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O que se pode esperar para meados deste século no Brasil e em quase todo o mundo é a 

proliferação de famílias de filho único, alta esperança de vida, declínio populacional e 

uma população super envelhecida. Sem dúvida, esse regime demográfico é resultado do 

processo civilizatório, fruto do desejo dos indivíduos, que passaram a ter mais controle 

de suas vidas e de seus destinos. Os avanços da tecnologia médica têm permitido uma 

intervenção no ciclo da vida em todas as suas etapas, desde o nascimento até a morte: da 

reprodução assistida e clonagem ou o controle da reprodução até a aceleração ou 

prolongamento da morte. Ou seja, são avanços que interferem na dinâmica demográfica 

e contribuem para a garantia dos direitos dos indivíduos. 

Os baixíssimos níveis de fecundidade e a queda da mortalidade nas idades avançadas 

estão resultando em um envelhecimento populacional acelerado. Estima-se que a 

população idosa brasileira hoje seja de aproximadamente 31 milhões de habitantes, o 

que representa 15,1% da população total. Parte deste grupo é composta pelos baby 

boomers, nascidos no período de maior crescimento populacional, resultado de níveis de 

fecundidade elevados e de mortalidade infantil em declínio. É a primeira geração 

beneficiária da democratização da sobrevivência e deverá ser a maior coorte de idosos 

deste século; os elderly boomers. Além de ser numerosa, é fundamentalmente diferente 

das anteriores, principalmente em termos de comportamento, o que poderá lhe assegurar 

uma inserção social diferente das anteriores. 

O debate sobre envelhecimento e desenvolvimento tem oscilado entre visões negativas e 

positivas, predominando a primeira. Esta associa o envelhecimento ao aumento dos 

gastos públicos, especificamente, aos gastos com saúde e benefícios previdenciários. A 

justificativa do primeiro caso é o fato de que predominam entre os idosos, doenças 

crônico degenerativas, cujo tratamento é mais caro, as taxas de internação são mais 

elevadas e o custo de internação é maior. No entanto, acredita-se que este processo não 

é inevitável. Depende de como essa população alcança a última etapa da vida, de como 

o sistema de saúde se organiza e dos protocolos médicos. 

A associação do envelhecimento com aumento dos gastos previdenciários é comprovada 

por vários economistas. De fato, é de se esperar que o envelhecimento populacional 

resulte no crescimento da quantidade de beneficiários e na redução do número de 

contribuintes. No entanto, deve-se considerar que crescimento econômico, mercado de 

trabalho, aumento da participação das mulheres e idosos no mercado de trabalho, 

arranjos familiares e, principalmente, decisões políticas quanto às regras previdenciárias 

influenciam tanto ou mais que a própria evolução demográfica. Além disso, chama-se a 

atenção para o fato de que a baixa fecundidade leva à redução da força de trabalho no 

futuro próximo. A questão do envelhecimento deve ser vista então pelos dois prismas e 

não apenas pelo lado do crescimento da população idosa. De qualquer forma, essa 

dinâmica demográfica aliada à social coloca grandes desafios para a sustentabilidade 

dos mecanismos de transferências intergeracionais tradicionais. 

A partir dos anos 1980, a busca de uma nova visão sobre o envelhecimento ganhou 

força. O Plano Mundial de Ação para o Envelhecimento de 1982 apontou para a 

necessidade da “construção” e, principalmente, do reconhecimento de um novo ator 



social – o idoso – considerando as suas necessidades e especificidades. A medicina em 

muito contribuiu para essa nova visão. Cita-se, como exemplo, no caso do 

envelhecimento feminino a terapia de reposição hormonal e no masculino, o Viagra e 

congêneres. A cosmiatria oferece uma grande gama de alternativas e prevenção para o 

corpo envelhecido. Na cesta de consumo oferecida, a auto-preservação do corpo tem 

uma enorme importância. Os produtos mais atrativos são os que prometem a eterna 

juventude. A possibilidade de participar desse mercado é função do benefício da 

Seguridade Social e de outras fontes de renda. 

Essa visão positiva ganhou ainda mais destaque com as políticas de envelhecimento 

ativo, que projetam ao extremo uma imagem de corpos sem idade, que podem suportar 

o peso dos anos ou negá-los. Além disto, o culto moderno à juventude começou na 

segunda metade do século XX nos Estados Unidos, quando os baby boomers 

alcançaram a adolescência (Schirrmacher, apud Schelp, 2004). Assim como estes 

revolucionaram a moda, o consumo e a tecnologia nas primeiras décadas no pós-guerra, 

pode-se esperar que estes, aposentados e na condição de “velhos”, farão uma segunda 

revolução, porque esperam viver mais e melhor. 

No Brasil, os baby boomers têm hoje de 50 a 69 anos. Representam 19,7% da 

população brasileira. Obtiveram grandes ganhos em educação, especialmente as 

mulheres, que passaram a participar ativamente do mercado de trabalho e mudaram a 

sua inserção social.  Cresceram em um período de grandes mudanças econômicas e 

culturais e foram agentes importantes destas mudanças. Foram beneficiados pela 

universalização da seguridade social, o que permitiu uma diversificação de suas fontes 

de renda. Uma proporção expressiva ainda está no mercado de trabalho (52,7%), o que 

representa 21,7% da força de trabalho brasileira. O seu rendimento médio é 

aproximadamente 18% mais elevado do que a média brasileira e a sua renda representa 

32,3% da renda das famílias brasileiras. Podem agregar um grande valor na economia, 

sejam como consumidores ou trabalhadores. 

Mas nem todos os baby boomers estão na situação descrita acima. Como a desigualdade 

social é uma marca da sociedade brasileira, ela também está presente na velhice; 10,5% 

dos homens baby boomers não trabalham e nem são aposentados em 2017. A maioria 

destes homens têm baixa escolaridade, são negros ou pardos e declararam uma saúde 

regular ou ruim (Camarano, Fernandes e Kanso, 2019). Serão idosos pobres que 

certamente, irão pressionar o Benefício de Prestação Continuada (BPC), o sistema de 

saúde e de cuidados. Isto implica em custos crescentes para o Estado e a família. 

Sintetizando, o envelhecimento da população brasileira está acontecendo antes de o 

Estado resolver as necessidades sociais básicas, como educação e saúde. Isto significa 

desafios novos que se somam aos antigos. Um dos mais importantes, em discussão pelo 

atual governo, é a garantia de uma renda para aqueles que perdem a capacidade 

laborativa de tal forma a garantir a sua subsistência e reduzir a pobreza entre idosos. 

Para Oqawa e Takayma (2006) a “solução” dependerá de um conjunto de variáveis, a 

saber: o potencial de crescimento econômico, o desenvolvimento de mercado de 

capitais, o aumento da participação de mulheres e idosos no mercado de trabalho, a 

compreensão da equidade intergeracional, a credibilidade das instituições 

governamentais, entre outros. Concluem que “viver ainda é perigoso. As sociedades 

ainda não eliminaram todos os riscos decorrentes de uma vida mais longa. O que se 

pode fazer são esforços para reduzir ao mínimo estes riscos[1],” No entanto, viver muito 



é um desejo antigo da humanidade. Reconhece-se que isto é uma das maiores 

conquistas sociais do século XX. 

No entanto, Demografia não é destino. Ao longo da História, pode-se observar que as 

mudanças demográficas sempre criaram desafios importantes para as sociedades. Mas 

estas sempre fizeram opções políticas para se adaptar. Ou seja, as mudanças 

demográficas em si mesmas não são boas nem ruins; boas ou ruins são as maneiras que 

a sociedade escolhe para lidar com elas. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

CAMARANO, A. A.; FERNANDES, D.; KANSO, S. Saída precoce do mercado de 

trabalho: aposentadoria ou discriminação? Mercado de Trabalho: conjuntura e análise, 

n. 66, 2019 

OGAWA, N.; TAKAYAMA, N. Demography and Ageing. In: CLARCK, G. L.; 

MUNNELL, A. H., ORSZAG, J. M. (Org.). The Oxford Handbook of Pensions and 

Retirement Income. Oxford University Press, 2006. 

SCHELP, D. A Ditadura dos Jovens; entrevista com Frank Schirrmacher; Veja; revista; 

semanário; Ed. 1.867; Ano 37; N. 33; Seção: páginas amarelas;1; São Paulo, 

SP;18.08.2004; páginas 11 a 15. 

[1] Oqawa e Takayma (2006, p 20). Tradução livre da autora. 

 


