
APRESENTAÇÃO

Em continuidade ao seu compromisso de preparar a sociedade para enfrentar as
grandes questões sociais — nesse caso, a do envelhecimento populacional —, o
IPEA se propôs, inicialmente, a atualizar o livro Muito além dos 60: os novos idosos
brasileiros, lançado em 1999. Nesses últimos cinco anos, mudanças de grande
porte aconteceram em quase todo o mundo, em particular no Brasil, no processo
de envelhecimento populacional e na sua percepção, bem como na economia, no
mercado de trabalho e na disponibilidade de recursos públicos e familiares.

Contudo, visto que uma das transformações sociais mais importantes obser-
vadas no país desde a metade do século passado é o prolongamento da vida — a
continuação do aumento da esperança de vida —, e que esse cenário vem provocando
ajustes de rumos nas esferas pública e privada, a proposta original tomou dimensões
que ultrapassaram a mera atualização daquela obra, repensando-se nesta coletânea
o idoso na sociedade brasileira dentro dessa perspectiva de vida mais longa, que
ocorre de maneira diferenciada entre os vários grupos sociais, raciais e regionais.

O eixo central do livro anterior foi uma avaliação crítica da relação entre
envelhecimento e dependência. Este volume vai mais adiante: apresenta análises
da dinâmica de uma população que envelhece rápida e diferenciadamente em um
contexto de profundas transformações sociais e nos arranjos familiares, assim como
examina as oportunidades, os problemas e os desafios de uma proteção social
efetiva para esse grupo, que inclui tanto políticas públicas quanto apoios familiares.

Chama a atenção o enfoque interdisciplinar do livro, que contempla questões
como as possibilidades de uma contínua expansão da expectativa de vida e as suas
perspectivas em termos de autonomia física e mental do idoso, apoios e conflitos
intergeracionais no âmbito das famílias e das políticas públicas, condições de vida
dos idosos e de suas famílias, e ainda levanta perspectivas para os idosos do futuro.

Esse caráter interdisciplinar foi assegurado pela participação de especialistas
de outras instituições, que em muito colaboraram para complementar e enriquecer
a visão dos pesquisadores do IPEA. A eles, os nossos agradecimentos pela presteza
e competência com que responderam ao convite para participar de mais essa contri-
buição para especialistas de diversas áreas do conhecimento e da sociedade em geral.
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