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O QUE A PANDEMIA REVELA SOBRE A FORMA 
COMO CONCEBEMOS A VELHICE?
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No início do mês de maio deste ano, fomos surpreendidos/as pela notícia da morte 
do ator Flávio Migliaccio.  Sem entrar no teor da sua morte - e ao fato de que 
os índices de suicídios entre os/as idosos/as têm aumentado -, julga-se oportuno 

analisar um trecho do texto de despedida deixado por ele: “Me desculpem, mas não 
deu mais. A velhice neste país é o caos como tudo aqui. A humanidade não deu certo. A 
impressão que foram 85 anos jogados fora num país como este (...)”.

Este depoimento nos interpela enquanto sociedade, e nos coloca com urgência a questão 
do futuro dos idosos/as no Brasil. A velhice é uma construção social, cultural e histórica, 
permeada por ideologias e significações constituídas coletivamente.

A pandemia emergida nos últimos meses demonstrou (e continua demonstrando), de 
forma ostensiva, o que se pensa sobre os/as idosos/as e como é concebida a velhice em 
nossa sociedade. Principalmente no início da proliferação do vírus no Brasil, frases como 
essas foram reproduzidas: “a pandemia só mata velhos/as”, ou, “não se preocupem, só 
morrerá de covid-19 quem é grupo de risco e as pessoas idosas”. Se em diversos contextos 
sociais os/as idosos/as são esquecidos ou negligenciados, agora está sendo demonstrada 
explicitamente sua irrelevância, enquanto seres humanos que não mais produzem, e, 
portanto, são descartáveis. 

A conjuntura atual revela, ou melhor, escancara um preconceito velado e hostil – 
existente muito antes da pandemia - contra a velhice. Segundo Neri (2005), o ageism, 
ou preconceito etário, consiste em atitudes que realçam os aspectos negativos e 
discriminatórios para com a velhice. Cravado no imaginário social, este preconceito é 
disseminado pela cultura da juventude e da produtividade mercadológica, na qual o novo 
é bonito e moderno e o velho é feio e antiquado. Em sociedades marcadas pelo sistema 
de produção capitalista, o/a idoso/a perde a capacidade de vender sua força de trabalho, 
perdendo com isso sua relevância para o sistema e sofrendo a ação de mecanismos de 
desvalorização social (MOREIRA; NOGUEIRA, 2008, p. 62). Dessa forma, “parece 
humilhante deixar de ser jovem” (KEHL, 2004, p. 90).  

Nesse contexto, outro problema vem à tona: a violência contra idosos/as. Os números 
alarmantes demonstram que além de violências físicas, psicológicas, de privação 
de liberdade e da agudização do processo de infantilização dos/as idosos/as, atos de 
humilhação são muito comuns. 

 Muitos/as idosos/as ouviram ao sair na rua: “vai pra casa, véio/a”, outros/as, no silêncio 
do seu lar sofreram (e sofrem) violências das mais variadas formas e demonstrações. 
Muitos se utilizaram do contexto da pandemia para exercer um controle ainda maior para 
com os/as idosos/as, limitando suas atividades e retirando, pouco a pouco, sua autonomia 
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(ou o que restava dela). Esquecendo, por vezes, que o isolamento social é para protegê-
los e não condená-los. 

Tais atitudes refletem a violência como um fenômeno multifacetado que acarreta 
preocupações quanto ao futuro, à segurança e qualidade de vida dos/as idosos/as. A 
pandemia ratificou algo que está enraizado culturalmente na forma como a sociedade lida 
com a velhice, considerando que houve certa “autorização social” para controlar os idosos 
nesse período. Este cenário propiciou a ocorrência de muitas violências, principalmente a 
psicológica.  Essas violências, ditas como simbólicas, acabam por “excluir, estigmatizar 
e dominar” os/as idosos/as (ZALUAR; LEAL, 200, p. 147). Demonstrando que a 
conspiração do silêncio denunciada por Beauvoir na década de 70, ainda paira sobre as 
questões que envolvem a velhice.

A partir dessas afirmações, algumas pessoas sentem-se legitimadas para humilhar, 
inferiorizar e infantilizar os/as idosos/as, não os/as concebendo enquanto sujeitos 
autodeterminados. Desconsiderar os sentimentos dos/as idosos/as e intensificar processos 
de privação pode acarretar a “ausência de prazer no cotidiano, falta de perspectivas 
para o futuro, a precariedade de laços afetivos, o abandono, o isolamento e a solidão”. 
Caminhos esses, que cansam o corpo e o tornam frágil e doente. E “um corpo reduzido 
às necessidades básicas torna-se sem lugar para o desejo” (MUCIDA, 2009, p. 76). 

O dia 15 de junho marca o “Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a 
Pessoa Idosa”. O objetivo da data é fomentar a reflexão e incentivar uma mobilização 
mundial, social e política em combate à violência contra os/as idosos/as e, ainda, trabalhar a 
desnaturalização deste fenômeno. Contudo, um mês é pouco para debater o envelhecimento 
e buscar formas de combate à violência. Essa luta requer movimentações constantes de 
toda a sociedade, afinal não seremos todos/as idosos/as um dia? 

Ainda que se valorize a longevidade humana como um indicador de qualidade de vida, 
no contraponto, ainda não é concebida a devida valorização social aos/às idosos/as. O 
cenário atual revela que persistem “imagens negativas, desinvestidas e desvalorizadas” 
ao se retratar essa faixa etária (GOLDFARB, 2004, p. 17).

Se a pandemia é causa de morte iminente, a desproteção social e a falta de acesso 
aos direitos podem ser causa de mortes anunciadas em longo prazo, porque implicam na 
sobrevivência de parte significativa da população. Neste sentido, a reforma da previdência 
aprovada em 2019 precariza as condições de vida dos/as trabalhadores/as que se encontram 
impossibilitados/as de trabalhar, como é o caso dos/as idosos/as. Não é suficiente pensar 
que o aumento da expectativa de vida e o consequente aumento do número de idosos/as 
ocasionaram os problemas financeiros que acometem as políticas públicas, entre elas a 
previdência. Devemos pensar na falta da gestão adequada dos recursos que “submetem 
uma grande parte da sociedade a níveis de extrema pobreza e afetam especialmente 
os setores menos participantes do processo produtivo” como é o caso dos/as idosos/as 
(GOLDFARB, 1997, p. 3).

Ao passo que o envelhecimento se apresenta como fenômeno demográfico, abrangendo 
um âmbito quantitativo, ele evidencia, do mesmo modo, um viés qualitativo, requerendo 
que a proteção social e garantia de direitos dos/as idosos/as sejam ampliados e não cada 
vez mais precarizados. 

Desta feita, momentos de reflexão sobre a velhice são essenciais para pensarmos em 
mecanismos e possibilidades de mudanças culturais, e de formação de um novo imaginário 
coletivo sobre a senilidade, visando melhorias qualitativas na forma como lidamos e 
concebemos tal fase da vida.

A carta do ator Flávio Migliaccio revela o sentimento de muitos/as idosos/as, e 
aponta para uma sociedade que precisa se transformar e, da mesma forma, (re)significar 
coletivamente a velhice. 
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