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A idéia deste livro nasceu da necessidade de atualizar o livro Muito além dos 60: os
novos idosos brasileiros, lançado em 1999, por ocasião das comemorações do Ano
Internacional do Idoso. Muito embora apenas cinco anos tenham transcorrido,
mudanças profundas ocorreram em quase todo o mundo no tocante ao fenômeno
do envelhecimento populacional e sua percepção.

Uma Assembléia Mundial das Nações Unidas sobre o Envelhecimento, rea-
lizada em Madri, em 2002, resultou em um Segundo Plano de Ação para o Enve-
lhecimento, que incentivou a maior participação da questão na agenda das políticas
públicas dos países em desenvolvimento e uma mudança na percepção do enve-
lhecimento populacional e do papel do idoso na sociedade. A esperança de vida
ao nascer tem crescido em quase todo o mundo, superando a maioria das projeções
feitas a respeito do seu crescimento. Um dos resultados é o crescimento da população
muito idosa, inclusive de centenários. Além disso, transformações profundas nas
esferas econômica, social e política, nos sistemas de valores, de arranjos familiares
estão em curso em quase todos os países do mundo.

Para se entender o papel (ou os papéis) do idoso brasileiro na sociedade de
hoje, foi preciso um esforço maior do que o de, simplesmente, atualizar informações
apresentadas no livro anterior. Essas mudanças requereram, além disso, uma releitura
sobre as questões anteriormente abordadas e a introdução de novas questões, o que foi
feito em oito novos capítulos. Dada a pertinência das questões de alguns capítulos
do livro anterior, eles foram mantidos e atualizados. O resultado foi um novo
livro, Os novos idosos brasileiros: muito além dos 60?, ancorado no Muito além dos
60: os novos idosos brasileiros.

Enquanto o eixo central do primeiro livro foi uma avaliação crítica da relação
entre envelhecimento e dependência, neste busca-se entender a complexidade e a
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heterogeneidade do subgrupo populacional considerado idoso e as demandas por
políticas de proteção social que ele coloca. Parte da heterogeneidade desse seg-
mento vem do alongamento da vida que este experimenta e cujas perspectivas são
de continuar se estendendo. Em um capítulo deste livro argumenta-se que, se
determinadas causas de morte fossem evitadas, a esperança de vida da população
brasileira poderia atingir valores superiores aos encontrados no Japão. Pergunta-se
em que condições de vida viverão esses longevos? Se a maior sobrevivência não for
acompanhada de uma vida digna, com autonomia, quais as perspectivas? O direito
de morrer é outra questão abordada no livro.

Está se falando aqui de um segmento que vivencia a última etapa da vida,
composto tanto por pessoas com total autonomia, com capacidade de contribuir
para o desenvolvimento econômico e social e que desempenham papéis impor-
tantes na família quanto por pessoas que não são capazes de lidar com as atividades
básicas do cotidiano e sem nenhum rendimento próprio, ou seja, um grupo com
necessidades bastante diferenciadas. O Capítulo 1 mostra que 87,1% dos idosos
do sexo masculino chefiam famílias, 72,6% trabalham 40 ou mais horas por semana
e apenas 12,7% percebem um rendimento inferior a um salário mínimo mensal.
Por outro lado, quase 20% das mulheres idosas vivem em casa de parentes, 18,5%
não têm renda, 17,1% não têm autonomia para lidar com as atividades do cotidia-
no e 8,3% não enxergam. Entre os homens, a proporção dos que não conseguem
desempenhar as atividades do cotidiano foi de 13,3% e a dos que não enxergam,
de 7,4%.

Assume-se que a idade traz vulnerabilidades, perdas de papéis sociais com a
retirada da atividade econômica, aparecimento de novos papéis (ser avós), agravamen-
to de doenças crônicas e degenerativas, perdas de parentes e amigos entre outras.
Supõe-se, também, que esse processo é diferenciado por sexo, grupo social, cor/
raça, localização geográfica, e que pode ser minimizado por políticas públicas. As
suas condições de vida vão depender das capacidades com que nasceram (básicas),
das capacidades adquiridas e da inter-relação entre as duas capacidades com as
facilidades/dificuldades criadas pelo meio ambiente, políticas públicas etc. Além
disso, desenvolvimento econômico, envelhecimento populacional e condições de
vida da população idosa devem ser reconhecidos como processos inter-relacionados
[Lloyd-Sherlock (2002)].

São considerados como idosos todos os que compõem a população de 60 anos
e mais, tal como definido pelo marco legal da Política Nacional do Idoso e pelo
Estatuto do Idoso. Apesar de se ter adotado um corte etário, cujas limitações serão
consideradas na próxima seção, reconhece-se que uma população não é formada
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por subgrupos estanques: indivíduos em idade adulta ativos e/ou produtivos e
crianças, jovens e idosos, inativos e/ou dependentes. Reconhece-se, também, que
se está considerando um intervalo etário com uma amplitude superior a 30 anos,
constituído por pessoas que vivenciaram trajetórias de vida muito diferenciadas.

Embora se observe a heterogeneidade do grupo estudado, pergunta-se o que
faz esse grupo ser diferente dos demais,1 que os torna objeto específico de estudos
acadêmicos, de políticas etc. Como já se mencionou, não existe um corte exato
separando a vida adulta da última fase da vida. Pode-se dizer que as principais
características do grupo são o crescimento, proporcional à idade, das suas
vulnerabilidades físicas e mentais e a proximidade da morte. Embora isso possa
justificar o interesse político e acadêmico sobre a questão, não justifica a existência
de preconceitos e estereótipos em relação ao grupo e muito menos a defesa de seus
interesses em detrimento dos demais. Os idosos não vivem isolados e o seu bem-estar
está intimamente ligado ao da sociedade como um todo [Lloyd-Sherlock (2002)].

Um dos artigos do livro, Capítulo 7, de Goldani, examina o debate em curso no
Brasil sobre o viés geracional das políticas e dos gastos públicos, o que, em última
instância, suscita a idéia da existência de um conflito entre gerações nas políticas
públicas. Tem-se como premissa básica que uma política para a população idosa
deve ser parte de uma política nacional de desenvolvimento sustentável, objetivando
aumentar o bem-estar da população como um todo. Só assim se pode construir
uma “sociedade para todas as idades”, como preconizado pelas Nações Unidas.

 O objetivo deste livro é analisar a dinâmica de uma população que envelhece
rápida e diferenciadamente em um contexto de profundas transformações sociais
e de ajuste fiscal. Busca-se examinar as oportunidades, os problemas e os desafios
de uma proteção social efetiva para a população idosa, que inclua tanto políticas
públicas quanto apoios familiares. Alguns capítulos deste livro examinam as res-
postas das políticas ao envelhecimento populacional e o seu impacto nos arranjos
familiares.

 A organização do livro está apresentada na quarta seção desta intrudução.
Antes disso, um primeiro passo foi discutir o conceito de idoso, o que é feito na
segunda seção. Muito embora a população idosa tenha sido definida pelo corte
etário, procurou-se ressaltar as limitações da classificação de idoso, simplesmente
pelo critério de idade cronológica, a exemplo da edição anterior. A terceira seção
procura desmistificar os “pré” conceitos que permeiam a questão do envelheci-
mento no âmbito da sociedade, ou seja, os mitos e estereótipos.

1. Como, por exemplo, os jovens.
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1 Conceito de Idoso2

Reconhece-se a existência de uma gama bastante ampla de critérios para a demarcação
do que venha a ser um “idoso”. O mais comum baseia-se no limite etário, como é
o caso, por exemplo, da definição da Política Nacional do Idoso (Lei 8.842, de 4
de janeiro de 1994). O Estatuto do Idoso (Lei 10.741, de 1º de outubro de 2003)
endossa essa definição. Já a Organização Mundial da Saúde (OMS) considera
como idosas as pessoas com 60 anos ou mais, se elas residem em países em desen-
volvimento, e com 65 anos e mais se residem em países desenvolvidos.

Parte-se do princípio de que o envelhecimento de um indivíduo está associado
a um processo biológico de declínio das capacidades físicas, relacionado a novas
fragilidades psicológicas e comportamentais. Então, o estar saudável deixa de ser
relacionado com a idade cronológica e passa a ser entendido como a capacidade
do organismo de responder às necessidades da vida cotidiana, a capacidade e a
motivação física e psicológica para continuar na busca de objetivos e novas con-
quistas pessoais e familiares.

O aumento da esperança de vida e as mudanças nos papéis dos indivíduos
com mais idade na sociedade colocam em discussão o próprio conceito de “idoso”.
Considera-se a existência de dois problemas nessa discussão. O primeiro diz respeito
ao critério de classificação utilizado para distinguir idosos de não-idosos. O segun-
do está relacionado ao conteúdo da classificação de um indivíduo como idoso.

O critério de classificação é uma regra que permite agrupar indivíduos a
partir de uma ou mais características comuns a todos eles. Para o estabelecimento
da regra, cabe definir o conteúdo do grupo populacional criado em termos de
outras dimensões, além das utilizadas para classificação, dimensões que são muitas
vezes inferidas e não observadas. Em outras palavras, o grupo social “idoso”, mesmo
quando definido apenas etariamente, não suscita somente referências a um con-
junto de pessoas com muita idade, mas a pessoas com determinadas característi-
cas sociais e biológicas.

A questão, no caso, é quanto ao conteúdo do conceito de “idoso”, cuja refe-
rência imediata costuma ser características biológicas. O limite etário seria o mo-
mento a partir do qual os indivíduos poderiam ser considerados “velhos”, isto é,
começariam a apresentar sinais de senilidade e incapacidade física ou mental. Porém,
acredita-se que “idoso” identifica não somente indivíduos em um determinado
ponto do ciclo de vida orgânico, mas também em um determinado ponto do
curso de vida social, pois a classificação de “idoso” situa os indivíduos em diversas
esferas da vida social, tais como o trabalho, a família etc.

2. Esta seção está fortemente baseada na segunda seção do Capítulo 1 do livro anterior [ver Camarano e Medeiros (1999)].
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O conceito de idoso, portanto, envolve mais do que a simples determinação
de idades-limite biológicas e apresenta, pelo menos, três limitações. A primeira
diz respeito à heterogeneidade entre indivíduos no espaço, entre grupos sociais,
raça/cor e no tempo. A segunda é associada à suposição de que características
biológicas existem de forma independente de características culturais e a terceira à
finalidade social do conceito de idoso.

Idoso, em termos estritos, é aquele que tem “muita” idade. A definição de
“muita” traz uma carga valorativa. Os valores que referendam esse juízo depen-
dem de características específicas do ambiente onde os indivíduos vivem. Logo, a
definição de idoso não diz respeito a um indivíduo isolado, mas à sociedade como
um todo. Assumir que a idade cronológica é o critério universal de classificação
para a categoria idoso é correr o risco de afirmar que indivíduos de diferentes
lugares e diferentes épocas são homogêneos.

A suposição de que o efeito de características biológicas semelhantes tem as
mesmas implicações na vida social de indivíduos de culturas diferentes não é rele-
vante na perspectiva de alguns estudos. Geertz (1989), por exemplo, alega que
não faz sentido distinguir entre aspectos estritamente biológicos e aspectos estrita-
mente culturais em estudos antropológicos, uma vez que na espécie humana ambos
são profundamente inter-relacionados. Assim, na analogia com outros animais,
especialmente, as referências ao envelhecimento dentro de processos de seleção
“natural” que remetem a uma natureza que existe fora da cultura não possuem
relevância para os humanos. Se não existe “natureza” independente de “cultura” e
vice-versa, é de se esperar não só que os resultados do processo biológico de seni-
lidade sejam potencialmente diferentes entre culturas, mas que o próprio envelhe-
cimento seja também fruto de condições sociais que determinam a trajetória do
indivíduo ao longo do ciclo da vida.

O conceito de idoso, do ponto de vista instrumental, também tem finalidades
de caráter social. Na classificação de um indivíduo como idoso por formuladores
de políticas predominam tanto objetivos relacionados com a sua condição em um
determinado ponto no curso de vida orgânica quanto em um ponto do ciclo de
vida social. Dentro do argumento de Geertz, não há como pensar esses ciclos
separadamente. Classificam-se idosos, por exemplo, com objetivos de estimar de-
mandas por serviços de saúde, por benefícios previdenciários e, também, como
uma maneira de distinguir a situação dos indivíduos no mercado de trabalho, na
família e/ou em outras esferas da vida social.

Uma das conseqüências do uso da idade para a definição de idoso é o poder
prescritivo contido nessa definição. A sociedade cria expectativas em relação aos
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papéis sociais daqueles com o status de idoso e exerce diversas formas de coerção
para que esses papéis se cumpram, independentemente de características particula-
res dos indivíduos [Laslett (1996, p. 24)]. O status de idoso pode ser atribuído a
indivíduos com determinada idade, mesmo que não apresentem características de
dependência ou senilidade associadas à velhice e, mais importante, que recusem
esse status. Um exemplo claro dessa coerção é a aposentadoria compulsória pre-
sente nos regimes de aposentadorias de vários países do mundo, inclusive dos
países desenvolvidos.

Para a formulação de políticas públicas, a demarcação de grupos populacionais
é extremamente importante. Através dela é possível identificar beneficiários para
focalizar recursos e conceder direitos, o que requer algum grau de pragmatismo
nos conceitos utilizados. Como toda classificação, a de “idoso” simplifica a
heterogeneidade desse segmento e, por isso, está sujeita a incluir indivíduos que
não necessitem de tais políticas ou a excluir os que delas necessitem. Há duas
maneiras de reduzir a incidência desse tipo de erro. A primeira é aprimorar crité-
rios de forma a aumentar a precisão das definições. Busca-se um ou mais marcos
que permitam identificar melhor os indivíduos com certas características. A se-
gunda consiste em modificar os conteúdos das definições por determinados crité-
rios. Assume-se que os marcos utilizados são referências apropriadas apenas para
algumas das características buscadas. Ambas demandam um melhor conhecimento
das peculiaridades da população em questão.

A grande vantagem do critério etário de definição de idoso para as políticas
públicas reside na facilidade de sua verificação. Como já se mencionou, consideram-se
neste livro como idosos os indivíduos com 60 anos e mais. Dadas as heterogeneidades
mencionadas, buscou-se sempre que possível, em quase todos os capítulos, ajustar
o critério etário à diversidade existente entre os indivíduos. Isso foi feito desagre-
gando esse segmento em determinadas características como sexo, subgrupos etários,
estado conjugal, grau de deficiência, rendimentos, forma de inserção na família e
no mercado de trabalho, condição previdenciária e nível educacional. Essa
heterogeneidade é decorrente, de um lado, das diferenciações na dinâmica
demográfica e, de outro, das variadas condições socioeconômicas às quais o idoso
de hoje foi exposto na sua trajetória de vida bem como das suas características
básicas (de nascimento).

2  Envelhecimento Populacional: Mitos e Estereótipos

Grande parte da literatura sobre envelhecimento populacional e o debate político
são baseados em uma visão generalizada de que a população idosa é um grupo
homogêneo com experiências e necessidades comuns. As políticas dirigidas ao
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subgrupo de idosos dependem, fundamentalmente, da visão que se tem desse
segmento populacional. Pode-se falar da existência de duas visões polarizadas sobre
a experiência do envelhecimento [Lloyd-Sherlock (2002)].

A primeira e predominante visão é carregada de uma percepção negativa a
respeito da população idosa, que é vista como dependente e vulnerável, tanto do
ponto de vista econômico quanto do da saúde e autonomia, sem papéis sociais,
que vivencia apenas perdas. A visão dos idosos como indivíduos frágeis e depen-
dentes tem resultado em políticas que reforçam essa dependência [Walker (1990)].
Por exemplo, como salientado por Slater (1930)3 até fins do século XIX, medidas
voltadas para a proteção dos idosos não se diferenciavam das voltadas para os
doentes, todos entendidos como incapacitados para o trabalho.

A visão tradicional de dependência dos idosos foi ampliada, e, hoje, extrapolou
os aspectos puramente biológicos do aumento das debilidades físicas. Passou a ser
vista, também, como um fenômeno decorrente de uma particular divisão do tra-
balho e da estrutura social. Pode conter um componente socialmente construído
através dos paradigmas negativos da população idosa, de discriminação no mercado
de trabalho etc. [Walker (1990)]. Muito embora essa visão seja pessimista, ela foi
importante para a legitimação de alguns direitos sociais, como a universalização
da aposentadoria [Debert (1999)].

A visão do idoso como intrinsecamente improdutivo leva a se pensar que
mesmo que o envelhecimento seja desejável sob a perspectiva dos indivíduos, o
crescimento da população idosa pode acarretar um peso sobre a população jovem
e o custo de sustentá-la vir a se constituir uma ameaça ao futuro das nações.4 Deu
origem à preocupação com a “crise do envelhecimento”, pois os idosos são consi-
derados grandes consumidores de recursos públicos, principalmente, de benefícios
previdenciários e serviços de saúde.

A universalização da Seguridade Social em vários países do mundo, inclusive
no Brasil — muito bem documentada nos trabalhos de Beltrão et alii, Delgado e
Cardoso Jr. e Saboia —, tem levado a que os idosos brasileiros de hoje sejam vistos
como indivíduos privilegiados pelos sistemas de proteção social (vis-à-vis outros
grupos vulneráveis, como, por exemplo, as crianças) e responsáveis pelos crescen-
tes gastos sociais que pressionam as contas públicas.

3. Apud Philipson (1998).

4. Para uma visão alarmista da questão do envelhecimento populacional, ver Banco Mundial (1994) e Petersen apud Lloyd-Sherlock
(2002).
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O alongamento da vida associado a melhores condições de saúde bem como
a ampliação da cobertura da Previdência Social em quase todo o mundo têm
levado a uma mudança de percepção do que vem a ser a última etapa da vida. A
visão de que esta representa um processo de perdas está sendo substituída pela
consideração de que a última fase da vida é um momento propício para novas
conquistas e busca de satisfação pessoal. É a idade do “preenchimento”, de acordo
com Laslett (1996).

Alguns elementos como uma cultura da saúde apoiada por desenvolvimentos
tecnológicos na medicina preventiva e curativa e nos hábitos de vida da população,
mecanismos de assistência do Estado de Bem-Estar e modificação nos processos
de produção criaram condições para o surgimento e expansão de um grupo de
indivíduos idosos que não é caracterizado por uma saúde debilitada, pela
pauperização e nem pela exclusão das diversas esferas da vida social.

Apesar de o fenômeno mencionado ser mais facilmente observado em países
desenvolvidos, há evidências de sua ocorrência também na América Latina. Debert
(1999), por exemplo, mostra que o idoso brasileiro, especialmente a partir da
década de 1980, tornou-se um ator político cada vez mais visível na sociedade,
ocupou espaço na mídia e ganhou a atenção da indústria do consumo, do lazer e
do turismo, o que não corresponde à idéia da última fase da vida em que os indiví-
duos estão excluídos da vida pública. No Brasil, 13% dos eleitores têm mais de 60
anos.5

Independentemente da classe social, o grupo de idosos é visto como o que
apresenta maior disponibilidade para o consumo. Na cesta de consumo oferecida
a esse grupo, a autopreservação do corpo ganha uma enorme importância. De
acordo com Debert (1999), os indivíduos são incentivados a exercer uma vigilância
constante do corpo e são também responsabilizados pela própria saúde, através de
doenças auto-infligidas, resultados de abusos corporais como a bebida, o fumo, a
falta de exercício físico etc. Essa visão é incentivada pelas políticas de saúde como
forma de reduzir os seus custos.

Ainda de acordo com Debert (1999), nessa perspectiva a juventude perde a
sua identidade de grupo etário específico para se transformar em um valor e um
bem a ser conquistado, através da adoção de estilos de vida e formas de consumo
adequados. Nega as diferenças existentes entre os indivíduos em prol da busca do
envelhecimento ativo, como contraponto à visão pessimista do envelhecimento.
Encobre os problemas específicos da última fase da vida.

5. No entanto, isso não significa que participam do processo político ou de eleições, pois o voto é obrigatório até os 70 anos.



9INTRODUÇÃO

Por outro lado, reconhece-se o envelhecimento populacional como uma con-
quista social e a contribuição dos idosos para com a família, a sociedade e o desen-
volvimento econômico [HelpAge International (1999)]. Essa visão está expressa
no artigo 6º da declaração política do Plano de Madri [ver Nações Unidas (2002)].

“Cuando el envejecimento se considera como um logro, el aprovechamiento de la capacidad, la
experiencia y los grupos de mayor edad se reconocen naturalmente como un factor valioso para el
crescimiento de sociedades maduras, plenamente integradas y humanas”.

Uma das conclusões do livro anterior é que as transferências de apoio
intergeracional no Brasil estão assumindo, cada vez mais, um caráter bidirecional.
As conseqüências perniciosas dos períodos cíclicos de crise econômica enfrentados
pela população brasileira — concentração de renda, aumento do desemprego,
expansão da pobreza, drogas, instabilidade das relações afetivas, violência — têm
levado um número crescente de filhos adultos a se tornar, de alguma maneira,
dependente dos recursos de seus pais idosos. Nesses casos, a casa própria do idoso
ou mesmo seus rendimentos de trabalho, pensão ou aposentadoria estão se trans-
formando em fonte importante de suporte familiar. Isso ocorre a despeito da per-
manência de uma situação de dependência do idoso em relação à família.

Aceita a perspectiva de que os idosos prestam uma contribuição importante
para a sociedade, as políticas devem buscar reforçar a capacidade de as pessoas
idosas aumentarem a sua oportunidade de contribuir para com a sociedade [Troisi
(1995)]. O envelhecimento da população passa a ser visto, dessa forma, ao mesmo
tempo como parte atuante e como resultado do processo de desenvolvimento e
transformação das sociedades [Lloyd-Sherlock (2002)].

Enquanto a primeira é uma visão estática, que ignora os grandes avanços
tecnológicos — principalmente na medicina — e a ampliação da cobertura dos
serviços de saúde e da Seguridade Social, a segunda não oferece instrumentos
capazes de ajudar no entendimento da decadência de habilidades cognitivas e con-
troles físicos e emocionais que fazem parte do ciclo natural da vida. Segundo
Medeiros e Diniz, Capítulo 3 deste livro, “a deficiência não é uma experiência
limitada a uma minoria reduzida, mas um fato ordinário e previsível no curso de
vida das pessoas, assim como o envelhecimento”. Sintetizando, as experiências ino-
vadoras e bem-sucedidas da velhice fecham espaço para as situações de abandono
e dependência [Debert (1999)]. Por outro lado, a imposição da juventude como
um valor a ser perseguido acentua ainda mais as heterogeneidades.

Salienta-se o perigo de qualquer generalização sobre o que representa ser
idoso. Sabe-se que partes deles desempenha papéis cada vez mais importantes
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junto a sua família e à sociedade, porém, boa parte tembém apresenta altos graus
de dependência e vulnerabilidade. Lloyd-Sherlock (2002) salienta que parcela ex-
pressiva apresenta os dois aspectos: ao mesmo tempo em que são dependentes,
provêem os cuidados de outros.

Estereótipos associados ao envelhecimento estão sendo revistos. Novas ter-
minologias e novos conceitos vêm surgindo para tentar classificar os indivíduos
na última fase da vida, até recentemente, categorizados como na terceira idade. O
aumento da longevidade e da qualidade de vida levaram a que se considerasse,
principalmente, na Europa e nos Estados Unidos a existência da quarta idade. A
distinção entre terceira e quarta idades é uma tentativa de ajustar esquemas
classificatórios a circunstâncias sociais, culturais, psicológicas e biológicas parti-
culares das sociedades ocidentais. No entanto, não é a quarta idade a categoria
nova; é a terceira [Laslett (1996)]. Essa categoria visa classificar os indivíduos que
não são mais enquadrados na idade do trabalho (ou segunda idade), porém
tampouco apresentam sinais de senilidade e decrepitude. A existência da terceira
idade depende, segundo Laslett (1996), da existência de uma “comunidade de
aposentados” com peso suficiente na sociedade. Sintetizando, essa é uma classifi-
cação que apresenta os mesmos problemas de estabelecimentos de critérios, quando
e como começa cada uma dessas idades, mas representa um avanço no sentido de
reconhecer as heterogeneidades da população idosa.

Assume-se neste livro que a população idosa brasileira constitui um grupo
heterogêneo e complexo, composto por pessoas cujo intervalo de idade extrapola
30 anos e que experimentaram trajetórias de vida muito diferenciadas. Vivenciaram
grandes transformações como a queda da mortalidade materna e experimentam,
agora, a queda da mortalidade nas idades avançadas. São os sobreviventes da alta
mortalidade infantil por doenças infecto-contagiosas, por neoplasias malignas e
doenças cardiovasculares na meia idade. Essa sobrevivência ocorreu de forma di-
ferenciada no território brasileiro, entre grupos sociais, raciais.

As políticas públicas devem tanto responder às demandas dos indivíduos
que buscam o envelhecimento ativo como, também, tentar atender às necessidades
daqueles em situação de vulnerabilidade trazida pela idade avançada.

3  Organização do Livro

Este livro está subdividido em cinco partes e 17 capítulos, além desta introdução.
Todos buscam mostrar que a heterogeneidade do grupo populacional idoso
extrapola a da composição etária. Dadas as diferentes trajetórias de vida experi-
mentadas pelos idosos, eles têm inserções familiares distintas, bem como na vida
social e econômica do país.
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Na primeira parte, no Capítulo 1, apresenta-se um perfil sociodemográfico
da população idosa, elaborado por Camarano, Kanso e Mello. O aumento da
esperança de vida, conjugado com melhorias nas condições de saúde provocadas
por uma tecnologia médica mais avançada, e a ampliação da Seguridade Social
levam a que “ser idoso”, hoje, seja bastante diferente do que foi no passado recente.
Para traçar o perfil do idoso, levou-se em conta o crescimento populacional por
sexo, subgrupos de idade, estado conjugal, raça/cor, escolaridade, bem como a sua
distribuição espacial ao nível das cinco grandes regiões e da condição de domicílio.
Além dessas características, também foram analisadas a evolução do padrão da
mortalidade por sexo e as causas de morte, as condições de saúde, de autonomia
física e financeira e a inserção dos idosos na família e no mercado de trabalho.
Destacou-se a participação na atividade econômica, de acordo com o fato de o
idoso estar aposentado ou não, os seus rendimentos e a composição dos mesmos.

As principais conclusões extraídas da análise do perfil sociodemográfico da
população idosa brasileira foram:

� Houve alongamento do tempo vivido, medido pela esperança de vida ao
nascer, aos 60 anos e a idade média ao morrer. O padrão de causas de morte não
se alterou nos 20 anos estudados. As doenças cardiovasculares continuam sendo a
principal causa de morte, mas essas vêm ocorrendo mais tarde no ciclo da vida.

� Uma parcela não-desprezível da população idosa tem dificuldades em ouvir,
enxergar, subir escadas, lidar com as atividades básicas do cotidiano. Essas dificul-
dades parecem estar sendo adiadas para as idades mais avançadas como está acon-
tecendo com a mortalidade. É este o segmento que demanda maiores cuidados,
que recaem quase sempre sobre a família. Grande parte desses idosos mora em
casa de parentes (filhos, genros, sobrinhos etc.).

� O idoso encontra-se, em média, em melhores condições objetivas de vida
do que o não-idoso, propiciadas pelo seu momento no ciclo de vida, pela sua
trajetória ao longo da vida, pelas políticas públicas, e, especialmente, pela
universalização da Seguridade Social. Isso lhe permitiu um acúmulo patrimonial,
destacando-se a aposentadoria.

� O idoso participa do mercado de trabalho até em idades avançadas mesmo
na condição de aposentado. A participação de aposentados no mercado de trabalho
é uma especificidade do mercado de trabalho brasileiro, que permite a sua volta à
atividade econômica sem nenhuma perda. Isso também está associado à concessão
de aposentadoria por tempo de contribuição, o que leva a previdência brasileira a
aposentar não apenas idosos. A renda do trabalho constitui um componente impor-
tante no rendimento do idoso.
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Os quatro pontos sumariados levaram à necessidade de aprofundar o conheci-
mento acerca desse segmento populacional, considerando-se a sua heterogeneidade.
Buscou-se, então, na segunda parte, discutir sobre as possibilidades de uma contínua
expansão da expectativa de vida e as suas perspectivas em termos de autonomia
física e mental dos sobreviventes. Três capítulos lidaram com essa questão.

O Capítulo 2, de autoria de Camarano, Kanso e Mello, que procura medir
as atuais possibilidades de aumento da expectativa de vida ao nascer e aos 60 anos
da população brasileira. Essa mensuração foi feita levando em conta a eliminação
das mortes por determinadas causas consideradas evitáveis para a população idosa
e também a mortalidade por causas externas. A conclusão acentua que ainda existe
um amplo espaço para o aumento da expectativa de vida no Brasil. Se eliminadas
todas as causas evitáveis, as autoras estimam um aumento da esperança de vida ao
nascer de 12,9 anos para homens e de 11,6, para mulheres. Isso equivale a um
valor de esperança de vida mais elevado do que o observado no Japão, atualmente. Os
diferenciais entre os sexos permanecerão elevados.

Uma preocupação levantada no trabalho decorre da constatação de que, atual-
mente, perto de 40% do tempo vivido pelos idosos brasileiros se dá sem saúde.
Isso coloca a questão da importância de uma vida mais longa com melhor quali-
dade para os sobreviventes. O aumento projetado da esperança de vida aos 60
anos leva a um envelhecimento do grupo de idosos, ou seja, a um crescimento
mais acentuado dos muito idosos (mais de 80 anos), entre os quais se encontra a
maior proporção de deficientes, portadores de doenças crônico-degenerativas,
pessoas com dificuldades para lidar com as atividades do cotidiano etc. A expecta-
tiva é de que o momento em que essas deficiências começam a aparecer continue
a ser postergado e se concentre perto da morte.

Medeiros e Diniz, no Capítulo 3, abordam a questão da deficiência como
objeto das políticas públicas. A mais elevada proporção de deficientes brasileiros
está concentrada entre os idosos — enquanto 8,6% da população brasileira eram
de idosos em 2000, aproximadamente 24% dos deficientes eram idosos.

Os autores se baseiam no modelo social de deficiências, que entende ser essa
uma experiência resultante da interação entre características físicas do indivíduo e
das condições da sociedade em que ele vive. Essa perspectiva teórica contrapõe-se
ao tradicional modelo médico que entende como deficiências exclusivamente as
limitações físicas. Destacam que, não necessariamente, existe uma relação direta
entre a experiência da lesão e a deficiência. “Lesão seria uma característica corporal,
como seria o sexo ou a cor da pele, ao passo que deficiência seria o resultado da



13INTRODUÇÃO

opressão e da discriminação sofrida pelas pessoas em função de uma sociedade
que se organiza de uma maneira que não permite incluí-las na vida cotidiana.”

A argumentação de não ser a lesão o único determinante da deficiência en-
controu nos idosos um caso paradigmático: “Um ambiente hostil pode fazer com
que a acumulação de limitações leves na funcionalidade corporal torne-se a causa
de grandes deficiências entre os idosos”. Além disso, “muito da deficiência é resul-
tado de um contexto social e econômico que se reproduz no tempo, pois a deficiência
no envelhecimento é, em parte, a expressão de desigualdades surgidas no passado
e que são mantidas”.

O Capítulo 1 mostra que as mulheres são ligeiramente menos atingidas pelas
deficiências do que os homens. Mostra, também, que, por outro lado, o tipo de
deficiência é diferenciado por sexo. Por exemplo, as mulheres sofrem mais de
deficiência mental do que os homens e estes apresentam uma probabilidade maior
de contraírem hemiplegia.

O número crescente de idosos muito idosos constitui não só uma questão de
saúde pública da maior importância, como, também, de política. Traz de volta
questões de ética aplicada, já clássicas, como a eutanásia ou o direito de morrer. A
possibilidade de intervir no ciclo da vida acelerando ou estendendo o momento
da morte é, talvez, uma das questões mais centrais da ética aplicada em saúde. O
avanço da tecnologia médica, em especial das técnicas paliativas e dos tratamentos
extraordinários que podem estender indefinidamente a vida, impedindo que as
pessoas efetivamente morram, introduz uma nova questão ao debate: o direito ou
não de escolher o momento da morte. Diniz e Costa, no Capítulo 4, trazem para
o debate essa questão ainda pouco explorada no Brasil.

A terceira parte objetiva aprofundar a análise sobre as relações de troca e de
ajuda entre os membros da família. Assumiu-se que a dependência dos idosos
advém da sua falta de renda ou da falta de autonomia para lidar com as atividades
do cotidiano. Uma das conclusões do Capítulo 1 é que as demandas de cuidados
por parte do segmento “dependente” recaem quase sempre sobre a família. Além
disso, pobreza, desemprego, e outros choques demográficos, como a epidemia de
HIV/Aids, associados a efeitos não esperados de políticas e a instabilidade das
relações afetivas entre os jovens têm contribuído para o “crescimento” das famílias.
A co-residência entre idosos e filhos adultos tem sido uma prática generalizada
nos seus arranjos domiciliares. Algumas vezes, os beneficiados são os idosos, em
outras, os filhos e netos. Dois dos três capítulos que compõem a terceira parte
deste livro confirmam essa tendência.
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No Capítulo 5, Camarano et alii discutem a complexidade dos arranjos fa-
miliares com idosos. Em 2000, 8,6% da população brasileira eram de idosos e
estes são encontrados em quase 1/4 das famílias brasileiras. Os arranjos predomi-
nantes são do tipo idoso/a com filho. Além disso, em 86% das famílias onde
residem idosos, estes são chefes ou cônjuges. O aumento da taxa de chefia da
população idosa bem como a redução na proporção de idosos vivendo em casa de
parentes têm sido uma tendência crescente no tempo e permitem inferir que há
uma tendência de redução na “dependência” dos idosos.

Além disso, encontrou-se uma proporção expressiva e crescente de famílias
de idosos com filhos morando, inclusive com netos. Essas famílias apresentam
uma renda domiciliar per capita mais elevada e uma menor proporção de pobres.
A grande maioria dos idosos mora em domicílio próprio. O peso da sua renda no
orçamento da família é expressivo, onde se destaca a importância da renda do
benefício social. Nesse caso, observa-se uma inversão da tradicional relação de
dependência e uma associação entre arranjos familiares e condições de vida, em
que a política previdenciária tem desempenhado um papel importante.

Uma proporção bem menor de idosos reside em casa de parentes. São mais
velhos, mais pobres, trabalham menos e reportam piores condições de saúde e
menor independência funcional. Há indicações de que eles, em algum grau, de-
pendem da ajuda dos filhos. Essa “dependência” deve estar associada ao avanço da
idade, ao aparecimento de doenças crônico-degenerativas e incapacidades físicas
bem como à pobreza. Sintetizando, a co-residência no Brasil parece estar associada a
melhores condições de vida dos chefes de família. Ela oferece benefícios para idosos
e filhos, mas há indicações de que as gerações mais novas são as maiores beneficiárias.
Não foi possível concluir se a co-residência reflete preferências ou necessidades.
Isso é uma questão importante a ser investigada, pois a violência doméstica pode
ser decorrente de uma co-residência imposta.

O Capítulo 6, de autoria de Saad, dimensiona a freqüência com que ocorrem
as transferências intergeracionais de apoio no Brasil, comparando-a com outros
países da América Latina e identifica alguns dos seus principais fatores determinantes.
A primeira parte do artigo já foi publicada na edição anterior. Analisa dados de
pesquisas específicas, realizadas nas cidades de São Paulo e Fortaleza. Na segunda
parte são comparadas as situações observadas em algumas capitais latino-americanas,
utilizando-se, para isso, os dados da Pesquisa Saúde, Bem Estar e Envelhecimento
(Sabe).

O estudo mostra que os idosos no Brasil e na América Latina não apenas
recebem, mas também prestam intensa ajuda na forma de bens, serviços, dinheiro
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e outros, caracterizando claramente as transferências de apoio informal entre o
idoso e a família como um processo de intercâmbio recíproco entre gerações. Esse
intercâmbio é mais intenso nas cidades brasileiras pesquisadas, comparadas às
correspondentes latino-americanas. Destaca-se o substancial fluxo de apoio fi-
nanceiro verificado no sentido de pais idosos para filhos adultos em Fortaleza,
revelando que os filhos, de uma maneira geral, continuam recebendo ajuda de
seus pais até estágios avançados de suas vidas adultas.

Conclui apontando diferenças importantes entre as localidades estudadas
em termos da intensidade com que ocorrem certos tipos de transferências
intergeracionais. No contexto brasileiro, por exemplo, o intercâmbio de apoio
mostra-se muito mais intenso e generalizado em Fortaleza do que em São Paulo.
Comparativamente aos idosos das demais cidades latino-americanas, é mais fre-
qüente entre os idosos residentes em São Paulo reportar dificuldades e receber
ajuda na execução de atividades instrumentais da vida diária, porém menos fre-
qüente receber ajuda de caráter financeiro. Mesmo quando recebem menos ajuda
financeira, os idosos residentes em São Paulo tendem a prestar mais ajuda finan-
ceira a seus filhos do que os idosos de Buenos Aires e Cidade do México. São os
idosos de Montevidéu que prestam ajuda financeira com maior freqüência relativa
comparados aos das demais capitais.

O Capítulo 7, de Goldani, tem um cunho diferente dos demais que com-
põem a Parte 3 do livro. Discute o vínculo entre as relações intergeracionais e a
reconstrução do Estado do Bem-Estar Social no Brasil. Questiona dois pressupostos
do debate. O primeiro diz respeito à existência de um emergente “conflito entre as
gerações”, marcado pela disputa de recursos entre os grupos etários, particular-
mente entre as crianças e os idosos, em que os idosos estariam sendo mais bem
contemplados. O segundo tem a ver com a dicotomização do mundo social entre
as esferas macro e micro. A macro é associada com a esfera pública (masculina) e
está mais valorizada. A micro diz respeito às famílias e às mulheres.

Critica o fato de as políticas assumirem solidariedade entre os membros da
família em um modelo idealizado em que as relações de gênero não são consideradas.
Especula, também, a respeito do papel das políticas públicas no reforço da família
como “cuidadora” dos seus idosos, dando suporte a contratos que favorecem a
individualização e apresentam implicações para a eqüidade de gênero. As análises
econômicas convencionais consideram elevados os gastos sociais com os idosos
pelo Estado, mas nunca se preocupam em comparar esses custos com os incorri-
dos pelas famílias. Isso se deve, em grande parte, à suposição implícita de que as
famílias, especialmente as mulheres, provêem os serviços sociais gratuitos.
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Uma questão levantada é a de como alocar as responsabilidades pelo bem-
estar dos idosos entre o mercado, as famílias e o Estado. Estes são denominados
“pilares do bem-estar”. Se um dos pilares não corresponde às expectativas, existe
sempre a possibilidade de que os dois remanescentes possam absorver a responsa-
bilidade ou, alternativamente, que os problemas não-resolvidos aumentem. Polí-
ticas em nível macro, que estabeleçam uma responsabilidade conjunta das famílias e
do Estado no cuidado dos idosos, são importantes para aliviar a pressão imposta
às famílias, particularmente às mulheres. Essas devem responder às mudanças fun-
damentais na concepção de família e parentesco, decorrentes das mudanças
sociodemográficas e tecnológicas.

As políticas públicas são, portanto, um dos pilares importantes na constituição
do bem-estar da população idosa. A renda do idoso, em que os benefícios da
previdência são responsáveis por uma parcela expressiva, tem se constituído cada
vez mais em um componente importante da renda das famílias brasileiras. Isso se
deve, principalmente, à universalização da Seguridade Social, à expansão da co-
bertura dos serviços de saúde e ao avanço da tecnologia médica. A melhoria das
condições de saúde tem permitido que o idoso possa trabalhar até idades mais
avançadas e a renda do trabalho tem se constituído, também, em uma parcela
importante da sua renda.

A quarta parte do trabalho, composta por seis capítulos, analisa as políticas
públicas para os idosos brasileiros. Inicia-se no Capítulo 8 com a análise dos reflexos
do processo de envelhecimento populacional sobre a agenda das políticas públicas
tanto em nível internacional quanto no plano nacional. Nas últimas duas décadas,
muito se avançou nas duas agendas, mas sem garantir a implementação das polí-
ticas traçadas.

 A legislação brasileira incorporou grande parte das sugestões das assembléias
internacionais de Viena e Madri. A Política Nacional do Idoso de 1994 e o Esta-
tuto do Idoso de 2003 constituem dois marcos legais avançados no tocante à
proteção social do idoso, o que é analisado no Capítulo 8. Além disso, esse capí-
tulo descreve as políticas setoriais brasileiras: seguridade social, saúde, cuidados
de longa permanência e integração social. Esse capítulo retoma a discussão levan-
tada na edição anterior se as políticas públicas brasileiras estão direcionadas para a
construção de uma sociedade para todas as idades, como preconizado pelo Plano
de Madri.

Reconhece-se a importância do desenvolvimento do sistema de seguridade
social brasileiro no bem-estar dos indivíduos na última etapa da vida. Os quatro
capítulos seguintes mostram a importância da universalização da seguridade social
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estabelecida pela Constituição de 1988 nesse tocante. A renda do benefício social,
além de garantir a subsistência básica dos idosos, tem resultado na sua revalorização
dentro da família. De dependente dos recursos da família, o idoso passou a ser um
dos seus principais provedores, principalmente no contexto da estratégia de so-
brevivência das famílias pobres. Os benefícios previdenciários têm privilegiado
mais as pessoas residentes em pequenos municípios, regiões ou estados economi-
camente mais pobres e os idosos do sexo feminino. Os grandes impactos foram
resultantes das mudanças na legislação da previdência rural. Os dois capítulos
seguintes tratam dessa questão.

O Capítulo 9, de Delgado e Cardoso Jr., analisa as repercussões específicas
da previdência rural sobre as condições de vida dos idosos. Os autores realizaram
uma pesquisa de campo em uma amostra representativa para as regiões Sul e Nordeste
com o objetivo de avaliar o impacto do benefício rural nas condições de reprodução
da economia familiar. O público beneficiário é basicamente composto pela popu-
lação de idosos, inválidos e seus dependentes legais (viúvos), oriundos do chamado
regime de economia familiar rural ou do trabalho rural formal. Os benefícios
rurais correspondem atualmente a cerca de 1/3 do estoque total de benefícios
pagos pela previdência social brasileira.

Os resultados revelam que a previdência rural universal para idosos tem cum-
prido uma função de proteção social moderna. Permite, no espaço privado familiar,
uma revalorização da pessoa idosa que, de posse da renda do benefício, obtém
uma espécie de salvaguarda de subsistência familiar, invertendo o papel social de
assistido para assistente, no contexto da estratégia de sobrevivência das famílias
pobres. Além disso, no tocante à revitalização da economia familiar rural, os be-
nefícios rurais têm se traduzido, também, em estratégias de produção familiar,
cumprindo uma importante função de “política agrária” e “seguro de renda agrí-
cola”. Esses são resultados inesperados em um sistema estritamente previdenciário.

Os autores ressaltam, no entanto, que esses benefícios são fiscalmente onerosos e
pressionam as contas da previdência social, uma vez que os mesmos não são co-
bertos por contribuições específicas. Estima-se que a necessidade de financiamento
estrutural do subsistema rural corresponda a 90% das despesas com os seus bene-
fícios. Sintetizando, o financiamento da previdência rural é uma questão ainda
não equacionada.

O Capítulo 10, de Beltrão et alii, também analisa o impacto da expansão das
mudanças constitucionais nas condições de vida dos idosos brasileiros, enfatizando
as diferenças por sexo. Considera, também, a participação da população rural
brasileira no mercado de trabalho. Concluem pelo inegável papel social que a
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previdência rural tem desempenhado na elevação da renda no campo e, nesse
sentido, colaborado para a redução da pobreza.

Como mencionado no Capítulo 8, outra mudança constitucional impor-
tante que beneficiou a população idosa diz respeito à legislação da assistência
social. Essa passou a garantir uma renda mensal de um salário mínimo para os
idosos sem renda e sem condições de elegibilidade para a previdência social. Re-
sultados de uma pesquisa de campo que analisa os impactos tanto dos benefícios
rurais quanto dos benefícios assistenciais no combate à pobreza rural são apresen-
tados por Saboia no Capítulo 11. Ambos são entendidos como benefícios não-
contributivos em um sentido mais amplo. O autor também conclui pela maior
valorização dos idosos, que recebem benefícios. Esses passaram a ser considerados
como um verdadeiro ativo para suas famílias, em vez de passivo, como ocorria no
passado. Os idosos entrevistados reportaram ser a família uma das boas coisas da
vida. Isso pode sugerir mais uma externalidade da política, ao permitir um convívio
menos conflituoso entre as gerações, especialmente, no tocante à distribuição dos
recursos disponíveis.

Como já mencionado, uma das preocupações principais dos formuladores
de políticas com respeito ao envelhecimento diz respeito à “pressão sobre a previ-
dência” e ao aumento nos gastos de saúde. A situação presente da previdência
social brasileira do ponto de vista da sua equação financeira é analisada por Oli-
veira et alii, no Capítulo 12.

Esse capítulo consiste em uma atualização do artigo homônimo publicado
na primeira edição deste livro. Mostra que muitas das disfuncionalidades do sistema
previdenciário brasileiro, apontadas e comprovadas estatisticamente em 1999,
permanecem, apesar das duas reformas que o sistema experimentou nos últimos
seis anos. Alguns dos problemas do sistema foram minimizados com as reformas,
mas a principal disfuncionalidade ainda é bastante significativa.

O principal problema apontado é que a previdência não aposenta apenas
idosos. Em 1998, 91% dos homens que estavam aposentados por tempo de con-
tribuição tinham começado a receber o benefício antes dos 60 anos. Após a reforma,
em 2002, essa proporção se reduziu para 84%. As proporções correspondentes
para as mulheres foram de 98% em 1998 e 97% em 2002. Na verdade, as reformas
conseguiram frear as aposentadorias extremamente precoces, que eram concedidas a
indivíduos com menos de 55 anos. Em 1998, correspondiam a 75% das aposen-
tadorias por tempo de contribuição dos homens e 83% das mulheres. Em 2002,
as proporções se reduziram para 55% e 76% para homens e mulheres, respectiva-
mente. O Brasil encontra-se entre os poucos países do mundo que ainda oferecem
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aposentadoria por tempo de serviço ou contribuição sem um limite mínimo de
idade.

Outra preocupação dos formuladores de políticas públicas com o envelheci-
mento populacional diz respeito aos gastos com a saúde. A visão comum é a de
que os idosos apresentam um perfil de morbidade que exige tratamento mais
dispendioso do que os demais grupos etários. Isso se deve a, pelo menos, três
motivos: a morbidade prevalecente nas faixas etárias mais avançadas requer trata-
mentos mais caros — são as doenças crônico-degenerativas; as taxas de internação
nessas faixas etárias são mais elevadas e o custo médio de internação de pessoas
idosas é maior do que aquele observado em faixas etárias mais jovens.

Essas três hipóteses são investigadas no Capítulo 13 por Nunes, que utiliza o
custo das internações hospitalares na rede do Sistema Único de Saúde (SUS) da
população de idosos como uma proxy dos gastos com saúde dos idosos no Brasil.
Os resultados mostram que, pelo menos no que se refere aos procedimentos
efetuados pelo SUS, não se verifica a hipótese de que os custos médios dos proce-
dimentos realizados em idosos sejam mais caros do que aqueles das idades mais
jovens. Pelo contrário, verificam-se custos decrescentes a partir dos 60 a 64 anos
para a população masculina e 65 a 69 anos para a feminina. Ocorre, no entanto,
que a taxa de utilização dos serviços pelos idosos é mais alta comparativamente à
do restante da população.

A quinta e última parte deste livro compõe-se de quatro capítulos e analisa
as condições de vida da população brasileira na última fase da vida. Assume-se
que essas são, em parte, determinadas pelas políticas públicas. Inicia-se, no Capí-
tulo 14, com a análise da participação do idoso no mercado de trabalho no período
de 1977 a 2002, por Wajnman, Oliveira e Oliveira.

Essa análise tem um caráter diferente das convencionais de mercado de tra-
balho. A preocupação central não é com a pressão que o idoso possa exercer nesse
mercado, mas de obter alguma inferência sobre a sua situação de vulnerabiliade,
através de sua participação nas atividades econômicas. Uma característica impor-
tante da participação do idoso no mercado de trabalho é a presença dos aposenta-
dos. Isso decorre de uma especificidade do sistema previdenciário brasileiro, que
não requer o afastamento do aposentado da atividade econômica. Dessa forma,
contrariando a tendência do restante do mundo, a taxa de participação dos idosos
no mercado de trabalho, ao longo do período analisado, não foi afetada pela ex-
pansão da cobertura do sistema previdenciário.

O trabalho mostra, também, uma grande heterogeneidade na participação
dos idosos, denotada por diferenciais importantes segundo idade, sexo, situação
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de domicílio, região de residência, raça, escolaridade e formas de ocupação. Apontou-
se a predominância de idosos nas atividades agrícolas e de serviços, nas posições
de conta-própria e sem remuneração, sobretudo para as mulheres do meio rural, e
nas ocupações manuais. Entretanto, à medida que estes envelhecem, as ocupações
manuais tendem a ceder espaço para as superiores, assim como os trabalhos em
tempo integral dão lugar às jornadas mais curtas.

Os idosos mais disponíveis para o trabalho são os mais dependentes do ren-
dimento da atividade econômica: os homens, os negros, os chefes de família, os de
menor renda familiar, os não-aposentados e os trabalhadores das ocupações ma-
nuais. No entanto, são os trabalhadores de maior nível de escolaridade os que
encontram maior probabilidade de se manter ocupados nas idades avançadas.

Neri, Carvalho e Corsi descrevem o processo de acumulação e desacumulação
de riqueza ao longo do ciclo da vida no Capítulo 15. A análise do acesso a recursos
foi estruturada em três grupos: capital físico (bens duráveis, moradia e serviços
públicos), capital humano (escolaridade) e capital social (sindicatos e associações,
participação política e estrutura familiar). Assumiu-se que os ativos físicos permi-
tem suavizar eventuais flutuações da renda. Uma proporção maior de idosos pos-
sui casa própria em comparação aos demais grupos de idade. A proporção dos
primeiros que utilizam serviços públicos cresceu ao longo do período pesquisado.

O acesso a capital humano é fundamental nas etapas iniciais e intermediárias
do ciclo da vida, pois possibilita maior acúmulo de capital físico e financeiro,
garantindo maior bem-estar no final do ciclo da vida. Nesse sentido, o nível de
escolaridade é uma variável importante na explicação das desigualdades na distri-
buição de renda entre as diferentes gerações. Com relação ao capital social, observou-
se que os idosos apresentam menor taxa de adesão a sindicatos e associações não-
comunitárias, mesmo quando controlada pelo fato de estarem ocupados. No
entanto, participam de forma mais efetiva em associações comunitárias, em parti-
cular as religiosas.

O Capítulo 16, também de autoria de Neri et alii, investigou o processo de
acumulação e desacumulação de recursos financeiros ao longo do ciclo da vida,
com ênfase especial na demanda de ativos, crédito e seguro por parte da popula-
ção idosa. O estudo apresentou uma breve resenha teórica sobre as motivações
que levam à demanda por ativos de longo prazo por parte das unidades familiares
e uma avaliação empírica de caráter qualitativa acerca dessas motivações.

O ativo financeiro mais popular entre os idosos brasileiros é a caderneta de
poupança. Entre a população, são eles os que mais a utilizam, os que possuem o
maior número de contas e o maior saldo. O principal motivo apresentado para



21INTRODUÇÃO

aplicar em cadernetas de poupança é o precaucional. Quase a metade dos poupa-
dores idosos o fez explicitamente para se prevenir de eventuais emergências. Isso
desmistifica a idéia de que idosos não poupam, só consomem. No entanto, é entre
eles que se verifica o maior volume de retiradas.

De uma maneira geral, a evidência relativa aos fluxos de renda do trabalho
versus outras rendas alternativas demonstra a existência de um forte comporta-
mento suavizador das rendas totais nas idades mais avançadas em todos os níveis
educacionais, conforme prevê a teoria do ciclo da vida.

Foi constatado que os idosos apresentam melhores condições objetivas de
vida. O capítulo seguinte, também de autoria de Neri et alii, busca medir se o
custo da cesta de consumo da população idosa é mais elevado do que o do restante
da população e como este tem evoluído no tempo. Apresenta uma metodologia
desenvolvida para o cálculo do índice de preços específico para as famílias com-
postas por, pelo menos, 50% de idosos e renda compreendida no intervalo entre 1
a 33 salários mínimos.

Como esperado, as diferenças observadas na composição da estrutura de
consumo das famílias são expressivas. Observou-se que as famílias com idosos
consomem mais em despesas com saúde, em cuidados pessoais e em despesas
diversas. Em termos do impacto dessas diferenças sobre o poder aquisitivo, verificou-
se que a inflação medida pelo índice específico para as famílias idosas (IPC-31)
para o período 1994-2004 foi superior em 15,5% à do total das famílias medida
pelo índice de preços ao consumidor geral (IPC-Br) da Fundação Getulio Vargas.
Sintetizando, os dados sugerem que parte dos ganhos monetários obtidos pela
população idosa não se traduz em ganhos em renda real pela maior inflação expe-
rimentada por ela, ou seja, ser idoso custa mais caro.

Finalmente, nas considerações finais, Camarano especula, tendo em vista o
quadro traçado nos 17 capítulos, a respeito das perspectivas para os novos idosos
brasileiros ou para os idosos do futuro. Muito além dos 60, mas como?
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