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O Idoso sob o Olhar do Outro

Edinilsa Ramos de Souza, Maria Cecília de Souza Minayo,
Liana Furtado Ximenes & Suely Ferreira Deslandes

Este trabalho foi realizado com o objetivo de observar o olhar da imprensa e, sob
sua ótica, a concepção da sociedade a respeito da categoria ‘idoso’. Não se pretendeu
realizar um estudo teórico dessa categoria, mas sim estabelecer uma análise do discurso
sobre acontecimentos do cotidiano veiculado por alguns jornais.

A primeira questão que ressalta é a idéia, no imaginário retratado pela imprensa,
de ‘idoso’ como pobre e como problema social. Ou seja: ficou muito clara neste estudo
a visão constatada por Peixoto (2000) na literatura francesa de que, nas sociedades
modernas, o ‘idoso como problema’ é parte da situação da classe trabalhadora em geral,
acirrando-se nos seus segmentos mais miseráveis. Os velhos considerados ‘proble-
mas’ são os mesmos que usam os serviços públicos da saúde, que dependem da apo-
sentadoria do INSS ou não têm direito à aposentadoria, e os que usam os  serviços de
assistência social pública.

As classes privilegiadas, ao contrário, se colocam individualmente e resolvem
de forma privada as demandas por assistência médica, no caso da vivência de enfermi-
dades, e de assistência social, no caso de incapacitação. E, geralmente, os velhos ricos
e saudáveis não são objeto de preocupação das políticas públicas, pois nem chegam a
ser reconhecidos e nomeados por sua pertinência a um grupo etário, mas sim pelo seu
poder e pelo lugar social distinto que ocupam na sociedade.

No caso do envelhecimento como problema social, o tema passa a tomar vulto
por causa das céleres mudanças demográficas que, a partir da Segunda Grande Guer-
ra, acontecem em todas as nações do mundo. A humanidade tem conseguido viver
cada vez mais, graças ao controle de certas doenças, à queda nas taxas de fecundidade
e de natalidade, à melhoria das condições de vida – que premiam desigualmente
pobres e ricos, mas são abrangentes – e ao avanço das tecnologias de trabalho,
saúde e lazer.

Em 1997, a vida média de uma pessoa, em termos mundiais, era de cerca de 66,7
anos. Contudo, as iniqüidades socioeconômicas e sanitárias se evidenciam quando se
comparam as expectativas de vida de diversos países. Quem nasce no Japão, por exem-
plo, tem a chance de viver cerca de 80,0 anos, embora aquele que nasce em Serra Leoa
tem uma expectativa de 37,2 anos – média próxima à da Idade Média (Pnud, 1999).
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O envelhecimento populacional suscita uma nova reflexão em torno da divisão
do poder, assim como dos benefícios e problemas que esse fenômeno traz para as
sociedades e o Estado. Sobretudo, torna-se fundamental a discussão de políticas públi-
cas voltadas para uma categoria social que emerge com demandas muito específicas. O
caso da América Latina é exemplar porque, a partir dos anos 80, mais da metade da
população mundial de idosos vive em países de Terceiro Mundo (Veras, 1994; Videla,
1994), onde ainda não foram solucionados graves problemas de saúde e sobrevivência
para outros grupos populacionais, historicamente majoritários, como é o caso de crian-
ças, adolescentes e jovens.

A população brasileira também está envelhecendo. Sua expectativa de vida, que
em 1970 era de 52,7 anos, passou para 66,1 anos em 1991 (Pnud, 1998) e 67,3, segundo
dados preliminares do censo de 2000. Em 2025, o país deverá ter 32 milhões de pessoas
com 60 anos e mais, o que corresponderá a 15% da população (Brasil, 1996). Embora o
prolongamento da vida em si seja um demonstrativo de melhores condições de sobre-
vivência, Sá (1997) pondera que o cuidado com o envelhecimento deve ser concebido
com base em indicadores de qualidade da existência. Não basta viver muito, é importan-
te viver bem.

No campo da saúde, a formulação política deve incluir a promoção de ações
socioambientais e preventivas, além da ampliação da extensão e da intensidade dos
equipamentos sociais de cuidados e atenção médica. Segundo Martine (1994), o trata-
mento das doenças que predominantemente afetam o idoso é mais demorado, e por isso
mais caro, além de exigir equipamentos, medicamentos e profissionais especializados.

Com o envelhecimento de sua população em processo acelerado e a evidên-
cia de novas demandas, o país criou a Política Nacional do Idoso, concretizada na
Lei no 8.842, de 4 de janeiro de 1994. Essa política foi votada no Congresso Nacio-
nal, após estudos e debates impulsionados pelas organizações governamentais e
não governamentais interessadas no tema. Coube ao Ministério da Previdência e
Assistência Social sua coordenação e promoção. A lei, que significa um avanço no
sentido de dar publicidade a um assunto até então tratado de forma fragmentada ou
restrito à esfera da família, visa, teoricamente, a evitar a exclusão da população idosa
do processo de desenvolvimento do país e de seus eventuais benefícios (Brasil,
1996). O documento propõe, no que diz respeito à saúde, uma readequação da rede de
serviços. Além disso, sugere a reformulação de currículos universitários, o desen-
volvimento do turismo e do lazer, a assistência social integral ao idoso, dentre
outras medidas (Brasil, 1996).

Apesar do avanço legal, a discussão que se tem travado na sociedade brasileira
em relação ao envelhecimento de sua população tem primado por realçar o impacto e o
ônus da população idosa na previdência e no setor saúde. O velho é visto como sinô-
nimo de aumento dos gastos, tanto em um como em outro setor. É, inclusive,
indevidamente responsabilizado pelos problemas provocados ora pela má administra-
ção pública, ora pelo uso inadequado dos escassos recursos dirigidos a ambos os
setores. Não por acaso, esses foram os principais temas noticiados nas matérias
jornalísticas aqui analisadas.
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As representações do idoso que se disseminam na sociedade – aqui trazidas da
imprensa escrita – podem ser inicialmente distinguidas por meio das nomeações dos
seus locais de internação. O termo ‘casa de repouso’ sugere ao mesmo tempo o momen-
to em que os idosos se retiram das atividades obrigatórias à reprodução da família e a
idéia de que a eles cabe se retirar da cena social, como é o caso do termo ‘retiro’, também
freqüentemente usado para designar asilos. Por vezes, os donos de internatos recorrem
a um eufemismo que induz a pensar na humanização do espaço, chamando-os de ‘lar’.
Todos os três termos convergem para as denominações mais comuns de ‘abrigo’ e
‘asilo’, que nomeiam um conjunto de equipamentos assistenciais, públicos,
confessionais ou privados aos quais faltam normas, padrões e, sobretudo, respeito à
subjetividade dos velhos que abrigam.

As exceções são muito poucas, elas mesmas confirmando a forte violência sim-
bólica exercida sobre os abrigados na instituição. As situações de descaso, desmando
e desrespeito fazem lembrar as descrições elaboradas por Goffman (1961) na análise do
que denominou ‘instituições totais’. Esse autor, cuja obra Asylum se tornou clássica
como referência dos estudos de internatos, também evidenciou em seu trabalho o
processo de naturalização dos freqüentes mecanismos de maus-tratos e os procedi-
mentos uniformes que anulam as subjetividades, tais como foram encontradas nesta
pesquisa. Esses dispositivos alienadores englobam tanto os internos quanto os profis-
sionais que ali trabalham, como se fosse perenemente reproduzida uma cultura que
envolve todas as pessoas que a criam e ao mesmo tempo são vítimas dela.

METODOLOGIA

As perguntas que nortearam este estudo foram: como a sociedade encara e
retrata seus idosos? Quais as perspectivas associadas à sua saúde e qualidade de
vida? Como encarar o significado de potenciais mudanças para essa categoria social,
no momento de seu acelerado crescimento no quadro demográfico nacional? Tudo
isso, cabe ressaltar, visto por um instrumento de expressão da ‘opinião pública’, a
imprensa escrita, dentro de um período determinado.

Buscou-se analisar os valores implícitos nas imagens e mensagens referidas ao
‘idoso’ e as respostas sociais e políticas a essa novidade demográfica. Como em qual-
quer estudo analítico, neste empregou-se uma abordagem qualitativa, evidenciando
imagens e representações, atitudes e comportamentos que se revelam na dinâmica
social das mensagens cotidianas do jornalismo brasileiro (Bardin, 1977; Minayo, 1994).

O material utilizado foi selecionado de diferentes diários do Rio de Janeiro e de
São Paulo em dois períodos distintos: maio a setembro de 1996 e janeiro de 1997 a
fevereiro de 1998.

Os periódicos da primeira etapa, em ordem pela quantidade de matérias, são:
Jornal do Brasil (17); Folha de S.Paulo (6); O Globo (5); O Estado de S. Paulo (3); O
Dia (2); Jornal do Senado (1) e Jornal do Commercio (1), formando 35 enfoques. No
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segundo período foram consultados: Jornal do Brasil (31); O Globo (30); Folha de
S.Paulo (9); O Dia (8) e O Estado de S. Paulo (1), num total de 79 abordagens.

O conjunto de textos analisados constituiu dois clippings (aqui entendidos
como uma coletânea de matérias jornalísticas), cada um deles referindo-se a um dos
períodos já citados. As matérias foram inicialmente selecionadas a partir do amplo
recorte ‘idosos’. Posteriormente, foram alocadas uma a uma, segundo o assunto princi-
pal abordado na notícia. Assim, tornou-se possível realizar classificações temáticas,
organizadas conforme mostra a tabela a seguir.

Tabela 1 – Distribuição das matérias jornalísticas, segundo o tema, nos dois períodos
analisados

                                                      Matérias jornalísticas

Tema maio a setembro de 1996 janeiro de 1997 a fevereiro de 1998 TOTAL

Saúde 28 25 53
Previdência - 28 28
Demografia 3 12 15
Violência - 8 8
Políticas públicas 4 3 7
Direitos - 3 3

TOTAL 35 79 114

No primeiro período (maio a setembro de 1996), a temática predominante foi a
‘saúde’. Os demais temas noticiados nessa primeira etapa estiveram sempre interliga-
dos com ‘políticas públicas’ e ‘demografia’.

No segundo período analisado (janeiro de 1997 a fevereiro de 1998), tiveram
maior relevância e freqüência matérias relacionadas à ‘previdência’. O tema ‘saúde’
ficou em segundo lugar, estando, contudo, bem próximo ao primeiro. A terceira temática
em freqüência de divulgação foi a ‘demografia’, ressaltando-se, assim, a preocupação
com o envelhecimento populacional da sociedade brasileira.

No conjunto, as grandes temáticas, em ordem quantitativa, foram: saúde (53
matérias); previdência (28 matérias) e demografia (15 matérias). Os jornais enfocaram
ainda questões de ‘violência’, ‘políticas públicas’ e o tema dos ‘direitos’.

Todas as matérias foram metodicamente resumidas em fichas para facilitar a
leitura, cada uma incluindo: o título; a forma de destacar e iniciar a notícia; o fato
narrado; os atores sociais e as partes envolvidas na questão; a maneira de nomear o
idoso; a forma de abordá-lo, dando-lhe voz ou falando em seu nome por intermédio de
terceiros; a apresentação de soluções para o problema debatido; a forma de encerrar
a reportagem.

A partir da leitura das matérias, iniciou-se um processo de análise de seu con-
teúdo, utilizando-se técnicas já consagradas por Bardin (1977). Os dados  foram orde-
nados, classificados, e depois procedeu-se à sua contextualização e compreensão
hermenêutica (Minayo, 1994).
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Para este trabalho, a análise ficou restrita ao tópico ‘saúde’, dentro do qual
foram abertos subtemas, cuja relevância foi inferida da estrutura das notícias. O primei-
ro em importância dada pelos jornais é a questão da ‘institucionalização’, que por sua
vez foi aqui focalizada apenas na problemática dos abrigos para velhos. Esse assunto
foi, em grande parte, potencializado pela crise desencadeada na Clínica Santa Genoveva,
fato a que se referirá adiante com mais detalhes. O segundo subtema mais ressaltado
nas matérias é o ‘custo idoso’, quase sempre tratado como um problema de difícil
solução. O terceiro em ordem de importância é o da ‘qualidade de vida do idoso como
responsabilidade individual’, o que configura uma posição ambígua entre a intenção
de promoção de sua saúde e a tendência a culpabilizar os velhos pelos processos de
adoecimento. Por fim, o quarto e último subtema apresenta a ‘explicitação de uma crise
do setor Saúde’, a reboque da constatação do aumento demográfico da população
idosa, como um problema a mais.

De todos, o subtema que aparece como o mais relevante é o da institucionalização,
catalisando o discurso sobre os outros três pontos. Por sua vez, dentro de cada um deles,
várias questões são levantadas e tratadas na análise do material.

SAÚDE DO IDOSO, UMA PREOCUPAÇÃO DA SOCIEDADE?

A INSTITUCIONALIZAÇÃO OU AS ‘TRAGÉDIAS’ NAS ‘CASAS DE HORRORES’
Como já foi dito, dentro da temática ‘saúde’, a ‘institucionalização’ teve o maior

número de matérias do universo analisado. Esse predomínio talvez se deva à ocorrência
e repercussão, no período estudado, do incidente na Clínica Santa Genoveva (CSG), no
Rio de Janeiro, onde mais de cem idosos morreram entre janeiro e maio de 1996, por
doenças decorrentes do descuido, do descaso e da falta de higiene do local, sendo o
fato desencadeador a alimentação contaminada servida aos internos. Guerra e colabo-
radores (2000) mostraram que, apesar da alta concentração de óbitos nos meses em que
o escândalo pelo descaso veio à tona, uma mortalidade de idosos muito acima do
esperado já vinha ocorrendo na Clínica Santa Genoveva desde 1993. Assim, se os
dados do Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS) tivessem sido utiliza-
dos numa vigilância adequada, tal tendência poderia ter sido detectada, evitando-se o
cruel fenômeno expresso no excesso de mortes.

A análise da subtemática ‘institucionalização’ foi realizada com base nos se-
guintes eixos: problemas ocorridos na instituição; caracterização dos responsáveis;
medidas adotadas em relação ao fato/evento e utilização do saber médico na justificati-
va das mortes dos idosos.

De início, a leitura das matérias já evidencia o caráter sensacionalista com que,
geralmente, a imprensa aborda essa questão. Aqui, entende-se por sensacionalismo a
forma de evidenciar com termos ou imagens exagerados qualquer acontecimento
sociocultural e político que incremente a venda de jornais, sem preocupação de
aprofundar, analisar, compreender e acompanhar realmente o sentido do problema, e
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que, ao sair do foco escandaloso e imediatista, é retirado também das pautas e das
manchetes, mesmo quando se trata de um assunto socialmente relevante.

As matérias deram destaque ao número de mortos na Clínica Santa Genoveva,
destacando este dado em seu título ou subtítulo. Tal recurso, típico do jornalismo
sensacionalista, é usado para prender a atenção dos leitores na notícia, despertando a
sua potencialidade emocional. O número foi estampado em 7 das 32 matérias relaciona-
das à temática.

Os problemas dos abrigos e residências para idosos puderam ser evidenciados
primeiramente pela análise dos nomes atribuídos a esses locais após a identificação do
descaso sofrido por eles e de sua morte. No primeiro período, fortes imagens foram
invocadas para retratar a brutalidade da situação e o horror da mortandade em massa. A
clínica, palco de um verdadeiro genocídio, foi designada pela imprensa como “casa dos
horrores”, “campo de concentração”, “local de maus-tratos”. O trecho a seguir, extraído
da matéria ‘Em dois meses, 84 idosos mortos’, do jornal O Globo, retrata bem essas idéias:

A abertura do portão da Clínica Santa Genoveva revelou ontem a existência de
uma casa de horrores em Santa Teresa. (O Globo, 31/5/1996)

A mensagem do fatalismo também é encontrada neste eixo de análise. O fato
ocorrido na Clínica Santa Genoveva é rotulado como tragédia. Tal representação pode
ser ilustrada com o seguinte trecho:

Oito anos depois de um desabamento ter soterrado onze de suas enfermarias, a
Clínica Santa Genoveva volta a ser palco de uma tragédia. (‘Bactéria mata dez
idosos em clínica’, O Globo, 30/5/1996)

De fato, tragédia é, em sentido figurado, um acontecimento que desperta lásti-
ma ou horror. E as matérias invocam esse lamento e repúdio social ao descaso homi-
cida a que foram submetidos os idosos. Mas é curioso ainda notar que a concepção
original da tragédia grega está associada à própria idéia de fatalidade, destino e
inexorabilidade. Tal como o dos heróis trágicos, o destino dos idosos estaria também
à inteira mercê dos adultos detentores do poder, sem que sua subjetividade tivesse
algum espaço de expressão.

Ressaltam-se, nas descrições jornalísticas desse primeiro período, as condi-
ções precárias das instituições e a falta de infra-estrutura, ao mesmo tempo que os
jornais fazem um apelo à sensibilidade e à solidariedade social para angariar doações
visando à manutenção e melhoria dos locais. Nesse momento, a narrativa já se amplia
para uma espécie de diagnóstico indiferenciado da condição e da situação de todos
os asilos e abrigos.

Entre os problemas de infra-estrutura, destacam-se, nas notícias, as péssimas
condições de higiene; o oferecimento de comida estragada (foi encontrado um sapo
em decomposição na geladeira da Clínica Santa Genoveva); a existência de banheiros
imundos, de ralos destampados; a ausência de médicos nos plantões; além de irregula-
ridades administrativas. Opiniões citadas em algumas matérias relacionam as irre-
gularidades da clínica às suas dificuldades financeiras e à insuficiência da verba  prove-
niente do governo. Mesmo que esses argumentos sejam, em parte, procedentes, tais
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peças jornalísticas deixam claro que, para muitos idosos, a longa internação está muito
mais relacionada à garantia do lucro da empresa médica do que às necessidades do
paciente.

No caso da Clínica Santa Genoveva, o relatório da Comissão Parlamentar de
Inquérito da Assembléia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro chegou à conclusão
de que havia total falta de qualidade na assistência prestada. Alguns dos problemas
detectados no relatório:

o esgotamento da lavanderia é feito na encosta, sem tratamento; panelas impro-
visadas e sistema elétrico danificado; roupas transportadas em trouxa; copa
precisando de reparos; utilização de carne de segunda; hortifrutigranjeiros em
quantidade insuficiente; refeições servidas aos pacientes em posicionamento e
consistência inadequadas, todos recebem a mesma dieta, não importando a
patologia; limpeza, iluminação e ventilação precárias na farmácia; a clínica não
possuía laboratório próprio; as solicitações e resultados de exames não são
registrados no prontuário médico do paciente; material esterilizado é guardado
em prateleiras abertas; banheiros coletivos sem divisórias e sem apoio para
deficientes; medicação irregular sem critério clínico preciso: utilização de
benzodiazepínicos, que causam farmacodependência e utilização de fenobarbital
[medicação para epilepsia] em pacientes sem história de epilepsia e com efeitos
colaterais como sedação, depressão e distúrbio da memória. (Rio de Janeiro,
1997:2-7)

O documento enfatiza o fato de que todos os pacientes já estavam internados há
muito tempo e que, praticamente, não houve altas de idosos nos últimos tempos. O
relatório concluiu de forma contundente: “Os pacientes internados na Clínica Santa
Genoveva estão expostos a riscos de vida”, sentenciando:

a morte destes pacientes obriga o Poder Público, em todos os níveis de governo,
a adotar medidas de punição contra as pessoas físicas e jurídicas que contribu-
íram ativamente ou por omissão para este desfecho trágico (....) e estão sujeitos
às sanções de natureza penal, administrativa e civis, neste caso, medidas
indenizatórias. (Rio de Janeiro, 1997:113)

Em relação ao segundo período, as idéias associadas a este eixo continuam
apresentando referências às tragédias, ao fatalismo, às condições precárias e às irregu-
laridades. Quando fatos semelhantes ao acontecido na Clínica Santa Genoveva se
evidenciam em outras clínicas ou abrigos, são logo comparados ao ocorrido anterior-
mente. Porém, excepcionalmente, surgem matérias que apresentam fatos positivos,
enfatizando qualidades de algumas instituições asilares, tratadas como locais agradá-
veis de onde o idoso não deseja sair:

O sol não esquenta a brisa fria no início da tarde, mas todos aproveitam o dia no
pátio, nas varandas e nas salas de recreação da instituição. Alguns conversam,
outros se reúnem para lançar mais uma edição do jornal Atividade. (‘Um recan-
to de paz em meio à fumaça e ao barulho urbano’,  O Globo, 17/7/1997)

É importante destacar, neste ponto, que aí transparece uma certa ambivalência
da sociedade em relação ao idoso. Por um lado, há no país uma tradição de manter os
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mais velhos em casa e envolvê-los em laços afetivos, numa convivência intergeracional.
Por outro, as experiências mostram que essa convivência nem sempre é boa.
Freqüentemente a pessoa do idoso é vista como um peso, pelos cuidados que requer em
termos de alimentação, higiene, atenção médica, prevenção de acidentes, entre outros.
Mas sua presença é igualmente  apontada como fonte de dificuldades relacionais: são
avós e netos que discutem por variados motivos, idoso e filho(a) que também divergem
quanto aos hábitos e valores, sobretudo os referentes à criação da nova geração.

Na prática, esses conflitos e brigas tanto podem ser dirimidos como costumam
levar à rejeição, ao isolamento do idoso, inviabilizando uma convivência saudável.
Situações insustentáveis e, por vezes, inadequadamente resolvidas podem tender ora
para a expressão de maus-tratos, ora para a expulsão dos parentes mais velhos de casa,
rumo a abrigos ou asilos. Há casos em que o próprio idoso pede para ser internado, diz
que “não quer dar trabalho”, demonstrando o quanto se percebe como sinônimo de
incômodo. Neste último caso, a família também vê esses locais como a solução para
seus problemas.

Na verdade, algumas instituições conseguem se organizar de forma mais acolhe-
dora, sendo consideradas, pelos que aí habitam, como seguras e mais  apropriadas do
que suas próprias famílias. Esse fato é enfatizado no seguinte depoimento de um idoso,
extraído da matéria já citada: “Relutei um pouco para vir para cá, mas hoje sou capaz de
relutar para não sair”.

As matérias explicitam que grande parcela da população idosa está vivendo a
realidade do abrigo, da casa de repouso, do asilo, do ‘lar’. Esses espaços são, na sua
maioria, identificados como depósitos de pessoas desprovidas do afeto da família e
sem condições financeiras que lhes garantam o cuidado e o acompanhamento necessá-
rios. Os velhos vivem aí, garantidos por míseras aposentadorias. Um pequeno número
dessas pessoas possui recursos financeiros que lhes permitiriam morar em residências
que ofereçam um atendimento específico, personalizado e digno. Isso vai ao encontro
da opinião publicada na matéria ‘Saúde ignora idosos, afirmam médicos’ (Folha de
S.Paulo,  9/6/1996). Nela se diz que a minoria dos idosos fica em casa de repouso cinco
estrelas, enquanto a maioria fica abandonada em ‘lares’ sem infra-estrutura.

O segundo eixo da subtemática ‘institucionalização’, a caracterização dos res-
ponsáveis pelas notícias dos jornais, revela que os donos das clínicas são apresenta-
dos pela imprensa como amigos do ministro da Saúde e como pessoas que têm fácil
acesso a deputados, denotando a influência política de que se cercam em seus negócios.
O jogo de interesses e as influências políticas, tão tradicionais no país, conforme discu-
te Da Matta (1991), podem ser reconhecidos nos trechos a seguir:

‘O ministro tem demonstrado que é muito condescendente e muito amigo dos
donos dos hospitais’, disse a vice-presidente da Comissão do Meio Ambiente da
Assembléia Legislativa do Estado. (‘Má impressão em dia de visita’, Jornal do
Brasil, 2/6/1996)

segundo a deputada S. A. (PFL), [o sócio da clínica] é muito influente no
Ministério da Saúde... (‘Estados reúnem campos de concentração’, Jornal do
Brasil, 3/6/1996)
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Mansur [sócio da CSG] também tem livre trânsito na bancada de donos de
hospitais da Câmara dos Deputados... (‘Estados reúnem campos de concentra-
ção’, Jornal do Brasil, 3/6/1996)

A divulgação da amizade pessoal entre os donos da clínica onde morreram os
idosos e o ministro da Saúde, bem como o fácil acesso daqueles aos deputados que
constituem um lobby na defesa de seus negócios, permite uma dupla leitura: 1) a im-
prensa que denuncia o jogo de interesses, influências e benefícios estaria cumprindo
sua ‘função social’ de informar à sociedade sobre a existência desse tipo de relações
espúrias; 2) ao mesmo tempo que denuncia e informa tais condições de amizade e
acesso, a imprensa também insinua e prevê que, na condição de poderosos e bem
relacionados politicamente, os sócios da clínica sairão ilesos do episódio. Neste caso,
a imprensa estaria, com a denúncia velada, indicando a histórica prática da impunidade
para os crimes do colarinho branco, tão conhecidos e tão pouco punidos porque prati-
cados pela ‘gente bem’ do país.

Outra idéia que a imprensa veicula é a da ganância empresarial dos donos das
clínicas de idosos, que os leva a valorizar o lucro acima de tudo, não professando o
mínimo respeito a seus clientes. O paradoxo dessa questão é que a saúde, um bem
inegociável, é, neste caso, a ‘mercadoria’ vendida por tais empresários.

Até quando vamos conviver com esses empresários gananciosos que ameaçam a
vida dos cidadãos brasileiros? (‘As mortes anunciadas’, O Dia, 1/7/1996, Opinião)

Landmann (1986), em seus estudos sobre a práxis médica, faz pensar, de forma
radical, sobre os dilemas éticos para uma sociedade que transformou a saúde em objeto
de compra e venda. Esse autor enfatiza que é “antiética a associação pecuniária do médico
com o complexo médico industrial”. Funcionar como empresário ou fazer parte de empre-
sas conduz “a ignorar a responsabilidade pública da profissão médica na avaliação de
drogas, equipamentos, de testes diagnósticos e procedimentos terapêuticos”. Enfatiza
também que, no caso empresarial, torna-se difícil delimitar “onde está o interesse pelo
paciente e onde está o interesse pecuniário próprio” (Landmann, 1986:133-134).

O caso da Clínica Santa Genoveva se desdobrou na prisão do dono e de seus
sócios, uma vez confirmada a suspeita de sua culpa pela morte em série dos idosos. Em
relação a esse fato, a imprensa também se posicionou. E o que causa estarrecimento é
que não faltaram matérias que tentaram sensibilizar o leitor para o drama pessoal que
esses criminosos estariam vivendo ao serem presos. As matérias (que bem poderiam
ser pagas) apresentaram os acusados como ‘abalados’, ‘chocados’, ‘abatidos’. O sub-
título da matéria ‘Crime não foi comprovado, diz advogado’ não apenas lança dúvidas
sobre uma situação que acabou sendo fatal como também critica as condições da cela
de um dos sócios da CSG, ao colocar entre aspas a palavra especial: “Cela ‘especial’
abriga médico”. É como se o mesmo jornal que noticiou, com tanta veemência, as
tragédias vividas pelos idosos e suas famílias repentinamente as esquecesse ou duvi-
dasse de sua veracidade, focalizando agora, com indignação, o fato de os médicos-
empresários estarem presos em locais desconfortáveis, sendo pessoas tão influentes.
Eis fragmentos da matéria que trata do tema:
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O médico E. E., 50, um dos sócios da clínica Santa Genoveva, está preso em um
pequeno quarto de cerca de 5m2 no 23o BPM, no Leblon [zona sul do Rio]. (Folha
de S.Paulo, 28/6/1996)

O quarto tem apenas uma beliche. Para tomar banho, S. precisa sair do quarto.
O banheiro, ao lado, não tem água quente. (Folha de S.Paulo, 28/6/1996)

M. J. M., que é hipertenso e sofre de problemas cardíacos, tomou medicamentos
antes de se entregar. Segundo seu advogado, ele está vivendo sob forte tensão
desde que foi decretada sua prisão. (O Estado de S. Paulo, 28/6/1996)

Da cobertura jornalística sobre o episódio depreende-se que não há uma sólida
visão ou compreensão da gravidade da situação dos idosos, sobretudo dos mais pobres.
Essa superficialidade na apresentação das questões reflete o próprio ‘estado da arte’ na
sociedade, em que dominam a perplexidade, por vezes, a indignação e ainda muito pouco
compromisso com soluções plausíveis e concretas. Assim, a ambigüidade do jornalismo
que se expõe nas matérias sensacionalistas (Angrimani, 1995) costuma corresponder à
acomodação do poder público, da sociedade e das famílias em particular. Ainda quando
são avaliadoras, fazem juízo mas acabam por tomar posição efêmera. As matérias refletem
o conceito do ‘idoso como problema social’ que tantas vezes aparece em qualquer estudo
que hoje se produza sobre esse grupo etário. Por um lado, o genocídio de idosos causa
horror (e produz boa chamada para as notícias); por outro, não suscita um debate mais
profundo sobre como deveria ser tratado pela sociedade brasileira.

Em relação aos donos dos estabelecimentos, a impunidade, banalizada, se confir-
ma no segundo período analisado, quando é mencionado, em apenas uma notícia, que os
donos da Clínica Santa Genoveva estão livres e que continuam a comandar seis clínicas
de atendimento ao idoso. O trecho retirado da matéria ‘Morte de idosos amplia crise na
saúde’, publicado no Jornal do Brasil em 3 de fevereiro de 1998, mostra essa idéia:

Quase dois anos depois, os donos da clínica, os médicos M. J. M. e E. S., estão
soltos e administrando cinco clínicas de que são sócios. No auge do caso, eles
ficaram um mês na cadeia, mas o pedido de prisão foi relaxado.

Essa notícia revela o descaso com que os problemas dos idosos são tratados,
ao mesmo tempo que retorna à conclusão anunciada pela própria imprensa, em maté-
rias anteriores, como possível desfecho do caso: a absolvição dos poderosos res-
ponsáveis pela tragédia. Aqui, como se pode ver, prevaleceram a influência e o jogo
de poder na Justiça, apesar da divulgação do escândalo, do relatório da Comissão
Parlamentar de Inquérito e dos pronunciamentos de repúdio do Conselho Regional
de Medicina.

É interessante, contudo, indagar por que apenas um jornal noticiou o veredicto
que inocentou os donos da clínica. E a imprensa brasileira precisa, mais uma vez, ser
aqui enfocada. Já se haviam passado dois anos do episódio na Clínica Santa Genoveva,
e isso é tempo demasiado para o jornalismo que vive de (ou para) faits divers – fatos e
notícias diárias, de gêneros diversos, que ocorrem no mundo, consideradas de impor-
tância circunstancial e que se constituem na principal fonte de ‘alimentação’ do notici-
ário sensacionalista (Angrimani, 1995).
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Outra questão que precisa ser considerada em relação a essa indagação é a tão
criticada característica da mídia de dar destaque aos eventos delituosos e criminais,
mas não cobrir, da mesma forma, o seu desmentido ou a sua resolução, seja ela repara-
dora ou incriminatória. No caso da Clínica Santa Genoveva, de uma forma bem genérica,
a fraca vigilância da sociedade e da mídia permitiu que os responsáveis pela morte de
mais de cem idosos saíssem impunes, inclusive inocentados pela sua entidade máxima
de classe, que os absolveu das acusações.

O eixo ‘medidas adotadas’, que também se encontra inserido na subtemática
‘institucionalização’, mostra que os jornais noticiaram vários procedimentos emprega-
dos na solução dos problemas de infra-estrutura das instituições analisadas. Segundo
a imprensa, foram constituídas medidas de controle (fiscalizações, vistorias, investiga-
ções); medidas punitivas (processo, prisão, intervenções, ameaça de fechamento);
medidas preventivas preconizadas pela Política Nacional do Idoso (faixas nos meios de
transportes, transferências de pacientes para outras instituições, criação local do Con-
selho de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa); medidas reformistas (criação de casas-
lares); medidas paliativas (faxina de emergência e obras de fachada nos prédios dos
asilos). Quase todas as soluções apresentadas referem-se a procedimentos de controle.
As de ordem preventiva, reformista e paliativa foram citadas em poucas matérias, em
todo o período analisado.

A constatação advinda da presente análise vem reforçar uma tendência mais
geral do setor saúde, e da própria sociedade, a adotar com mais facilidade medidas de
controle e punição, em detrimento de propostas preventivas, de promoção e de bem-estar
social. Aqui, vê-se claramente que a condição do idoso, suas dificuldades para sobrevi-
ver em ambientes tão hostis, com as fragilidades e debilidades próprias da idade ou por
causa de enfermidades, não são pensadas em seu mérito próprio. Mesmo diante de uma
tragédia como a da Clínica Santa Genoveva, a discussão e a mobilização limitam-se à
agitação emocional, provocando um debate extremamente fugaz no meio jornalístico e
entre os leitores. Nenhuma política mais duradoura é pensada com o vigor de uma socie-
dade que deseje realmente dar qualidade de vida à sua população idosa. Contudo, essa
opção por medidas aparentemente mais fáceis, nos momentos de crise, cobra seu preço
no futuro. No caso dos idosos, infelizmente, esse futuro foi bem próximo, como a própria
imprensa noticiou ainda no período incluído nesta análise, conforme se verá adiante.

O último eixo observado na subtemática ‘institucionalização’ é o do saber médi-
co como justificativa para as mortes ocorridas. Neste eixo, observa-se, num extremo que
chega às raias do absurdo, a atribuição da culpa pelas mortes dos idosos da CSG a uma
bactéria causadora da diarréia. A diarréia, na verdade,  só agravou o quadro de doenças
crônicas e debilidades já existentes entre os internos da clínica. A culpa dessa ‘bactéria
assassina’ pode ser observada no título da notícia publicada no jornal O Globo, no dia
30/5/1996: ‘Bactéria mata dez idosos em clínica’. Essa mesma matéria, dando voz aos
dirigentes da Clínica Santa Genoveva, insinua que a culpa pela dolorosa situação deve
recair sobre os familiares dos internos:

A direção da clínica desconfia que os idosos tenham consumido algum alimento
deteriorado oferecido pelos próprios parentes na festa realizada no Dia das
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Mães, dia 12 de maio. Apesar de a entrada de qualquer tipo de comida ser
proibida, muitos receberam da família doces e biscoitos que conseguiram pas-
sar pela triagem. Para evitar novos incidentes, a direção da clínica promete
tornar mais rigoroso o controle na portaria, impedindo que parentes tragam
qualquer tipo de alimento.

No segundo período analisado, as notícias já se referiram a outras instituições
nas mesmas condições precárias, quase sempre comparando-as ao caso negativamente
exemplar da Clínica Santa Genoveva. Isso é evidenciado em:

O deputado disse que o lugar é pior que a Clínica Santa Genoveva, onde, entre
abril e junho do ano passado, morreram 102 idosos. (‘Idosos denunciam mau
atendimento em abrigo’, O Globo, 2/91997)

Em síntese, depreende-se, sob a ótica da imprensa, que o problema das institui-
ções para idosos é generalizado e persistente. A matéria ‘Intervenção não resolve
problema de clínicas do Rio’ fala dessa questão:

Uma auditoria feita pelo Ministério da Saúde entre os dias 23 de abril e 16 de
maio revelou que nenhuma das 15 clínicas que sofreram intervenção do Gover-
no Federal em junho do ano passado tinha cumprido por completo as exigências
de melhoria determinadas. (O Globo, 3/8/1997)

Ou seja, nenhuma medida de prevenção da reincidência do problema nem quais-
quer medidas de controle foram, de fato, adotadas. Ainda assim, a mesma matéria apre-
senta a opinião do assessor da Secretaria Municipal de Saúde, para quem a situação
das clínicas quanto à assistência ao paciente estaria melhor que há dois anos.

Nesse segundo período sob análise, as tragédias ocorridas em algumas outras
clínicas e hospitais também foram bastante exploradas nas matérias,  sendo relatados
os casos do Hospital Eduardo Rabello (HER) e do Hospital Estadual Carlos Chagas
(HECG). A primeira instituição, pertencente ao Centro de Geriatria e Gerontologia do
governo estadual, é especializada no atendimento aos idosos e foi reconstruída com o
intuito de melhor atendê-los. No entanto, seu funcionamento e os serviços continua-
ram a apresentar problemas. A matéria sobre o assunto leva a crer que o hospital foi
reinaugurado apressadamente, apenas para efeitos políticos. Com a crise da Clínica
Santa Genoveva, o governo estadual deu indicações de querer reparar, no âmbito públi-
co, a inadequação do setor privado em relação à assistência ao idoso. Porém, os mes-
mos descaso, descuido e insensibilidade humana vieram a acontecer em um de seus
hospitais, evidenciando que é necessário algo mais que retórica e boa vontade.

Em menos de 24 horas, houve no Hospital Eduardo Rabelo cinco mortes
(‘Idosos sofrem com más instalações’, Jornal do Brasil, 4/2/1998), cujas causas
divulgadas foram o calor, a falta d’água e problemas de ventilação. A direção do
hospital refere-se à ocorrência como uma “coincidência trágica”, e a justifica pelo
calor excessivo que apressou o estado terminal dos pacientes. A visita do secretário
estadual de Saúde ao hospital foi noticiada, corroborando a mesma idéia da “coinci-
dência trágica” e afirmando não haver comparação da instituição pública com a
Clínica Santa Genoveva.
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As mesmas justificativas (calor, falta d’ água e problemas de ventilação) foram
alegadas para explicar 15 mortes no Hospital Estadual Carlos Chagas. Sua explicação é
buscada no discurso pretensamente científico: “efeitos nefastos do calor no organis-
mo” (‘Vinte idosos morrem em dois hospitais’, O Globo, 4/2/1998), tendo ocorrido a
“síndrome de internação” (‘Diretor do Carlos Chagas atribui ao calor mais uma morte de
idoso no hospital’, O Globo, 5/2/1998). A matéria de O Globo acrescenta uma pesquisa
sobre a ‘síndrome de internação’, explicando ao leitor que ela é causada pela exposição
a altas temperaturas, o que, em conseqüência, ‘pode desligar’ o mecanismo de controle
térmico do corpo humano – que normalmente se resfria por meio do suor. A matéria
também ressalta que os resultados da referida síndrome são a fraqueza, a desidratação,
além de náuseas e distúrbios de consciência.

O argumento de que o calor tenha agravado doenças crônicas preexistentes não
deveria, ou não poderia, ser usado para justificar as mortes. Se o calor era tão forte,
caberia perguntar por que não foram tomadas medidas para amenizá-lo. Do mesmo
modo, apelar para a noção de ‘coincidência’ mostra um certo cinismo nas falas das
autoridades públicas, já que vinte mortes, em poucos dias, não podem ser encaradas
apenas como acidente ou eventualidade.

Nas presentes tragédias, observa-se também que os idosos são mais uma vez
culpabilizados por suas mortes, da mesma forma que as famílias foram acusadas pelos
diretores da Clínica Santa Genoveva como responsáveis pela diarréia que os assolou.
Ou seja, em ambos os casos, os discursos público e privado significam que os velhos
internados nesses estabelecimentos, sendo pobres, subnutridos e abandonados pela
família, estão com a vida permanentemente em risco. Assim, suas debilidades causa-
ram-lhes a morte. Dessa maneira, o pretenso saber médico é utilizado como forma de
burlar a responsabilidade dos gestores.

O ‘CUSTO IDOSO’: RESUMO DE NOVAS CULPAS

O segundo eixo encontrado nas matérias jornalísticas sobre o tema refere-se ao
‘custo que o idoso representa à saúde pública’. A matéria ‘Saúde ignora idosos, afir-
mam médicos’ (Folha de S.Paulo, 9/5/1996), cujo título parece ser uma defesa dos
velhos, na verdade apresenta, no seu conteúdo, uma ‘denúncia’ dos gastos excessivos
do setor saúde com essa categoria de pessoas que consomem três vezes mais procedi-
mentos e medicamentos do que o resto da sociedade. Na mesma notícia, evidencia-se
que o Brasil não tem dinheiro para suprir todas as pessoas de serviços da saúde,
insinuando, nas entrelinhas, que o idoso não é prioridade para o setor, num cenário de
escassez de recursos.

Ora, tal idéia opõe-se frontalmente à atual Constituição brasileira, que estabe-
lece ser a saúde direito de todos e dever do Estado. O tom acusatório da matéria
coloca os velhos como responsáveis pelo problema do setor, por requererem mais
cuidado médico e conseqüentes gastos. Essa culpabilização e a observada no eixo
seguinte, no qual o idoso é responsabilizado pela sua própria saúde, dão uma noção
do desamparo dessa faixa da população, cuja única saída seria rezar para não precisar
de cuidados médicos.
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A situação dos planos privados de saúde também é analisada pela imprensa.
Algumas matérias referem-se ao alto custo desses seguros para os próprios idosos. A
matéria ‘A dor no bolso dos idosos’ (Jornal do Brasil, 24/8/1997) diz que “os custos de
um seguro para um idoso é 16 vezes maior do que o de um jovem de 17 anos”.

A regulamentação dos planos leva em conta que o atendimento aos maiores de
60 anos é mais caro. E isso é, decerto, um álibi usado para cobrar valores astronômicos
pelas mensalidades. A matéria ‘Atendimento ao idoso’, publicada na Folha de S.Paulo
em 28 de agosto de 1997, reflete o quanto a questão do ‘custo’ é enfatizada. Ela é
enfocada sob dois ângulos diferentes e complementares: um aborda o ônus do atendi-
mento; o outro se refere ao elevado custo, para o idoso, de garantir o seu próprio plano
de saúde privado. Em linhas gerais, as matérias assinalam o dilema entre o custo público
e a falta de condição dos mais velhos de arcar pessoalmente com os planos privados,
sem que se apontem soluções plausíveis.

QUALIDADE DE VIDA DO IDOSO: RESPONSABILIDADE INDIVIDUAL?
O terceiro eixo que se verificou na cobertura jornalística da grande temática da

saúde é ‘o idoso como responsável e protagonista de sua qualidade de vida’. Dentre os
assuntos abordados neste eixo estão o problema da depressão, como sendo comum
nesta fase de vida; a vivência da sexualidade; a prática de esportes e o estilo de vida. As
matérias tratam dos assuntos revelando que uma parcela da população idosa de médio
ou alto poder aquisitivo está incrementando a indústria do turismo e do lazer, das
academias de dança e ginástica e a indústria de cosméticos, que já perceberam aí uma
promissora fatia do mercado consumidor. É a eles que se dirigem toda a publicidade e o
marketing veiculados na mídia, enfocando o prolongamento do vigor e dos atributos
de uma pretensa juventude.

As matérias que constituem esse eixo tendem a expressar a visão dominante de
que os problemas de saúde são decorrentes de práticas e estilos de vida das pessoas.
Tal concepção reduz ao nível individual todos os fatores determinantes e associados
tanto das doenças como de práticas sociais saudáveis. Desconsideram a contribuição
que fatores sociais e ambientais, de nível intermediário (como entidades, instituições e
aparatos de incentivo, apoio, atenção e proteção da sociedade, que poderiam ser tradu-
zidos em políticas públicas), bem como fatores de ordem mais geral (estruturais e cultu-
rais) têm na configuração da saúde e da doença.

Para Pereira (1992), se o enfoque dos determinantes da doença se restringir
somente ao comportamento dos doentes, nada do âmbito político e econômico será
feito para combater o aparecimento das enfermidades. A autora questiona ainda: se o
cuidado com a saúde fosse mesmo apenas de responsabilidade individual, como ficari-
am as pessoas sem recursos socioeconômicos e em situações de vida que favorecem as
condições de doença?

Na matéria ‘Depressão é comum em idoso’ (Jornal do Brasil, 5/1/1997), esse
problema é veiculado como preocupação trazida pelo discurso médico. A matéria o
coloca como um transtorno tratável que atinge 5% da população brasileira. Enfatiza que
deve existir um cuidado especial na avaliação da depressão, pois, muitas vezes, o seu
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diagnóstico é confundido com o da demência, tendo em vista que ambas apresentam
perdas cognitivas relacionadas à memória, ao raciocínio e à concentração.

Uma única matéria, com o título ‘Sexo do latino idoso’ (O Globo, 20/11/1997),
discorre sobre a sexualidade. Nela, o autor tenta esclarecer (sem aprofundar) que a
sexualidade não é só genital, constituindo uma questão muito mais ampla e importan-
te. Por isso, chama a atenção para a necessidade de que não haja preconceito da
sociedade sobre o tema e para o fato de que, na velhice, é mais importante a qualidade
do que a quantidade das relações sexuais. Na verdade, essa reportagem introduz uma
novidade na forma tradicional como a sociedade vê e prevê o comportamento
assexuado dos mais velhos.

Uma matéria, ‘Longevidade dentro d’água’ (Jornal do Brasil, 24/8/1997), foca-
liza as práticas esportivas hoje indicadas para idosos, mas trata exclusivamente da
natação. Nela é dito que esse esporte fortalece o corpo e o ego, pois leva as pessoas a
terem mais vontade de viver. Também evoca a idéia de valorização estética e do enve-
lhecimento com qualidade de vida.

Nesse eixo, resumindo, o estilo de vida é colocado como o tema que deveria
nortear as preocupações com o envelhecimento. Por isso, a responsabilidade por enve-
lhecer bem seria, em última instância, do indivíduo. Na verdade, a preocupação com os
estilos de vida é salutar, uma vez que hoje se tem conhecimento do seu impacto na
prevenção ou no desencadeamento de muitas enfermidades. No entanto, ele é apenas
um dos elementos num conjunto de condicionantes que também precisam ser conside-
rados, tais como as condições de existência, o ambiente e a assistência médica.

CRISE DA SAÚDE: DE QUEM É A RESPONSABILIDADE?
O quarto e último eixo que aparece na análise dos jornais é a ‘crise da saúde’,

abordada por apenas uma matéria, ‘Morte dos idosos amplia crise na saúde’ (Jornal do
Brasil, 3/2/1997). De acordo com a reportagem, essa crise revela uma dupla carência:
falta de infra-estrutura dos serviços e falta de médicos, clínicos gerais e especialistas. A
matéria também retorna ao caso da Clínica Santa Genoveva, mostrando que, graças à
impunidade em relação à tragédia ocorrida, os mesmos problemas voltaram a acontecer.
A reportagem lembrou os lamentáveis fatos ocorridos nos hospitais, o que levou o
Conselho Regional de Enfermagem a realizar vistorias, mecanismos acionados quando
irrompem problemas graves. Há que se lembrar que essas entidades, quando fazem
sindicâncias, têm, em contrapartida, um ganho em status e visibilidade na mídia. Porém,
suas atividades, necessárias e louváveis, por não aportarem uma proposta consistente,
acabam por se constituir em eventos pontuais com pouquíssimas conseqüências posi-
tivas para o respeito aos direitos dos idosos a partir de então.

Os jornais noticiaram também o fato de que a crise dos hospitais levou à criação
de um serviço, do tipo ‘disque-denúncia’, com a finalidade de receber queixas dos
cidadãos contra irregularidades ocorridas nessas instituições. A gravidade da situa-
ção, no entanto, exigiria mais que isso. Se não há uma fiscalização  sistemática e perma-
nente, ocorrerão novos casos de negligência e maus-tratos, pois essa forma perversa
de tratar os idosos já se tornou naturalizada nas instituições.
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O fato de a fala e a posição do idoso dos internatos, diante dos problemas que
o afetam, somente serem garantidas por procuração mostra bem a posição de destitui-
ção de cidadania a que está submetido: outros falam por ele,  considerado dependente
ou incapaz de se expressar e defender seus pontos de vista e direitos. Segundo Lazaeta
(1994), o modelo médico tradicional tem a velhice e a incapacidade como equivalentes.
Esse autor mostra que a construção social da dependência do idoso se inicia com a
aposentadoria vista, freqüentemente, como sinônimo de invalidez. Assim, cada vez
mais, a sua identidade social é deteriorada, levando-o a considerar-se a si próprio como
inútil e incapaz, internalizando o afastamento compulsório ou voluntário do convívio
social e a discriminação que envolve o envelhecimento.

A visão da ‘crise da saúde’  tal como foi veiculada na imprensa, embora assinale
o aumento do custo idoso e as carências de infra-estrutura, é abordada particularmente
pelo olho que enxergou as tragédias, num tempo e num espaço específicos. Não abran-
ge a contextualização dos problemas. É de se perguntar se o termo ‘crise’ dá conta da
situação da política da saúde, porque este setor passa por uma conjuntura muito pecu-
liar. Observa-se um promissor incremento da assistência pública e da universalização
dos serviços, a partir do processo de municipalização de sua gestão. Além disso, a
ênfase dada às mudanças no modelo de assistência, privilegiando os programas de
‘saúde da família’ e de ‘agentes da saúde’, tem potencializado uma relação mais pessoal
e menos ‘hospitalocêntrica’ dos profissionais do setor com os usuários.

Hoje, o grande desafio do sistema reside, sobretudo, nos hospitais. Estes reú-
nem problemas de manutenção, de atualização de equipamentos, de escassez de pessoal
e, não menos importante, reproduzem um modelo de atenção burocratizado e impessoal,
cuja figura principal não é o doente, e sim a doença, não é o sujeito enfermo, e sim o
médico. Ora, tais questões não podem ser atribuídas aos idosos. Elas são estruturais e
estruturantes da realidade. A situação do envelhecimento da população – e, como
conseqüência, o aumento das doenças crônico-degenerativas, que geralmente acom-
panham esse processo – e o fato de o aumento da demanda por cuidados ser proveni-
ente dos grupos mais pobres colocam luz sobre as deficiências do setor. Chamar ‘crise’
a esse fenômeno é desconhecer os avanços e, ao mesmo tempo, tratar problemas crôni-
cos como passageiros. Na verdade, a situação de falência dos hospitais, sobretudo dos
públicos, já dura mais de 20 anos.

Além de todas as questões aqui tratadas, é preciso ter clareza de que a assistên-
cia aos idosos constitui um verdadeiro nó górdio. O Brasil, embora tenha definido uma
política, cujo gestor principal deveria ser o Ministério da Previdência, nem ao menos
tentou implantar um programa de assistência consistente e eficiente. Propostas a serem
adaptadas não faltam, principalmente por parte de países que hoje poderiam ser consi-
derados modelos, como é o caso da Espanha.
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CONCLUSÕES

Concluindo este estudo, podem ser evidenciados vários pontos, mas aqui serão
enfatizados apenas alguns deles. De um modo geral, pode-se dizer que, nas matérias
jornalísticas pesquisadas, poucas vezes os idosos tiveram chance de se expressar e ter
sua opinião publicada. Das 32 matérias analisadas sobre a temática ‘institucionalização’,
a grande maioria não deu voz nem ao idoso nem a algum representante seu. Somente em
quatro reportagens isso foi feito, mas de forma indireta, por meio do depoimento de
seus familiares. Em apenas sete o idoso pôde se expressar diretamente.

Em seguida, constata-se que cresce, de forma ainda tímida, a preocupação com
a parcela idosa da população e com os problemas por ela vivenciados. Pensando na
imprensa como caixa de ressonância das questões apresentadas, seja pela sociedade,
seja pelo Estado, isso está expresso no incremento do número de matérias e da diversi-
dade de temas enfocados pelos jornais consultados neste estudo.

Essa maior atenção à população idosa na realidade brasileira se deve, em parte,
à conscientização sobre a presença desses idosos em número cada vez maior e ao
surgimento – a partir desta mesma conscientização – de um movimento social de luta pela
busca de soluções públicas para os problemas que vivenciam. Porém, o grande protago-
nista desse movimento são os próprios idosos, que vêm se reorganizando em associa-
ções reivindicativas de aposentados, clubes, grupos culturais, esportivos e de lazer, em
grande medida ainda incipientes, visando a garantir o direito à vida longa com qualidade.
Esse bloco dos idosos ativos, ainda muito pouco retratado pela mídia, constitui a cellula
mater de um ‘protagonismo’ insubstituível e que tende a crescer. A visão mais positiva do
idoso, como portador de experiência e cidadão participativo nas decisões e nos rumos de
seu destino, na verdade, se dá no âmbito de uma mudança política e que revolve as
entranhas dos interesses estabelecidos e dos núcleos de poder dos adultos.

Os velhos que a mídia tem retratado são principalmente aqueles que fazem parte
dos segmentos mais pobres ou são, pelos mais diferentes motivos, abandonados por
suas famílias, ficando dependentes da assistência pública, da caridade dos grupos religi-
osos ou do oportunismo de quem aí descobriu um filão inesgotável de exploração da
miséria, do desamparo e até da invalidez. É claro que, como sujeitos, os idosos também
têm algum poder de vocalização, nem que seja mínimo. Pois o próprio espetáculo triste,
duro e cruel de seu sofrimento, recorrentemente apresentado nos jornais e na televisão,
expõe à própria sociedade sua incapacidade de lidar com esse grupo social, a não ser
como um ‘problema insolúvel’. Pensando de forma otimista, isso pode ser um princípio de
diagnóstico para propostas menos cínicas e mais efetivas. É claro que se existem clínicas
que em si são verdadeiras tragédias é porque familiares, governo e sociedade reagem
apenas emocional e fugazmente aos episódios mostrados de tempos em tempos. Depois
recolhem-se, rapidamente, nos cuidados de seus próprios interesses.

Outro ponto que merece destaque é a forma pontual e superficial com que a
opinião pública trata a questão. Essa abordagem superficial e freqüentemente sensaci-
onalista favorece o corporativismo dos profissionais que falham nos cuidados, dos
donos das entidades que os exploram e do poder público, que não assume colocar em
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prática a política nacional. No auge das crises e das denúncias, medidas são sugeridas
e depois não se efetivam, propiciando a repetição das tragédias e o total desrespeito
aos velhos que necessitam de assistência. As políticas públicas preventivas pouco ou
nada são debatidas na mídia, até porque elas significariam uma outra ótica em relação ao
grupo social em questão, a ótica sob a qual os idosos não são ‘um problema’, mas uma
riqueza da humanidade e para a humanização da sociedade brasileira.

É também digno de nota o fato de que as instituições (asilos, clínicas, abrigos)
devem ser acompanhadas sistematicamente pelas autoridades da saúde e pela socieda-
de. É inadmissível que ocorram mortes em lotes de centenas de pessoas e a impunidade
continue reinante. Mais triste ainda é ver que nem esses genocídios que ainda como-
vem a opinião pública suscitam uma atuação real na aplicação da atenção ao idoso. Em
vez disso, esses fatos funestos são retratados na tinta sensacionalista de uma tragédia,
rapidamente banalizada meses depois e, pior, revivida logo em seguida.

Igualmente revelador da ambígua posição que a sociedade toma diante de seus
membros mais velhos é a ação sutil de negar a voz aos sujeitos desse debate. Seu
‘protagonismo’ é seqüestrado por ‘representantes’, ou simplesmente ignorado.

Finalmente, cabe também repensar o papel que a imprensa tem desempenhado
diante da situação do idoso. Apenas revelar os estigmas e preconceitos que a socieda-
de cria em relação a eles é pouco para uma ética da comunicação social. Além de discutir
esses dilemas, caberia a ela abrir canais de debate e de aprofundamento de uma mudan-
ça cultural no sentido da implantação efetiva de uma política de promoção da saúde e de
assistência social aos idosos. Responsáveis, em grande parcela, pela formação de uma
‘opinião pública’ e de um imaginário social, a imprensa poderia afirmar a necessária
postura de positividade em relação ao idoso para que este fosse reconhecido como
produtivo, capaz, experiente, mas também como  portador de necessidades específicas
e, sobretudo, digno de respeito como pessoa e cidadão.
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