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INTRODUÇÃO: 

Esta pesquisa teve como principal objetivo compreender o significado das redes de 

sociabilidade na velhice a partir da vivência do distanciamento social, além de verificar em que 

medida o gênero poderia atravessar esta vivência. A classificação da população idosa como 

grupo de risco colocou em evidência o grau de vulnerabilidade ao qual está sujeita, o que lhe 

conferiu frente à crise ainda mais particularidades sobre as quais este estudo buscou tratar. 

Além da leitura da bibliografia específica, essa pesquisa compreendeu a realização de um curso 

na UniversIDADE, um programa da UNICAMP voltado para a terceira idade, intitulado “‘Inter-

agir’: o uso inteligente das redes sociais”. 

METODOLOGIA: 

A metodologia utilizada compreendeu a revisão bibliográfica; a elaboração de um 

questionário socioeconômico; e de um roteiro de entrevistas. A realização das entrevistas 

aguarda a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa. 

 Entre as atividades que contribuíram para a realização da pesquisa, foram: (1) leitura e 

fichamento da bibliografia selecionada; (2) discussão da bibliografia, particularmente aquela 

voltada para questões teóricas e metodológicas envolvidas, sobretudo, a prática etnográfica e 

questões relacionada com o tema de envelhecimento; (3) realização de disciplinas no IFCH; (4) 

contato com a coordenação da UniversIDADE da UNICAMP; (5) submissão da pesquisa ao 

Comitê de Ética de Pesquisa; (6) elaboração do questionário socioeconômico e do roteiro de 

entrevistas. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

A leitura dos textos que tratam especialmente do contexto de pandemia do coronavírus 

indicam um processo de reorganização das dinâmicas familiares em função da necessidade de 

manter o distanciamento social como uma das principais medidas de combate ao contágio pelo 

vírus, sendo assim de extrema importância voltar o olhar de forma mais atenta aos cuidados 

com a saúde da pessoa idosa, não somente em termos epidemiológicos, mas também no 

âmbito da saúde mental e psicológica, considerando que o isolamento social pode agravar o 

sentimento de desamparo e solidão. Diante deste cenário, a responsabilidade intergeracional e 

a criação de sistemas de apoio, tanto familiares, quanto por parte de entidades da sociedade 

civil voltadas ao cuidado da pessoa idosa, são apontadas como fatores determinantes na saúde 

integral dessa parcela da população, tanto no combate ao contágio pelo vírus, quanto a 

negligência das necessidades específicas que este grupo requer. Em artigo produzido por 

Oliveira e Mazuchelli (2021), os autores alertam para o perigo de reforçar estereótipos que 

ridicularizam o processo de envelhecimento, tratando muitas vezes como sujeitos teimosos, 

ingênuos ou mesmo dispensáveis. Não obstante os números indiquem um maior risco de vida 

à pessoa idosa, o que deveria estimular um esforço maior na busca por saídas na proteção 

deste grupo, muitos se sentem, ao contrário, mais seguros ao saberem que o risco de 

desenvolver um quadro grave da doença não os inclui. É nesse sentido que os autores apontam 

para a importância de existir uma responsabilidade que exceda os limites da identidade, uma 

responsabilidade intergeracional a partir da alteridade.  

Os textos ressaltam também que, na conjuntura de pandemia, os conflitos que podem 

irromper da convivência forçada entre familiares colocam em questão os limites de privacidade 

e autonomia das pessoas envolvidas, inclusive alertando para o risco de formas de violência 

contra a população envelhecida, dentre elas o abuso psicológico, físico e até mesmo a restrição 

da liberdade ao isolá-los totalmente do convívio social. Não se trata, de forma alguma, de 

questionar a importância do distanciamento social como medida de preservação e proteção do 

indivíduo, no entanto, a autonomia e a independência do idoso devem ser igualmente 

preservadas como alicerces para o envelhecimento saudável. 

Um resultado importante das atividades do período foram as reuniões mensais (em 

agosto, setembro, outubro e novembro) junto da professora orientadora, em que foram 

discutidos o andamento da pesquisa, a elaboração do roteiro de entrevistas e do questionário, 

bem como levantamentos bibliográficos de pesquisas de iniciação científica, mestrado e 

doutorado. Além de fornecer importantes experiências, conhecimentos e trocas, as reuniões 

permitiram o aprimoramento da pesquisa. 
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Além da leitura e discussão das questões relacionadas ao tema da velhice e da pandemia 

do coronavírus, pude acompanhar eventos relacionados ao tema, como foi o caso na mesa de 

debate “A diversidade das velhices e o que a pandemia revelou” com a participação da profa. 

Guita Grin Debert e Karla Giacomin, promovido pelo Fórum Revista Mais 60: uma abordagem 

transversal. A fim de ampliar minha visão acerca das temáticas que podem estar relacionadas 

à velhice, tive também a oportunidade de participar como aluna ouvinte no segundo semestre 

de 2021 da disciplina “Gênero, Trabalho e Cuidado”, ministrado pela professora Guita Debert 

em colaboração com Natália Lago. 

O Programa UniversIDADE é uma proposta oferecida pela reitoria da Universidade 

Estadual de Campinas de universidade aberta para a terceira idade, e conta com aulas, oficinas 

e palestras de diversas áreas. Entrando em contato com a coordenadora executiva do 

UniversIDADE, Alice Helena de Danielli - por quem fui muito bem recebida -, fui convidada a 

participar como ouvinte de algumas aulas da oficina “Clube de leitura Jane Austen”, o que me 

possibilitou a ter um contato inicial com a UniversIDADE. 

No primeiro semestre de 2021, eu fui convidada a ministrar um curso no programa 

UniversIDADE, intitulado “Inter-agir: o uso inteligente das redes sociais”, realizado em 3 

sessões, cada qual com um tema diferente. A primeira sessão, intitulada “A era da informação 

e o uso das tecnologias” teve como proposta principal trazer o debate sobre a relevância do uso 

as tecnologias na vida cotidiana. A segunda, “Intergeracionalidade e inclusão digital”, pretendeu 

estimular o debate sobre o potencial que a aprendizagem entre gerações pode ter a fim de 

facilitar o acesso ao meio digital. A terceira e última sessão, de título “As redes sociais e os 

vínculos afetivos”, tinha como objetivo pensar o espaço digital e as interações nas redes sociais 

como meios possíveis para a criação e fortalecimento dos vínculos afetivos. Considero que essa 

experiência foi de extrema importância para o envolvimento com meu tema de pesquisa. 

CONCLUSÕES: 

O uso das tecnologias de informação e de comunicação é ressaltado como um 

importante fator que pode possibilitar a aproximação social, servindo como um meio de combate 

à solidão, que tende a ser interpretada como um problema que afeta as pessoas idosas. 

Segundo estudos, cerca de 8 milhões de pessoas com 50 anos ou mais não contam com uma 

rede de apoio, seja de amigos, família, ou da comunidade, colocando-as em risco, uma vez que 

o isolamento social está relacionado com a alta pressão arterial, gripe e outras doenças 

infecciosas, além de um risco maior a doenças cardíacas e demência.  

Acredito ser de extrema importância para esta pesquisa antropológica pensar, em 

conjunto com a bibliografia selecionada, que papel o programa UniversIDADE assumiu, de 
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forma remota, no cotidiano dos alunos inscritos durante a pandemia do COVID-19 e na vivência 

do distanciamento social. Participar da oficina “Clube de leitura Jane Austen” foi uma 

experiência muito interessante e me impressionou a participação ativa dos alunos, em sua 

grande maioria mulheres, que se mostraram muito motivadas e entusiasmadas durante as 

aulas. Não foi possível caracterizar do ponto de vista antropológico essas mulheres e saber o 

nível de renda, a formação educacional e profissões exercidas, mas essas questões serão 

abordadas por meio do questionário e entrevistas que serão realizadas assim que eu tiver a 

autorização do Comitê de Ética. 
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