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Vários capítulos deste livro mostraram que o alongamento da vida, ou das vidas,
é uma das conquistas sociais mais importantes do século XX. Na verdade, atingir
mais de 100 anos não é um privilégio dessa geração. Existem evidências a respeito
de pessoas que morreram com idades elevadas, como um homem com 115 anos,
citado por Wilmoth (1997) e uma mulher com122 anos, mencionada por Robine
e Allard [ apud Wilmoth (1997)]. O que existe de novo é o aumento da esperança
de vida ao nascer, permitindo que mais pessoas atinjam idades avançadas. Por exem-
plo, em 1980, de 100 crianças brasileiras do sexo feminino, 22 completaram o 80º
aniversário. Em 2000, esse número dobrou. A grande responsável por isso foi a
queda da mortalidade em todas as idades.

Esse foi o resultado do “sucesso” de políticas econômicas e sociais que resul-
taram em uma melhoria generalizada das condições de vida, em geral, e de saúde,
em particular. No caso da população brasileira, tem-se observado desde a segunda
metade dos anos 1950, embora de forma desigual, maior acesso a serviços médi-
cos preventivos e curativos, a tecnologia médica avançada, a água tratada, a esgoto e
saneamento, a escolaridade etc.

As perspectivas que se vislumbram para o médio prazo são de continuação
da redução da mortalidade em todas as idades, em especial nas avançadas. Uma
das possibilidades tidas como certas para o futuro próximo é o crescimento a taxas
elevadas do contingente de idosos vivendo mais tempo. É a continuação do enve-
lhecimento populacional, que é hoje alvo de conferências nacionais, planos gover-
namentais, políticas públicas e privadas e presença constante na mídia. Conquis-
tou espaço na agenda nacional e na internacional.

Além da certeza da continuação nos ganhos em anos vividos, uma outra
questão passou a ter grande importância nos debates: é a incerteza quanto às con-
dições de saúde que o segmento de longevos experimentará. Na verdade, não só
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de saúde, mas, também, de renda, de apoio familiar etc. A pergunta levantada
aqui é a que encerrou a introdução deste livro: “Muito além dos 60, mas como?”
De outra forma, pergunta-se se os novos idosos brasileiros ou os idosos do futuro
poderão continuar desfrutando das relativas melhores condições de vida que des-
frutam os de hoje.

Visões negativas a respeito do aumento da expectativa de vida associam-na a
uma extensão do tempo em que os idosos experimentariam distúrbios mentais e
doenças crônicas, onerando os serviços de saúde e impondo uma sobrecarga às
famílias. Essa visão pauta o discurso de vários pesquisadores da área de saúde que
chegam a denominá-la falência do sucesso.

Assume-se que ela é uma visão estática que ignora os avanços da tecnologia
médica, o acesso aos serviços de medicina preventiva e curativa e as mudanças nos
hábitos de vida da população, a expansão da cobertura da previdência social e a
modificação nos processos de produção. Ignora, também, que embora a sobrevi-
vência aos 60 anos seja crescente, há muitos que não chegam lá. Os que chegam já
apresentam um diferencial. Embora seja um fenômeno bastante europeu e norte-
americano, tem-se observado, no Brasil, a expansão de um grupo de indivíduos
idosos que não é caracterizado por uma saúde debilitada, pela pauperização  nem
pela exclusão das diversas esferas da vida social.

Mesmo reconhecendo os avanços na melhoria das condições de saúde da po-
pulação idosa, uma preocupação presente no debate sobre envelhecimento é a
associação do idoso a um ser improdutivo, por estar excluído do mundo do traba-
lho, tido como um “consumidor” mais do que um “produtor”. Isso leva a se pen-
sar que, mesmo que o envelhecimento seja desejável sob a perspectiva dos indi-
víduos, o crescimento da população idosa pode acarretar um peso sobre a popula-
ção jovem e o custo de sustentá-la vir a constituir uma ameaça ao futuro das nações.1

Na realidade, o debate sobre envelhecimento continua fortemente atrelado
aos gastos com a previdência social, ao ajuste fiscal e à distribuição dos gastos
públicos. Tem sido bastante influenciado por um documento do Banco Mundial,
lançado em 1994 e avaliado em 2004, mantendo o mesmo enfoque [Banco Mun-
dial (2004)]. Os idosos têm sido vistos como grandes consumidores de gastos públi-
cos. Como salientado por Goldani, neste livro, no Brasil, a exemplo do que ocor-
reu em outros países, o conflito entre gerações pela partilha dos recursos, se real
ou percebido ou inventado, tornou-se um dos temas centrais da discussão política

1. Para uma visão alarmista da questão do envelhecimento populacional, ver Banco Mundial (1994) e Petersen (1999), apud Lloyd-
Sherlock (2002).
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e, também, do conhecimento popular através da mídia. Isso é exemplificado pela
relativa melhor situação econômica dos idosos ante o grupo de não-idosos [ver
Camarano (2002) e Beltrão, Camarano e Mello (2004)].

Essa discussão é, também, bastante viesada pelo determinismo demográfico.
Uma mudança na distribuição etária, por si só, não é boa nem ruim. O envelheci-
mento não cai em um vazio social. Cuidar de uma população idosa saudável é
diferente de cuidar de uma população doente. Os paradigmas de saúde ou os
modelos institucionais são outros determinantes importantes dos custos de saúde.
Portanto, o envelhecimento pode ser visto como uma conquista ou um problema
social, dependendo da maneira como a sociedade escolhe lidar com ele.

O desafio que se coloca é encontrar caminhos para que se possa comemorar
a grande conquista social que é o fato de cada vez mais pessoas terem a sua vida
alongada. De maneira geral, as Nações Unidas forneceram a resposta: “adicionar
qualidade de vida aos anos adicionados”. Resta saber como.

O ponto de partida para se pensar essa questão é levar em conta a heterogeneidade
do segmento idoso. Parte-se da hipótese de que esse grupo experimentou trajetó-
rias de vida diferenciadas que vão afetar as suas condições de vida na última etapa.
Essas trajetórias são fortemente marcadas pelas desigualdades sociais, regionais e
raciais em curso no país. As políticas sociais podem reforçar essas desigualdades
ou atenuá-las, bem como os mitos, os estereótipos e os preconceitos em relação à
população idosa.

Para se entender melhor as condições que a população brasileira experimenta
na última fase da vida e pensar nas suas perspectivas, é utilizado, aqui, um modelo
do Amarthya Sen [apud Lloyd-Sherlock (2002)] que considera que estas dependem:

� das capacidades básicas;

� das capacidades adquiridas ao longo da vida; e

� das condições ambientais, aí incluídos os arranjos familiares e as políticas
públicas.

Foi bastante documentada, neste livro, a relativa melhor situação econômica
dos idosos em comparação com a dos não-idosos. Embora de forma desigual, os
idosos de hoje foram beneficiados com a redução da mortalidade materna, da
mortalidade na meia-idade e nas idades adultas e avançadas. São os grandes
beneficiários das “pontes de safena”. Sobreviveram às elevadas taxas de mortalidade
por doenças infecto-contagiosas na primeira infância. Experimentaram um período
de expansão econômica, de emprego estável e formal e do Sistema Financeiro da
Habitação, mas que acentuou as desigualdades sociais e colocou a pobreza como
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foco de preocupação. As relações afetivas também foram mais estáveis: casaram e fica-
ram casados. A fecundidade era elevada e o papel principal da mulher era o de cuidadora
dos dependentes da família. O homem manteve-se como o principal provedor.

A família, representada pela mulher, continua sendo a principal cuidadora
dos idosos que não têm autonomia para as atividades do cotidiano. O seu cuidado
permite que o homem deficiente permaneça como chefe do domicílio. Como ela
não tem renda, a sua sobrevivência vem da renda do marido. Já a maioria das mu-
lheres idosas deficientes, provavelmente viúvas, procura ajuda dos filhos através
da co-residência. Essas idosas experimentam dificuldades no desempenho das suas
atividades cotidianas, mas aportam renda para o orçamento familiar, que deve vir
da pensão por morte do marido, ou seja, recebem e dão ajuda. Sintetizando, a
família continua sendo um espaço de apoio importante para os segmentos vulne-
ráveis. Na verdade, é um sistema de trocas de apoio mediado pelas políticas sociais.
Ressalte-se no entanto, levando em conta as palavras de Sen, que se está falando
de uma forma de “cooperação conflitiva”, pois que se baseiam em uma relação de
poder. Além disso, não se sabe se as formas de ajuda, como a co-residência, consis-
tem numa opção ou na falta dela.

Algumas das políticas públicas que estão atingindo esse segmento, atual-
mente, estão contribuindo para a redução das desigualdades que marcaram a tra-
jetória de vida desses indivíduos, outras as estão reforçando. Como se viu em
vários capítulos deste livro, a Constituição de 1988 instituiu uma série de benefícios
para o grupo que vive, hoje, a última fase da vida. Citam-se, por exemplo, a
ampliação da cobertura da previdência rural, o estabelecimento de um piso único
para benefícios previdenciários e assistenciais rurais e urbanos (um salário mínimo)
e a mudança da unidade beneficiária do chefe do domicílio para os indivíduos
que estão tendo um grande impacto na redução da pobreza rural, das desigualdades
de renda no campo, no incentivo à pequena produção de subsistência, nos arranjos
familiares e no maior empoderamento dos idosos. Essas mudanças são amplamente
reconhecidas por estarem cumprindo uma função de proteção social moderna no
meio rural.

Por outro lado, o sistema previdenciário urbano, tanto privado quanto público,
apresenta várias distorções. Uma delas é a aposentadoria por tempo de serviço ou
contribuição. Como mostrado por Oliveira et alii, neste livro, 91% dos homens
aposentados por tempo de contribuição até 1998 tinham começado a receber o
benefício antes dos 60 anos. Dado o aumento da esperança de vida, esses aposen-
tados passarão um longo tempo recebendo benefícios e “pressionando” o sistema,
que está alerta desde 1994.
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É difícil acreditar que as tradicionais maneiras de financiar a seguridade
social serão suficientes para lidar efetivamente com a população idosa do futuro
num contexto de crescente informalização da economia. Duas reformas foram
feitas, uma em 1998 e outra em 2003, visando adiar a idade de aposentadoria e
vincular cada vez mais o beneficio à contribuição.

No caso das aposentadorias do setor privado, Oliveira et alii mostraram alguns
resultados da “reforma” no que diz respeito ao adiamento à idade da aposentadoria.
Por outro lado, vincular o recebimento do benefício à contribuição é ignorar as
transformações no mercado de trabalho. Enquanto a tendência deste é de flexibilização
crescente, a da previdência é de “engessamento”. Isso, certamente, colocará pro-
blemas para os 40 milhões de brasileiros que em 2002 encontravam-se trabalhando
no mercado informal ou estavam desempregados, dificultando a sua aposentado-
ria. Além disso, não resolverá o problema de financiamento da previdência.

Uma outra política previdenciária que contribui para reduzir ou até mudar a
direção das relações de gênero é a relativa às mulheres. O benefício da aposentado-
ria, que os idosos de hoje recebem, é, em geral, devido apenas às pessoas que
trabalharam e/ou contribuíram. Os que não se enquadram nessa categoria são
elegíveis para o benefício da assistência social a partir de uma determinada idade —
65 anos, desde o início de 2004. A partir da Constituição de 1988, as mulheres
idosas no meio rural passaram a ser elegíveis para o benefício, independentemente
de o chefe do domicílio já estar recebendo. É um benefício teoricamente ligado ao
trabalho e contributivo, mas alguns estudos já mostraram que grande parte da
coorte de mulheres de 60-79 anos que recebem benefícios atualmente não traba-
lhou quando tinha 40 a 59 anos e nem contribuiu com a seguridade social [Beltrão,
Camarano e Mello (2004) e Camarano (2003)]. Isso se verifica de forma mais
expressiva entre as mulheres do meio rural e também está associado com a dificul-
dade de mensuração do trabalho feminino no meio rural.

Além de receber aposentadorias, as mulheres viúvas têm o direito de receber
pensão pela morte do marido, a qual, desde a Constituição de 1988, é igual ao
último salário/benefício do marido e até de trabalhar. Isso levou a uma mudança
na relação de gênero no que se refere ao ingresso. As mulheres não-idosas são mais
pobres que os homens não-idosos e o inverso ocorre na última fase da vida
[Camarano (2002)]. Os homens também podem acumular os dois benefícios,
mas são poucos os que ficam viúvos.

A partir do modelo proposto por Sen e da quase certeza do alongamento da
vida para grande parte dos brasileiros, a pergunta que se coloca é: como viverão
esses anos adicionados?
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Os novos idosos, ou aqueles que entrarão no grupo etário dos mais de 60
anos a partir de 2010, são os filhos do baby boom, que experimentaram uma
redução acentuada na mortalidade infantil. As mulheres vivenciaram os grandes
ganhos na escolaridade e entraram maciçamente no mercado de trabalho. Fizeram
a revolução na família, casaram, descasaram, recasaram ou não casaram novamente,
tiveram menos filhos. O não-casar e o não ter filhos passaram a ser opção.

A instabilidade das relações afetivas também afetou os homens. Embora se
recasem com mais freqüência que as mulheres, mantêm menos vínculos afetivos
com os filhos. O aumento do número de relações pode significar maior fragilidade
das mesmas.

O mercado de trabalho também mudou. Parte dessa geração já vivencia os
efeitos da sua flexibilização e do “engessamento” da previdência social, que lhe
comprometerá a aposentadoria em um futuro próximo. Dentre os homens que
tinham de 40 a 69 anos em 2002, 82,2% trabalhavam e 50,3% contribuíam para
a seguridade social. As proporções comparáveis para as mulheres foram de 43,1%
e 25,2%. Não se sabe por quanto tempo essas pessoas estão contribuindo, mas é
difícil esperar que consigam contribuir por 30 anos (se mulher) e 35 anos (se
homem) para a aposentadoria por tempo de contribuição, ou 15 anos para a
aposentadoria por idade, como requer a Emenda Constitucional 20. Dentre
esses, não se encontram os desempregados.

As perspectivas quanto a uma aposentadoria para os idosos dos próximos 20
anos não são promissoras e são menores ainda para as gerações que têm de 20 a 40
anos. Dificilmente a assistência social poderá gerar renda para esse segmento ele-
vado da população, hoje desempregada e informalizada, quando perder a sua ca-
pacidade laborativa.

Além disso, a transição para a vida adulta está sendo afetada pelas dificuldades
no mercado de trabalho e nas relações afetivas. Isso está fazendo com que os jo-
vens adultos passem mais tempo na condição de filhos de pais idosos dependentes
de suas rendas. Como essa relação se colocará no futuro próximo, é uma grande
interrogação. Com que ajuda poderão contar os futuros jovens na sua transição?

Por outro lado, a geração dos futuros idosos também está experimentando
os grandes avanços da tecnologia médica, cosmetológica, da reposição hormonal
e do culto à juventude. O idoso se tornará cada vez mais um ator político, aumen-
tando a sua representatividade política nos governos, no Poder Legislativo, na
sociedade civil organizada etc. Isso aumenta a heterogeneidade do segmento idoso.
Um segmento quer fazer da juventude uma negação à morte e outro se aproxima
dela com sofrimento e carente de cuidados de saúde e emocionais.
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Com menos filhos, a família não será mais a mesma. Os múltiplos casamentos
enfraquecem os laços com sogros e sogras. A mulher é parte integrante e impor-
tante do mercado de trabalho, pois é, também, provedora. Pode aportar mais
recursos financeiros, e menos tempo e cuidados. A família pobre, e em especial a
mulher, precisa de ajuda para cuidar dos seus dependentes. Em outras palavras,
políticas devem ajudá-la na decisão de cuidar dos dependentes ou de ir para o
mercado de trabalho para garantir a sobrevivência.

As políticas de saúde devem contemplar todo o ciclo da vida, contribuindo
para que mais pessoas não só cheguem à última etapa da vida, mas cheguem lá de
forma saudável. Dentre elas, citam-se a promoção à saúde, o acesso universal aos
serviços de saúde pública ao longo da vida e, em decorrência, a consideração da
importância de fatores ambientais, econômicos, sociais, educacionais, no apareci-
mento de enfermidades e incapacidades. Para a última fase da vida, cabe a um
sistema público de saúde assegurar o fornecimento dos meios para que as pessoas
possam terminar suas vidas com dignidade e com um mínimo de sofrimento
quando decidirem que chegou o momento para isso. É o que discute o trabalho
de Débora Diniz.

Muito embora se reconheça que os idosos têm demandas específicas, dife-
renciadas tanto por idade quanto por sexo, para se alcançar “uma sociedade para
todas as idades”, como preconizado pelas Nações Unidas, uma política para a
população idosa deve estar inserida em uma política de desenvolvimento sustentável,
objetivando aumentar o bem-estar de toda a população. Os idosos não vivem
isolados e o seu bem-estar está intimamente ligado ao da sociedade como um todo.

Assume-se que a finalidade última de qualquer política pública deva ser o
bem-estar da população. Para que isso possa ocorrer de forma sustentada, é preciso
equilíbrio financeiro. No caso brasileiro, a preocupação com o ajuste fiscal aparece
como a finalidade última das políticas públicas, quer dizer, os fins estão sendo
trocados pelos meios.
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