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O QUE OS NOSSOS IDOSOS FIZERAM? 
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No permanente e até exaustivo debate acerca da 

pandemia da Covid-19, o argumento que mais se 

destaca na tentativa de minimizar o fato em si é de que 

o maior percentual dessas mortes se dará "apenas em 

idosos". Isso mesmo, um argumento que surge como um 

alento, uma "notícia boa", para alguns. 

As estatísticas mostram que os idosos são mais 

atingidos pela pandemia, aqueles que contam com mais 

de 60 anos, consoante define a Lei 10.741/2003, o 

Estatuto do Idoso. A referida lei concretiza a norma do 

art. 230 da CF/88, um Direito Fundamental, que 

determina a proteção e a dignidade do idoso, na forma 

de proteção integral. Ou seja, a tal "boa notícia" fere a 

CF/88. Entretanto, a reflexão mais importante nem é 

essa.   

Afinal, o que os nossos idosos fizeram para merecer 

esse tipo de tratamento? E concluo que trouxeram 

grande parte dos nossos ensinamentos, educação, 

cuidados, uma verdadeira herança cultural em vida; 

cuidaram dos nossos filhos, para que pudéssemos 

trabalhar e ter momentos de lazer; nos deram carinho, 

acolhimento e, muitas vezes, centralizaram e motivaram 
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as festas e reuniões de família, renovando nossos 

espíritos com suas histórias da juventude. Tantas são as 

reflexões possíveis, para cada um de nós... 

Mas, tudo está sendo esquecido rapidamente, como 

num passe de mágica. Muito triste, triste o suficiente 

para ponderar que o olhar pode e deve ser diferente. 

Numa situação muito pior, num dos mais degradantes 

confinamentos a que o mundo já assistiu, na Lituânia, 

em julho de 1943, um sensível poeta e compositor 

chamado Shmerke Kaczerginski, quando se dirigia a uma 

porta que se abria para um presente verdadeiramente 

escuro, assim começou a cantar: "Quem quiser sentir-se 

jovem, venha cá. Pois anos têm aqui pouca importância. 

Os velhos também podem ser criança. Livre e nova é a 

primavera que virá." 


