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O Consumo Consciente do Dinheiro e do Crédito
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26 - A vida é cada vez mais longa
Se você está na década dos 40 anos de idade, saiba que está na hora de começar a pensar no
“que vai ser quando crescer”. Depois da meia-idade chega a idade inteira, mas esse tempo em
que o crescimento se completa não vem sem esforço. É a sabedoria popular quem ensina:
envelhecer é uma coisa, crescer é outra.

Neste momento não estamos sugerindo que você pense no que fará durante a aposentaria.
Talvez você arrume um novo emprego, ou venha a se dedicar a causas socioambientais. Viajará
e passeará bastante. Fará alguns cursos ou retomará atividades interrompidas na juventude.
Eventualmente, casará de novo. 

Tudo isso é importante, mas é pouco. A chamada terceira idade exige mais de quem chega lá.
A questão que nos interessa neste momento é outra: como desfrutar de bons relacionamentos,
com pessoas de todas as idades, depois dos 65 anos de idade? 

Este é sem dúvida um assunto bastante delicado, que traz um certo desconforto, mas que não
pode ser evitado. Ele tem a ver com o tema do uso consciente do dinheiro e do crédito na medida
em que, pensar na velhice, nos estimula a rever, já, as escolhas que estamos fazendo.

Estamos tão ocupados em ganhar e gastar dinheiro que nos esquecemos com muita facilidade
que estamos envelhecendo e que nossa função social não se limita ao papel de provedores
financeiros da família. Quem permite que isso aconteça consigo não escapa de repetir o drama
do Rei Lear (da obra de Shakespeare), que ao distribuir em vida a sua herança e seu reino,
amargou a solidão na velhice.

Para que as décadas de seus 60, 70 e 80 anos sejam o palco de uma convivência intensa, além de
hábitos que mantenham a saúde e a renda, crescer (e não simplesmente envelhecer) exige uma
outra aprendizagem demorada, que precisa começar agora: como viver muito e continuar sendo
interessante para as pessoas e se interessando por elas?

Esta aprendizagem consiste na criação continuada de vínculos afetivos e duradouros com os
familiares, os amigos e os desconhecidos com que nos relacionamos todos os dias. Cultivar e
manter seus laços com o mundo e com a sociedade.

Como diz a música, “a gente não quer só comida*”. O ser humano necessita de companhia e
afeto. Queremos compartilhar o tempo; trocar desejos, experiências e também medos. Queremos,
enfim, viver muito tempo e não tempo demais.

Nenhum de nós quer o mesmo tratamento que os septuagenários de hoje – ricos ou pobres –
recebem. Ninguém se imagina precisando recorrer ao Estatuto do Idoso para nos sentirmos
cidadão e pessoa.

Para que, mesmo aos 75 anos, continuemos a ter desejos e sonhos ao invés de queixas e
necessidades, nossos planos atuais devem incluir medidas que tornem a nossa existência
significativa para o maior número possível de pessoas. 

O sentido de uma vida humana é que ela tenha sentido para os demais. É somente isso
que faz a vida valer a pena. É de Milan Kundera** a frase: “todo mundo tem dificuldade
em aceitar o fato de que irá desaparecer, desconhecido e despercebido, num universo
indiferente”.

Não perca tempo. Comece a praticar a arte de, nas palavras do rabino Harold S.
Kushner (autor do livro “Quando coisas ruins acontecem às pessoas boas”***), ser o alguém
de alguém.

AQUI VOCÊ
ENCONTRA

• Como desfrutar de
bons relacionamentos
depois dos 65 anos
de idade?

• A importância
de planejar hoje
para o amanhã.

• As grandes
obras produzidas
por pessoas da
“terceira idade”.

* Arnaldo Antunes, in “Comida”   ** In “A Insustentável leveza do ser”,   ***Editora Nobel 1988.
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Você sabia? 
• O aumento da expectativa de vida tem levado à questão de se estamos próximos do limite máximo

para a idade dos seres humanos. Na verdade, todas as tentativas de se estabelecer tais limites
foram ultrapassadas rapidamente. Em 1928, Louis Dublin avaliou em 64,7 anos a idade máxima
para a espectativa média das sociedades humanas. Mas ele não sabia que a Nova Zelândia
(desconsiderados os nativos Maoris) já tinha ultrapassado essa marca na sua própria época.
Em 1990, S. J. Olchansky, B. A. Carnes e C. Cassel, da Universidade de Chicago, afirmaram que
a expectativa de vida adicional não deveria ultrapassar os 35 anos para pessoas já com 50 anos
(ou seja, pessoas com 50 anos deveriam viver no máximo até os 85, em média). Seis anos depois,
essa marca era superada pelas mulheres japonesas.

Isso ajudou os pesquisadores Jim Oeppen, da Universidade de Cambridge (Inglaterra), e James
Vaupel, do Instituto Max Planck para Pesquisa Demográfica, na Alemanha, a negar as tentativas
de se estabelecer limites para a idade máxima do ser humano e a concluírem que ainda estamos
longe do limite do crescimento da expectativa de vida. Isto é muito relevante pois muitos dos
cálculos de planejamento social e previdenciário que influenciam nossas vidas hoje dependem
de projeções desse tipo. 

• A capacidade de realização não se esgota com a idade. Veja alguns exemplos de grandes obras
produzidas por pessoas que já estariam na “idade da aposentadoria”:

• Rembrandt passava dos 60 anos quando pintou seus quadros mais importantes.

• Galileu publicou “Discursos e Demonstrações Matemáticas” aos 74 anos.

• Cervantes contava com 68 anos quando terminou o “D. Quixote”.

• Machado de Assis publicou “Memorial de Aires” aos 69 anos. 

• Aos 72 anos François Mitterrand foi eleito pela segunda vez Presidente da França.

• Mahatma Gandhi fez uma greve de fome pela paz, durante 5 dias em Deli, aos 78 anos 

Dicas
• Doe aquilo que não usa mais. Terá satisfação na felicidade de outras pessoas.

• Se você possui um patrimônio, organize a forma como você gostaria que seus herdeiros o aproveitassem ou dividissem,
e explique por quê!

• Não troque o “tempo das relações” pelo “tempo do dinheiro”. No futuro, você pode ficar só com o dinheiro, sem ter as
relações que dão sentido à vida. “Você colhe o que você planta”.

Iceberg da Percepção
“Pessoas idosas são uma minoria.”

• A chance de você chegar a
este grupo é cada vez maior. 

• Isto exigirá mudanças
em toda a sociedade.

• Não gostamos de
pensar na velhice.

• É assustador lidar com um
cenário tão desconhecido.
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