulta nas relações muitas vezes
“espinhosas” que testemunhamos.
É importante lembrar que,
quando observamos uma pessoa
no fim da vida, nos capítulos

finais, aquele momento é uma
etapa, uma consequência, de
uma trajetória traçada ao longo
de anos, ou seja, um reflexo
das escolhas que foram sendo
realizadas – muitas vezes sem
muita propriedade ou consciência
– ao longo de anos e sendo
reforçadas e revalidadas.
Além das sementes plantadas no
passado e cultivadas ao longo
da vida, é indispensável persistir
semeando, ou seja, cultivar relações.
Isso porque não é incomum (mesmo
as relações importantes recebendo o
devido cuidado), com o tempo, no
envelhecimento e falecimento das
pessoas mais próximas, nos vermos
sozinhos em idades avançadas. É
essencial manter uma vida social
ativa, para o surgimento de novos
vínculos. Assim como uma pessoa
que fez repetidamente a escolha de

não reservar recursos financeiros
para a velhice, estará em situação
econômica desconfortável, com
grandes chances, a pessoa que
não cuidar devidamente de suas
relações mais próximas ao longo
da vida também terá carência
de pessoas para quem ela seja
importante o suficiente para terem
como prioridade exercer algum
tipo de cuidado, seja um carinho,
estar presente no dia a dia ou
mesmo auxiliar em alguma outra
necessidade.
Isso nos faz pensar sobre as
escolhas que estamos fazendo
exatamente neste momento
quanto às relações e pessoas que
consideramos importantes em
nossas vidas e que queremos que
continuem a ser importantes. Ou
seja: qual o valor que damos para
o que consideramos
importante?
É muito
mais viver.
HOSPITAL
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Por Luciana Ribeiro e Miriam Inácio Pereira
Terapeutas Ocupacionais do Hospital REGER
O processo normal de envelhecimento
é caracterizadopordiversasmudanças
que, aliadas a fatores como a
herança genética, o nível educacional,
o socioeconômico, o estilo de vida
e as relações sociais determinam
sua singularidade. Uma existência
singular num tempo irrepetível. As
consequências desse envelhecimento
podem ser observadas por meio do
déficit da atenção, da memória ou
da capacidade de percepção visual
de objetos.
O maior temor que o envelhecimento nos traz é a perda das
habilidades cognitivas. De certa
forma, elas existem, seja como falhas da memória, seja como lentificação do processamento de informações. Porém, a capacidade
de reserva pode ser otimizada com
objetivo de manter e restaurar essas
habilidades. As três etapas que envolvem a memória são a aquisição,
o armazenamento e a evocação da
informação. A dificuldade que afeta
este processo pode estar na organização de novas informações, no
uso de estratégias para gravá-las de
É muito mais viver.
maneira espontânea e de forma efi14
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Reserva
Cognitiva

ciente ou na capacidade diminuída
de resgatar informações já armazenadas.
O terapeuta ocupacional, compreendendo como a cognição
muda ao longo da vida, oferece oportunidades para planejar
intervenções que minimizem os
efeitos do declínio cognitivo na
funcionalidade e facilitem o exercício de sua autonomia. O treinamento de habilidades cognitivas
possibilita a melhoria tanto da capacidade da memória quanto de
outros aspectos da vida cotidiana,
tais como a adoção de hábitos
saudáveis e melhoria da qualidade da exposição às demandas
ambientais e sociais. Com uma
boa avaliação, é possível devolver
ao paciente as habilidades que
pareciam perdidas, melhorando
assim sua autoestima e qualidade
de vida. A intervenção dos terapeutas ocupacionais se dá através
da implementação de protocolos
de treinamento cognitivo formal
ou informal, para ensinar estratégias aos idosos, a fim de fortale-

cer suas capacidades de atenção,
de adaptação de rotinas, de treinos em ambientes de aprendizagem para idosos, promovendo a
retenção e codificação das novas
informações aprendidas.
No dia a dia, diversas atividades
proporcionam estímulos das
funções cerebrais, além de
ampliar a rede de interesses da
pessoa idosa, com benefícios
variados. O quebra-cabeça,
por exemplo, é um passa tempo
interessante e que pode ser feito
em família. A leitura ou assistir
a um filme auxiliam na atenção
sustentada e armazenamento,
além de possibilitar a discussão
da temática exibida. A música

promove relaxamento e bemestar, estimula o hemisfério direito
do cérebro e auxilia no resgate
de memória e linguagem. Outras
atividades como exercícios físicos
(se possível ao ar livre), caçapalavras, palavras cruzadas,
cozinhar, atividades matemáticas,
entre outras, são ótimas opções
para trabalhar a atenção e
concentração, além de estimular a
flexibilidade mental, trazendo para
o cérebro aprendizagem e novos
caminhos a serem descobertos.
Nossa mente é alimentada por
novos caminhos, novos desafios,
que nos são uma sensação de
prazer ao serem alcançados.
Mãos à obra!
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Reserva Nutricional
– Construir o futuro
Por Marlene Maria Amaral Scheid
Nutricionista do Hospital REGER

A memória alimentar nos é bem
familiar. Nossas lembranças da
infância nos remetem às estórias,
imagens, sabores e cores da nossa
família. Nossa memória nos leva
à cozinha, lugar da casa onde
tudo acontecia, onde todos se
reuniam. Já bem cedo, a água
fervia na chaleira, sob a chama
da lenha no fogão. Aliás, a água
mantida sempre quente, para
cozinhar, lavar louças, passar um
café fresquinho ou aquecer as
conversas com um chá de mato
colhido na horta. O pão, o bolo, a
quitanda, tudo feito em casa, eram
servidos com leite fresco, ali mesmo,
ao redor do fogão a lenha.
As refeições eram saborosas,
cheiravam à comida refogada
com alho fresco, harmonizadas
com o que era colhido na própria
horta. O que não se colhia no quintal
era comprado nas quitandas, mas
É muito maistudo
viver.
fresco. Bastava um arroz,
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feijão, ovo frito e salada de tomate
temperado com azeite e sal.
Estávamos todos satisfeitos, fosse
pela refeição caseira, fosse por
estarmos todos reunidos à mesa.
As refeições eram salpicadas de
condimentos frescos e de toque
materno. Nada, o leite fresco,
o torresmo, a comida feita com
banha, as roscas, nos fazia mal,
pois toda a comida era feita,
adaptada à natureza e servíamos
com parcimônia e sensatez, em
vez do consumo supérfluo. As
refeições nos davam prazer, além
de energia para fazermos muitas
outras coisas: correr, brincar ou
simplesmente ouvir as estórias ao
redor do fogão a lenha. Usávamos
muito do nosso tempo e de nossa
energia no preparo das refeições o que fazíamos com muito prazer e
era muito saudável. Usávamos os
recursos da natureza sem gastá-los.

Evoluímos em relação às
necessidades básicas, mas o
progresso trouxe consigo o
esquecimento de ensinamentos,
prazeres e práticas que radicam
numa sabedoria de cultura
consolidada. Adaptamo-nos a
uma vida em que comer não é
prioritariamente prazeroso, mas
comemos rapidamente para
satisfazer nossa falta de tempo.
Hoje, gastamos energia e nosso
tempo escolhendo alimentos
prontos, todos com o mesmo
cheiro e gosto. O que muda é a forma
e cor da embalagem, mesmo assim
ainda precisamos escolher. Será que
o preço que pagamos pelo “luxo”
de termos à disposição alimentos
prontos nos hipermercados não será
excessivamente alto? Por outro lado,
acumulamos energia supérflua em
nosso corpo e esvaziamos nossa
cultura alimentar.

A realidade atual caracteriza-se, entre
outras coisas, pela consolidação de
necessidades outrora dispensáveis,
cujos custos para nossa saúde
são elevadíssimos. Devemos ter
claro que o alimento deve, além
de fornecer os nutrientes para
nosso desenvolvimento, fornecer
alegria, deve nos remeter às nossas
culturas, deve unir as pessoas,
amigos, familiares. O alimento une
pessoas, une gerações, une a família
ao redor de um fogão a lenha, ao
redor de uma mesa. A vida nos
possibilita aperfeiçoar receitas,
desenvolver paladares, sabores,
aromas, técnicas culinárias a serem
passadas de várias gerações,
garantindo a cultura alimentar e a
história de vida de um povo e uma
família. Garantir a história culinária é
garantir o futuro das gerações.

Hoje em dia tudo é muito diferente.

É muito mais viver.
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Reserva Social:
cuidar de si
e dos netos

Desafios para a Terceira
Idade nos dias atuais
Por Maria Enilce Teixeira
Assistente Social do Hospital REGER
“O mais importante e bonito, do mundo, é isto: que
as pessoas não estão sempre iguais, ainda não foram
terminadas, mas que elas vão sempre mudando. Afinam
ou desafinam. É o que a vida me ensinou.”
(Guimarães Rosa, Grande Sertão Veredas)
Este é um tema que remete a uma
reflexão profunda, principalmente
se forem levadas em consideração
as mudanças que vêm ocorrendo
e que afetam diretamente a
posição dos idosos na atualidade.
O escritor Guimarães Rosa destaca
que as pessoas mudam e que
podem afinar ou desafinar.
Provavelmente ele quis dizer que
as pessoas estão afinadas quando
conseguem viver de maneira coerente
com as circunstâncias e desafinadas
quando ocorre o contrário.
Falar em mudanças, quando se
trata da população que está
envelhecendo, implica numa
volta ao passado, buscando
É muito mais viver.
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em benefício desta faixa etária.
As conquistas alcançadas pela
ciência trouxeram uma longevidade
mais saudável e os avanços dos
movimentos voltados para os Direitos
Humanos trouxeram mudanças
significativas na vida social de quem
está envelhecendo.
Estas conquistas de anos de luta
sinalizam que os idosos têm
que ter seu papel assegurado
pelo direito à convivência
social, direito ao lazer, direito
ao esporte, direito ao trabalho.
O Conselho Nacional do Idoso
(Lei nº 8.842/94) determina a
necessidade da viabilização do
convívio, integração e ocupação
do idoso na sociedade, uma vez

que o equilíbrio da pessoa idosa
e seu ajustamento dependem
de um contato social suficiente
e uma ocupação cheia de
significados, dentre outras coisas.
Lazer e convívio social passam a
ser direitos do cidadão idoso e
dever do Estado, que deve criar
condições favoráveis para suprir
tal necessidade.
Em São José dos Campos, por
exemplo, temos as Casas do
Idoso, mantidas pela prefeitura, as
Faculdades da Terceira Idade da
Univap e da UNESP e o SESC, entre
outros, que oferecem atividades
gratuitas e trazem diversas
possibilidades, como a aquisição
de novos conhecimentos, prática
de esportes, lazer, participação
em festas e bailes, etc. Há esses
e diversos outros espaços para
a participação ativa e para a
socialização, com a possibilidade
de criação de novos interesses,
de projetos, de gosto pela vida nesta
fase que pode ser tão difícil devido ao
acúmulo de doenças, perdas, etc.

avós deve ser, em primeiro lugar,
cuidar de si, usufruindo de tudo o
que for necessário ao seu bemestar. Cuidar dos netos é também
essencial, motivo de alegrias
e novos aprendizados. É um
privilégio poder mostrar o mundo,
ensinar valores sociais e afetivos,
lembrar sua história, dando base
e pertencimento à criança, num
tipo de convivência que estreite
os laços tão profundos que unem
avós e netos.

Também no ambiente familiar esse
favorecimento de contato social
e afetivo deve ocorrer. Claro, há
a autonomia do idoso que pode
escolher seus relacionamentos
sociais em detrimento do convívio
com os filho e netos. O papel dos

É muito mais viver.
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