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RESUMO 
 

O envelhecimento populacional é, nos tempos atuais, um dos maiores desafios para 
a política pública de assistência, configurando-se como uma das expressões da 
questão social atual A pesquisa em foco desenvolve um estudo a partir dos títulos 
das reportagens publicadas durante o ano de 2011 na cidade de Uberaba por fonte 
escrita.O objetivo específico é avaliar a postura da imprensa perante os  programas 
da política de assistência social propostas para o atendimento da população idosa 
em Uberaba na perspectiva da III COMIPI – Conferência Municipal dos Direitos da 
Pessoa idosa, realizado na cidade de Uberaba em julho de 2011. O trabalho foi 
realizado em duas partes. A primeira consiste em um estudo teórico-metodológico 
acerca da política Nacional de Assistência – LOAS – com visitas aos sites do IBGE e 
da ONU, entre outros, conferências realizadas na área desde 2007, em âmbito 
municipal, Estatuto do Idoso, o Conselho do Idoso e artigos científicos sobre o 
envelhecimento,. A segunda, uma  análise documental no Arquivo Publico de 
Uberaba, em dois jornais da cidade, Jornal da Manhã e Jornal de Uberaba, ano 
2011. Concluiu-se que pouco tem sido feito pela Política de Assistencia e demais 
políticas de Uberaba para melhorar a qualidade de vida dessa população, e que a 
maioria das reportagens sobre a situação da população idosa – ênfase nos 
acidentes, situação de saúde e violência -  permanece sem ter, nessa modalidade 
de mídia cotidiana, um enfoque mais consistente do ponto de vista de políticas 
públicas e real atendimento aos clamores da população. 

 
 

1. INTRODUÇÃO 

  

O envelhecimento populacional é, nos tempos atuais, um dos maiores desafios para 

a política pública de assistência, configurando-se como uma das expressões da 

questão social, exigindo efetiva implementação e ação das políticas da saúde e 

assistência, com possibilidade de manutenção da capacidade funcional do idoso 

(SOUZA, FREITAS, QUEIROZ, 2007).  

Em razão do aumento da expectativa de vida da população, convive 

atualmente com população de diversas faixas etárias, sendo, em sua grande 

maioria, pessoas com mais de 60 anos, as quais necessitam de maior atenção dos 

organismos governamentais, socioassistenciais existentes, como atenção à saúde, 

direitos humanos e melhorias na infra-estrutura das cidades, que, de tal forma, 

precisam acompanhar o baixo condicionamento físico dos idosos.  

Para Motta et al (2008), a implementação de políticas e programas devem 

considerar o novo perfil demográfico do país, e destaca que a atenção ao idoso deve 

ser focada na ampliação quantitativa e qualitativa de profissionais para atuar na área 

do envelhecimento, sendo esta necessidade um destaque, também, da Política 



Nacional do Idoso (PNI) e, mais recentemente, na Política Nacional de Saúde do 

Idoso (PNSI).  

O presente projeto de pesquisa tem como objeto de estudo os títulos das 

reportagens publicadas durante o ano de 2011 na cidade de Uberaba, por fonte 

escrita, (via jornais impressos)  para avaliar a postura de visão de políticas públicas 

da imprensa perante os  programas da política de assistência social proposta para o 

atendimento da população idosa, na perspectiva da III COMIPI – Conferência 

Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa realizado na cidade de Uberaba. Tal estudo 

se propôs identificar como, efetivamente, a mídia local contribui na difusão dos fatos 

relativos ao tema e dá conhecimento à população idosa das políticas públicas que a 

favorecem. 

Nossa busca pela pesquisa documental a nosso ver procede porque, 

segundo Gil, (2008, pág. 68) vale-se de materiais que não receberam um tratamento 

analítico, [nosso caso em foco] ou que ainda podem ser reelaborados de acordo 

com os objetivos da pesquisa. 

Assim, nesta perspectiva, a trajetória das Conferências do Conselho 

Municipal do Idoso em Uberaba mereceu destaque nesta pesquisa, sob a ótica da 

mídia, no que se refere às demandas por ora apresentadas, bem como os serviços 

prestados pelos órgãos governamentais. 

 

2. OBJETIVOS 

 

Identificar o papel da mídia escrita na difusão dos direitos sociais da 

população idosa de Uberaba 

 

Objetivos especificos: 

 

- Trazer presente as políticas públicas em relação ao idoso em Uberaba, MG 

- Analisar as reportagens fazendo um pararelo com as políticas de atenção 

ao idoso apartir dos respectivos títulos das matérias de jornais locais do ano de 2011 

- Avaliar a postura e visão da imprensa jornalistica impressa, com ênfase na 

última Conferência do idoso na cidade de Uberaba, MG. 

 

3. METODOLOGIA 



 

A pesquisa de campo  foi realizada na cidade de Uberaba/ MG, situada no 

Triangulo Mineiro no estado de Minas Gerais.  O período escolhido foi o ano de 

2011, quando aconteceu  a IIIª Conferência do Idoso. Foram escolhidos como fonte 

os dois jornais  de maior circulação na cidade – Jornal de Uberaba e Jornal da 

manha –  edições diárias de janeiro a dezembro. Tais jornais são mantidos sob a 

guarda do Arquivo Público de Uberaba.  

Nessa pesquisa documental, foram explorados, nas fontes, todos os títulos e 

matérias relacionados ao idoso, observando-se como essa modalidade de imprensa 

dá visibilidade às políticas sociais no âmbito do município que asseguram direitos ao 

idoso Seu papel, visão política na divulgação, bem como sua contribuição à 

efetivação das políticas públicas sociais para os idosos no município.  

Trabalhou-se com os seguintes quesitos: 

- Participação popular da comunidade uberabense de Uberaba 

- Expressões da mídia sobre a população idosa de Uberaba no ano de 2011 

- Acidentes e formas de violência acometidos em pessoas acima de 60 anos, 

no ano de 2011 

- Direitos Sociais e a participação do governo de Uberaba, no ano de 2011 

 
4. DESENVOLVIMENTO 

 
 

A coleta dos dados foi realizada durante 20 dias do mês de junho e julho do 

ano de 2013, no Arquivo Público de Uberaba durante o período  diurno.  

   A cada coleta de dados foi liberado para pesquisa sendo o acervo de acesso 

publico. A primeira fonte de pesquisa a ser pesquisada Foi o jornal de Uberaba, mês 

a mês  ano 2011 e posteriormente o jornal da Manhã. 

A pesquisadora documentou todos os títulos  tomando o cuidado de colocar a 

seção, data, página e repórter. No mesmo momento foram tiradas fotos das fontes 

que estavam sendo pesquisadas. 

Por opção da pesquisadora foram realizadas tabelas  por categorias e 

separadas por jornais. Cada jornal, como de praxe, apresenta editoriais  

diferenciados:  política, economia , violência e outros assuntos pertinentes  à  região 

de abrangência do jornal  e repercute assuntos nacionais que refletem no cotidiano  

das pessoas da região. 



 

5. RESULTADOS 

 

A mídia impressa, configurada nesta pesquisa como jornal impresso, trabalha 

na perspectiva do factual e os títulos que foram pesquisados das reportagens 

referentes às pessoas acima de 60 anos nem sempre trazem um titulo pertinente ao 

conteúdo da reportagem.  As reportagens reproduzem uma forma impactante 

reforçada pela interpretação do repórter, contrapondo-se, em geral, com as políticas 

públicas e o Estatuto do Idoso atual. Na maioria das vezes, através da leitura dos 

títulos, visualizamos se os mesmos levam a uma percepção da interpretação do 

leitor, e se esses realmente vão impulsioná-lo a adentrar aquele espaço de leitura. 

Inferimos que o público alvo da leitura é a sociedade como um todo, e que as 

reportagens dissimulam a real situação do idoso nas respectivas reportagens, às 

vezes com manchetes desconectadas com o próprio conteúdo das matérias. 

A comunidade uberabense participou, durante todo ano de 2011, de diversas 

ações populares, nem sempre divulgadas pelos jornais, o que nos leva a entender 

que existe uma democracia participativa dentro da mídia, com ações que mobilizam 

alguns espaços sociais, mas ainda sem contar com uma ocupação de espaços que 

a população merece. Pontuamos, aqui, que dentre as quatro supra citadas, esta foi a 

menor categoria Assim, totalizando-se 11 reportagens que abordaram idosos e que 

trouxeram em seus títulos  o objeto factual  da noticia. Nesse caso visualizamos 

familiares mobilizando os cidadãos do município para uma atenção  ao trânsito e a 

participação do terceiro setor cumprindo seu papel na negligência do Estado em 

cumprir o seu papel dentro das políticas publicas  atuais. As datas marcantes 

também tiveram espaço para comover o leitor. Cumpre ressaltar que não surgiu 

qualquer matéria em contraponto, ressaltando que a população civil hoje não tem 

este compromisso perante o estatuto.  

Esta categoria vem trazendo assuntos que fazem história do contexto dos 

idosos na visão de alguns jornalistas no que refere a: mortes; datas festivas; idosos; 

celebridades; personalidades marcantes na sociedade em âmbito nacional, música, 

expressões culturais e regionais.   

    Os títulos, também aqui, nos remetem à longevitude do idoso quando temos a 

leitura, por exemplo, de bodas de ouro, retratando, como é de se esperar, a família 

patriarcal, socialmente “bem sucedida”, ainda enraizada nas tradições mineiras.  



Sentimos falta de outras religiões nesta categoria onde somente tivemos a presença 

da visão católica dos jornalistas. Ademais, chamou-nos atenção expressões 

coloquiais onde se utilizam palavras como “vovô coruja” que dão destaque a 

pessoas da terceira idade que tem  vinculo social dentro da sociedade uberabense. 

Inferimos daí, como uma categoria que prevalece certo preconceito às classes mais 

pobres e que não assinam o jornal diariamente. Elas não foram destaque em 

nenhum titulo. 

O que nos preocupa é que foram mencionados apenas  reportagens que 

tiveram boletins de ocorrência registrados nos remetendo a pensar  nos acidentes 

que são caseiros ou que o idoso não procura atendimento médico e os acidentes 

que o s hospitais não registram boletins de ocorrência por não avaliarem  danos 

maiores ao corpo humano. Aqui sentimos falta também dos acidentes que são 

acometidos nas instituições asilares.  

Na visão da pesquisadora as empresas jornalistas em pauta potencializam a 

venda neste espaço. Ele é factual, em se tratando de fato social bruto, às vezes 

chocante, e tem demanda de leitura imediata. Ora, via de regra, a palavra morte é 

muito forte e desperta interesse na pessoa que vai comprar o jornal, sob a forma de 

expectativa: “Vamos ver quem morreu hoje ou vamos ver os acidentes de hoje!”.  

Fato preocupante é que os jornais não trazem, seja na data dos 

acontecimentos, seja nos dias posteriores, nenhuma reportagem com um título 

instigante remetendo a sociedade,  tanto em âmbito sociedade civil ou governo,  

títulos que instigam à reflexão de causas sociais descrevam  diretrizes  para a 

diminuição dos acidentes  com vitima fatal.  

A política de desenvolvimento urbano, executada pelo poder público 

municipal,conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno 

desenvolvimento  das funções sociais da cidade e garantir o bem- estar de seus 

habitantes, os idosos incluídos, evidentemente.   

 
A política de desenvolvimento urbano, executada pelo poder público 
municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo 
ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o 
bem- estar de seus habitantes (BRASIL, Constituição Federal, p. 52).  

 
E os títulos das matérias nos remete a uma analise das Conferências da 

cidade que estão sendo realizadas justamente neste ano da pesquisa, focando, 

como uma das propostas, a atenção à sinalização e construção de passarelas para 



toda a população. Principalmente a população idosa, que necessita de sinaleiros 

sonoros e com maior tempo nas vias em que mais se identificam acidentes, faixas 

sinalizadoras nas vias mais movimentadas e lombadas nas vias com maior índice de 

acidentes fatais, bem como campanhas para o trânsito com folhetos explicativos e 

educativos que, na sua integra  façam menção às pessoas da terceira idade.  

A Leitura dos títulos também nos leva à percepção de quantos idosos têm 

benefícios e BPC nos levando a pensar quantos destes trabalham na informalidade  

para  aumentar a renda ou são provedores da família moderna, amparando filhos e 

netos que estão em estado de vulnerabilidade, sendo vítimas de acidentes e, na sua 

maioria, ficando inabilitados para o trabalho formal, aumentando, assim, o índice de 

pobreza e as dificuldades financeiras da vitima idosa. Fica evidente, nessas 

observações, a partir de manchetes da imprensa, que o idoso que vem da classe 

média recebe outro tratamento ou tem outros modos de enfrentamento ao problema.  

Nesta categoria destacamos também às formas de violência, campeã 

disparada das reportagens que mencionavam pessoas da terceira idade envolvidas 

ou vítima ou autor dos fatos.  

 Ressaltamos que os idosos estão sendo vitimas cada vez mais, verdadeira 

“presa fácil” de uma sociedade que vive às expensas da violência urbana e familiar. 

Salientando que novamente aqui temos apenas títulos de reportagens que foram 

realizadas a partir de boletins de ocorrência policial. Nos respectivos títulos a 

violência é cruel e leva à situação de vitimas fatais, pelo alto grau de crueldade 

contra os idosos - por incrível que possa parecer.   

A pesquisa nos revela que o Conselho do Idoso precisa ser mais atuante, 

desenvolvendo um trabalho de mobilização, processo educacional e de formação 

cidadã com os idosos mais protegidos dentro dos grupos de convivência do 

município, com ações como Sala de espera, de modo a lhe repassar noções sobre a 

Constituição e o Estatuto do Idoso como textos garantidores de direitos à terceira 

idade. E trabalhar em rede intermunicipal, com os outros Conselhos, como forma de 

precaução e troca de experiências sobre alternativas contra o alto índice de 

acidentes e violência acometidos na cidade de Uberaba.  

Lembrando que a população está a cada dia envelhecendo fica escancarada 

a necessidade de medidas urgentes, mesmo paliativas. Os títulos são bem 

instigantes à leitura do comprador do jornal.  



Quanto a esse último quesito trabalhamos os direitos sociais e a participação 

do governo de Uberaba no ano de 2011. Isso nos instiga a avaliar qual a qualidade 

de vida que temos e que direitos são realmente gestados pelo município de Uberaba 

onde, em quatro eixos avaliados,  as manchetes nos remetem a uma falta de 

interesse em se trabalhar chamadas que fortaleçam a população idosa nos seus 

direitos.  

Os direitos violados vêm nessa última. É a menor de toda a pesquisa. Caso 

fosse avaliada separadamente, seria a menor delas pois são poucos títulos  em um 

município que atende várias denuncias diárias no CREAS diariamente pelas 

assistentes sociais  que estão na rede. E que foi notório o descaso da mídia em não 

evidenciar matérias que reforcem o direito dos idosos contra os maus tratos.  E 

novamente aqui temos de salientar como o idoso tem medo de denunciar os maus 

tratos.  Os direitos violados dos idosos também podem ser considerados inerentes 

aos fatos de seus respectivos momentos de repercussão midiática e vendem jornal. 

Apesar de serem poucos títulos que abordaram a violação do idoso, em sua maioria 

são capas de jornais, sem o devido aprofundamento nos conteúdos das matérias. 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Observando atentamente os dados obtidos nos títulos das reportagens 

poderíamos afirmar, nessas considerações finais, que a Secretaria de Saúde de 

Uberaba, por um lado, tem investido pouco na atenção á saúde do idoso, fato que 

pode ser constatado nas matérias, que trouxeram, nos títulos buscados na pesquisa 

documental,  apenas campanhas de vacinação e pequenas menções de doenças 

que assolam a população idosa atualmente.  

Nesta perspectiva, as  políticas são avaliadas em outros fóruns municipais – 

ao trabalho da imprensa, considerando apenas o que extraímos de todo o ano de 

2011, pensamos ser importante os dois jornais de maior circulação da cidade 

pensarem na elaboração de um Caderno do Idoso (o um título similar). Por exemplo, 

de circulação dominical, ou mesmo mensal, de forma que o tema do idoso e seus 

impasses não sejam apenas objeto da curiosidade de leitores em fatos impactantes, 

inclusive trágicos e fatais, ou mesmo com matérias “escondidas” no miolo dos 

referidos jornais.  



É importante ressaltar que os gestores de políticas na área precisam estar 

mais atentos às próprias demandas da população, inclusive no que diz respeito às 

propostas que surgiram dentro do espaço da conferência aqui mencionada ou hão 

de surgir das próximas conferências na área.  

Deste modo, a divulgação de informações relacionadas a população idosa do 

municipio de Uberaba não tem sido melhor utilizada pelos gestores das políticas, 

não divulgando amplamente e cotidianamente informações de utilidade pública para 

os cidadãos uberabenses. 

Percebe-se que que a população não tem participado ativamente do controle 

social frente as políticas públicas, não utilizando dos mecanismos de controle social, 

associações, plenárias, encontros, grupos e nem mesmo das conferencias, 

caracterizando assim a transferencia da co gestão, co participação para o poder 

público. 
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