
estimativa do IBGE para 2040 
é de que aproximadamente 54 
milhões de brasileiros (23% 
da população) estarão com 
60 anos de idade ou mais. Se 

ainda prevalece a associação do idoso com a 
dependência, a fragilidade e a solidão – e a 
preocupação governamental com os custos 
aos sistemas de saúde e de seguridade social 
–, há a visão recente sobre a velhice como 
uma etapa de vida bem sucedida e saudá-
vel. A demógrafa Carolina Alondra Guidotti 
Gonzalez afirma, porém, que ambos os pa-
radigmas tendem a homogeneizar a popula-
ção idosa, num cenário em que as próprias 
características da velhice estão mudando.

“Envelhecimento demográfico e mudan-
ças na transição à velhice entre brasileiros 
de distintas gerações” é a tese de doutorado 
desenvolvida por Carolina Guidotti, orienta-
da pela professora Tirza Aidar, no âmbito do 
programa de pós-graduação em Demografia 
do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas 
(IFCH), e do Núcleo de Estudos de Popula-
ção Elza Berquó (Nepo). “Comparando ge-
rações nascidas no início do século passado 
com gerações que atingirão idades superiores 
a 60 anos nas próximas décadas, são anali-
sadas as características da transição à velhice 
no âmbito doméstico, no mercado de traba-
lho e nas condições de saúde, atentando-se 
para os diferenciais entre homens e mulheres 
e quanto ao nível socioeconômico”, explica a 
autora da pesquisa, que pede atenção para as 
diferentes formas de envelhecer.

Um olhar sobre
o novo envelhecer

Carolina Alondra Guidotti Gonzalez, autora da tese:
“é necessário ressaltar que o aumento relativo
da população idosa se produz em um cenário em que
as próprias caraterísticas da velhice estão mudando”

Demógrafa analisa
as características 
da transição à 
velhice no trabalho, 
na saúde e no
âmbito doméstico

Bacharel em sociologia, Carolina Guidot-
ti possui mestrado em demografia também 
pela Unicamp, com uma dissertação sobre 
um dos países mais envelhecidos da Améri-
ca Latina: “Envelhecimento, família e trans-
ferências intergeracionais em Montevidéu, 
Uruguai”. Atualmente professora da Univer-
sidad de la Republica Uruguay, ela concedeu 
por e-mail a entrevista que segue:

Jornal da Unicamp – Qual a motivação 
para comparar a experiência do envelheci-
mento entre diferentes gerações da população 
brasileira? Você já tratou deste tema com foco 
em Montevidéu, e imagino que a questão seja 
particularmente preocupante para o Uruguai.

Carolina Guidotti – O envelhecimento da 
população é um tema que se encontra pre-
sente na agenda pública e nos meios de co-
municação. Ao longo do tempo tem havido 
formas diferentes de conceituar o fenômeno: 
por um lado, existe um enfoque que associa a 
população idosa com a dependência, a fragili-
dade e a solidão; mais recentemente apareceu 
um paradigma oposto, que mostra a velhice 
como uma etapa bem sucedida e saudável. 
Ambos os paradigmas tendem a homogenei-
zar a população idosa. Além disso, o primeiro 
enfoque tem sido utilizado para sustentar a 
ideia de que o aumento da proporção de pes-
soas idosas acarretará em graves problemas 
para o financiamento dos sistemas de saúde 
e de seguridade social. Embora seja impor-
tante que as políticas públicas deem atenção 
para essa modificação da estrutura etária, é 
necessário ressaltar que o aumento relativo 
da população idosa se produz em um cenário 
em que as próprias caraterísticas da velhice 
estão mudando.

Nesse contexto, a principal motivação para 
a tese foi de gerar uma análise que permitisse 
conhecer as caraterísticas do envelhecimento 
da população brasileira sem sobredimensio-
nar seus efeitos perversos na sociedade. O 
enfoque escolhido possibilita enxergar como 
a própria experiência da velhice se recobre 
de características diferentes entre distintas 
gerações, e ressalta a heterogeneidade dessa 
população. Isso significa enxergar o processo 
de mudança populacional sem dissociá-la das 
mudanças acontecidas na esfera social – fo-
calizar como as transformações no contexto 
demográfico, político, econômico e sociocul-
tural repercutem sobre as formas de entrar e 
viver a fase da velhice. 

JU – Tendo utilizado dados dos Censos De-
mográficos e das PNADs, o que as análises lhe 
permitiram enxergar?

Carolina Guidotti – Focamos três coortes 
de nascimento (ou gerações): a nascida entre 
1911 e 1920; a nascida entre 1931 e 1940, que 
em 2010 tinha entre 70 e 79 anos; e a nasci-
da entre 1951 e 1960, que tinha entre 50 e 
59 anos em 2010 e está ingressando agora na 
fase da velhice. Conhecer as características e 
ter uma medição do ritmo de mudança entre 
essas diferentes gerações torna-se relevante 
no contexto em que a população brasileira 
experimenta um acelerado processo de en-
velhecimento. Vale ressaltar a estimativa do 
IBGE de que, em 2040, 23% dos brasileiros 
(pouco mais de 54 milhões) estarão com 60 
anos ou mais.

As análises mostraram substantivas di-
ferenças das características de homens e 
mulheres entre essas gerações, assim como 
em relação a níveis de escolaridade. Para 
compreender esses diferenciais, ressalta-se 
a relevância do marco histórico e, dentro 
deste, do papel das políticas públicas na 
demarcação das condições de vida entre as 
gerações, o que contribui para experiências 
diferentes de envelhecer. Um diferencial a 
destacar é o acesso à educação: mais de 70% 
dos idosos nascidos nas primeiras décadas 
do século passado tinham completado no 
máximo três anos de educação formal; já 
para a geração nascida entre 1951 e 1960, 
esse percentual será inferior a 30% quando 
atingirem 60 anos ou mais. Pode-se espe-
rar que em 2040 praticamente a metade da 
população entre 60 e 69 anos tenha ensino 
médio completo, o dobro que em 2010. A 
escolaridade tem implicações importantes 
nas formas viver a velhice, pois influencia a 
qualidade de vida e as condições de saúde, 
de participação social e de autonomia.

Em segundo lugar, verificamos que as 
mudanças nos sistemas de seguridade so-
cial e de saúde, com a progressiva tendência 
à universalização, tiveram importantíssimo 
impacto nesta população, influenciando tan-
to as condições domésticas quanto a situação 
de atividade econômica. Como exemplos, o 
Programa de Prestação Continuada (BPC) e 
a ampliação da aposentadoria rural entre a 
população socioeconomicamente menos fa-
vorecida das gerações nascidas após 1930; e 
o aumento da cobertura do sistema de saúde, 
refletido não somente pelas contínuas quedas 
da mortalidade na infância e entre adultos, 
como também na melhora da saúde autoper-
cebida da população, o que implica maiores 
possibilidades de autonomia para o idoso. 

JU – E quanto às mudanças no contexto 
econômico?

Carolina Guidotti – As mudanças, parti-
cularmente no mercado de trabalho formal, 
impactaram nas características das diferentes 
gerações de idosos. Nesse marco, pode ser 
interessante pensar em como as políticas de 
transferência de renda implantadas na déca-
da de 2000 (como o Bolsa Família) e o cres-
cimento econômico que o país evidenciou 
recentemente influenciarão na configuração 
da velhice nas próximas décadas. A questão 
convida à realização de estudos específicos 
utilizando o enfoque do curso de vida.
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JU – Seu estudo também trata das condi-
ções do envelhecimento na esfera doméstica.

Carolina Guidotti – Dentre as mudanças 
mais substantivas, vemos o aumento dos 
arranjos unipessoais [domicílios integrados 
por uma pessoa só] entre as gerações mais 
jovens. Tal arranjo residencial se verifica mais 
frequente entre mulheres e nas idades avan-
çadas, mas tem aumentado entre as pessoas 
em idades adultas, principalmente as mais 
escolarizadas. Espera-se que entre as gera-
ções que alcançarão a velhice em anos próxi-
mos, esse tipo de arranjo continue a crescer: 
as estimações indicam que, em 2030, uma 
em cada quatro mulheres entre 70 e 79 anos 
morará só. O estudo também sugere que a 
conformação do domicilio de casal sem filhos 
é uma situação relativamente passageira no 
curso de vida de grande parte da população 
idosa, especialmente no caso das mulheres.

Por outra parte, os domicílios estendidos 
[com um responsável ou cônjuge mais pa-
rentes] e compostos [mais moradores sem 
parentesco] têm perdido peso para as gera-
ções mais jovens. Tais arranjos tendem a au-
mentar conforme avança a idade da geração 
nascida no começo do século passado; para 
a geração nascida entre 1931 e 1940, eviden-
cia-se um crescimento até as faixas de início 
da velhice, e queda ou crescimento mais len-
to a partir dessa fase.

Nesse contexto, cabe assinalar a impor-
tância da implantação de políticas públicas 
que reconheçam as tendências das confor-
mações domésticas, atendendo a demandas 
específicas e colaborando com a regulamen-
tação do mercado destinado à provisão de 
serviços para cobrir as necessidades dessa 
população. E principalmente de políticas 
focadas na gestão pública do cuidado, so-
cializando a responsabilidade pelo mesmo, 
função que ainda é depositada nas famílias, e 
especialmente nas mulheres.  

JU – E em relação à atividade econômica, o 
que pôde constatar em sua pesquisa? 

Carolina Guidotti – Os níveis de ocupação 
são elevados para a população com mais de 60 
anos, especialmente entre os homens, apre-
sentando tendência de queda para as gerações 
mais jovens. Porém, a diferença na propor-
ção de ocupados entre as distintas gerações é 
mais acentuada para as mulheres e segue uma 
tendência oposta à da população masculina: 
a cada geração, a participação das mulheres 
na população ocupada aumenta, assim como 
aumentam as distâncias entre os índices de 
ocupação das mais e menos escolarizadas.

À medida que aumenta a idade, aumenta 
o percentual de aposentados e pensionistas. 
Porém, as idades consideradas de entrada na 
velhice (60 a 69 anos) não são o ponto de 
inflexão para a saída do mercado de trabalho. 
O percentual de aposentados e pensionistas 
se acentua entre 40 e 50 anos e continua a 
crescer até a faixa de 70 a 79 anos. Parale-
lamente, entre as gerações mais jovens, di-
minui o percentual de mulheres inativas que 
não recebem aposentadoria ou pensão, que 
tradicionalmente era bastante elevado.

JU – O que mostram os dados das PNADs 
sobre as condições socioeconômicas das dife-
rentes gerações de idosos?

Carolina Guidotti – Foi possível observar 
que nas últimas décadas o curso de vida (a 
partir de idades adultas) tem se tornado mais 
diversificado. Não se observa uma associa-
ção direta  entre condições gerais de perda de 
autonomia e a entrada na velhice: o curso de 
vida se mostra muito heterogêneo nessas ida-
des, sendo que a heterogeneidade mostra ten-
dência de aumento entre 1998 e 2008. Embo-
ra possamos pensar em tais evidências como 
um sinal de que a transição para a velhice está 
sendo protelada para idades mais avançadas, 
o enfoque aqui adotado indica que esse pro-
cesso está em constante transformação, ga-
nhando novos contornos e diversidade.

São evidências que permitem repensar a 
pertinência da demarcação das idades de 60 
ou 65 anos como do limiar de entrada na ve-
lhice e considerar limites mais flexíveis, se-
gundo as necessidades de se definir uma ida-
de burocrática, por exemplo, para regulação 
de políticas.  O envelhecimento nas próximas 
décadas dependerá em grande medida das ca-
racterísticas das gerações atualmente jovens, 
daí a importância de utilizar um enfoque que 
ilumine o curso de vida de forma global, a 
fim de gerar políticas públicas efetivas para 
melhorar as condições de vida da população. 
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