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Introdução 
 

This paper proposes a study of the Brazilian familiar income, based on the transition phenomenon of 
mortality and the consequent effect of aging of Brazilian people. It tries to investigate, based on an 
economic and demographic view, in what extent the old-aged person participation on the familiar income 
determines his condition in the family and in society as purveyor or as dependent. 

 
Entre os diferentes aportes teóricos estudados na dinâmica populacional, a transição 

demográfica é um dos elementos conceituais de maior robustez e aplicação técnica. O modelo, ao 
determinar a evolução das taxas de natalidade e mortalidade em pelo menos três fases 
nitidamente distintas, apresenta forte aderência com a realidade; mas não se pode dizer o mesmo 
com relação a sua integral correspondência diante do fenômeno demográfico, considerando 
neste, a sua real complexidade e dinâmica própria. Mesmo com problemas teóricos, o modelo é 
funcional e aplicável sob o ponto de vista técnico, engendra tendências demográficas as quais 
todas as sociedades estão incluídas. Em consideração a isto, a transição demográfica no Brasil é 
uma realidade e deve ser estudada, caso contrário, a sociedade brasileira estará fadada a enfrentar 
circunstâncias inesperadas. 

 
Como se sabe, a evolução do perfil etário brasileiro aponta para o envelhecimento da 

população.2 Este fenômeno, comum na maioria dos países em fase de desenvolvimento, altera 
significativamente o mercado de trabalho, proporcionando, até mesmo, uma nova estrutura 
produtiva.3 Em função desta tendência, é coerente afirmar que a taxa percentual de participação 
do idoso4 no mercado de trabalho é crescente, provocando, juntamente com os recursos da 
aposentadoria, mudanças na estrutura da renda familiar brasileira.  

 
                                                                 
1 Economista, Mestre em Planejamento do Desenvolvimento e professor da PUCRS. 
2 Conforme demonstra o Relatório Nacional Brasile iro sobre o Envelhecimento da População Brasileira, do  MINISTÉRIO DAS 
RELAÇÕES EXTERIORES (2002), a população brasileira, de acordo com o último censo demográfico realizado em 2000, 
aproximou-se da marca de 170 milhões de habitantes, dos quais 82% moram em áreas definidas como urbanas. Nos anos 
setenta, projetava-se que a população brasileira ultrapassaria os 200 milhões de habitantes no ano 2000. A diminuição da 
fecundidade, no entanto, reduziu o ritmo de crescimento populacional e levou a um envelhecimento dessa população. Como 
resultado, o Brasil deixou de ser um país predominantemente de jovens, passando a ser um país com uma pirâmide etária mais 
concentrada na faixa da "meia idade". Este processo foi resultado de elevadas taxas de crescimento vegetativo no passado, 
seguido de um processo de declínio ainda no final dos anos sessenta. A taxa atual de fecundidade total é de 2,1 filhos por 
mulher no final do período reprodutivo, enquanto a esperança de vida ao nascer é de 68,6anos. 
3 Como a demanda pelos fatores de produção (terra, capital, trabalho e tecnologia) é resultado da demanda por bens e serviços, 
tem-se que a estrutura produtiva (setores primário, secundário e terciário) modifica-se em função da procura dos agentes 
econômicos. Assim, para toda e qualquer estrutura de mercado, a demanda pelos recursos produtivos é uma demanda derivada 
da demanda original (de produtos e serviços). 
4 Algumas ponderações sobre o conceito de idoso são pertinentes e devem ser melhor detalhadas para não correr em juízo de 
valor. A exemplo disto, o critério puramente cronológico, embora amplamente usado, é alvo de algumas críticas teóricas, em 
especial quanto a questão do meio social e cultural diverso em que os indivíduos estão inseridos. 



  

Pesquisar a participação do idoso na estrutura dos rendimentos da família brasileira 
tendo, como pano de fundo, o fenômeno da transição (demográfica) da mortalidade, é uma tarefa 
de importância científica. A investigação sobre a distribuição dos agentes econômicos no 
mercado de trabalho requer um recorte metodológico caracterizado pela dinâmica demográfica e 
sua configuração contemporânea, com a análise participação dos diferentes indivíduos na 
composição da renda familiar diante do envelhecimento (relativo) da população. Para alcançar 
este objetivo, o estudo deve iniciar-se com uma proposta plenamente científica, ou seja, 
destituída de toda e qualquer abordagem normativa. Importa, pois, investigar e explicar o objeto 
de estudo numa perspectiva demográfica, num viés acadêmico, procurando sempre a descrição 
dos fatos como se apresentam, sem juízo de valor sobre os fenômenos estudados.  
 

 
 

O Papel do Idoso 
 
O problema central pode ser formulado pela seguinte interrogação: que papel desempenha 

o idoso na estrutura da renda familiar no Brasil? A resposta a esta questão depende do trabalho 
de investigar (cor)relações entre o fenômeno da transição da mortalidade no Brasil, o 
envelhecimento populacional e a estrutura da renda familiar em questão. Tendo como objeto de 
estudo o papel do idoso na renda familiar brasileira, se pode determinar um aspecto importante 
da formação da unidade familiar, elemento importante do fluxo da atividade econômica. Mais 
do que isso, priorizar a abordagem demográfica, rica em desdobramentos teóricos e fonte de 
conhecimentos para outras ciências sociais, é condição determinante diante da temática 
apresentada.  

 
O estudo proposto tem como característica o forte vínculo com o debate social, em 

especial quanto a formulação de políticas públicas. É evidente o fato de que a participação 
crescente do idoso na estrutura da renda familiar transforma elementos sócio-econômicos 
importantes da sociedade, em especial no caso das economias em desenvolvimento. Entre outros 
aspectos, o estudo é oportuno ao promover um debate imprescindível para a adaptação da 
realidade demográfica brasileira e sua transformação (tardiamente constituída) diante de outras 
sociedades que já experimentaram os efeitos demográficos, relacionados a uma transição que 
promove a longevidade e o envelhecimento populacional. Estudar, portanto, a participação 
econômica do idoso nos rendimentos da família é, também, um esforço científico de promover 
um conhecimento teórico resultante de uma análise demográfica que permita amenizar os efeitos 
da inserção tardia da sociedade brasileira no processo já conhecido da mudança da estrutura 
populacional, fruto da transição demográfica. 

 
São inúmeras as conseqüências advindas da configuração etária emergente. Este trabalho 

enquadra-se no cenário constituído por tantas outras temáticas que emergem da dinâmica 
populacional. A exemplo disto, o envelhecimento populacional requer atenção especial no caso 
de políticas preventivas, comportamentais, de seguridade, de valorização da terceira idade, 
relacionadas ao mercado de trabalho, enfim, de todas as facetas sociais, econômicas, culturais e 
políticas em que o tema demográfico está inserido. No caso específico da população idosa, a 
transição da mortalidade redireciona efetivamente o papel do Estado diante da razão de 



  

dependência deste grupo. Não é forte observar que a demanda por gastos públicos relacionados 
à população idosa aumenta diante do processo de envelhecimento, em especial nos dispêndios 
com saúde e aposentadoria, (re)alocando recursos. A base contributiva também altera-se, 
redimensionado o problema da aposentadoria e afetando os mecanismos da política fiscal e 
tributária. Neste início do processo de envelhecimento da população brasileira, muitos são os 
desafios, tanto os teóricos, como os aplicados. Este ensaio pretende contribuir para o primeiro, 
busca fomentar o debate demográfico da renda familiar no Brasil pelo viés acadêmico, tratando a 
realidade à guisa de uma tradição teórica que forneça subsídios científicos apropriados e 
metodologicamente definidos. 

 
Para ilustrar a importância do estudo proposto, uma referência do Ministério das Relações 

Exteriores sobre o envelhecimento da população brasileira, alerta para o fato de que o 
envelhecimento da população brasileira se evidencia por um aumento da participação do contingente de 
pessoas maiores de 60 anos de 4% em 1940 para 9% em 2000. Além disto, a proporção da população "mais 
idosa" ou seja, acima de 80 anos tem aumentado, alterando a composição etária dentro do próprio grupo, o 
que significa que a população considerada idosa também está envelhecendo. Isto leva a uma 
heterogeneidade do segmento populacional chamado idoso.  

 
 
 
 

Elementos Demográficos 
 
Na perspectiva de uma população fechada, o estudo dos fenômenos relacionados à 

natalidade e a mortalidade é vital para explicar a dinâmica demográfica de uma região.5 Não 
obstante, as evoluções dos níveis de fecundidade estão diretamente interligadas com o 
envelhecimento populacional, apreciado por diversos estudiosos. Todos estes elementos são 
comumentemente inseridos no modelo de transição demográfica, caracterizado por sua 
funcionalidade analítica e aplicação. Promover o debate e a análise de como a transição da 
mortalidade se apresenta no Brasil é uma condição indispensável para introduzir uma 
investigação sobre o idoso e sua participação na sociedade. 

 
O modelo de transição demográfica, como foi destacado, é de aplicabilidade ímpar, 

porém, duvidosa em certos aspectos. Nas fases iniciais e finais do processo de transição, registra-
se flutuações relacionadas à fecundidade (MEDICI, A.; BELTRÃO, K. 1998) não previstas no 
modelo.6 Estudos históricos demonstram que a teoria da transição demográfica tenciona 
homogeneizar processos sociais distintos numa interpretação totalizadora e irreal de populações 
que apresentam especificidades próprias (HITA, M. 1997). Mais do que isso, o pressuposto de 
                                                                 
5 Com relação a migração, embora seja de extrema importância nos estudos da dinâmica populacional, não será aqui examinada. 
Os objetivos propostos podem ser alcançados pela opção de estudo com análise de população fechada, ou seja, considerando a 
variável migração constante. De certa forma, o crescimento populacional brasileiro recente é fruto da forte influência dos 
fenômenos da natalidade e mortalidade. Segundo WAJNMAN, S; RIOS-NETO, E. (2002), sendo o peso das migrações 
internacionais inexpressivo, a partir da década de quarenta, a taxa de crescimento demográfico foi determinada pelas taxas 
brutas de natalidade (TBN) e mortalidade (TBM). 
6 Interessante observar a momentânea elevação da taxa de fecundidade registrada nas economias desenvolvidas após a Segunda 
Guerra Mundial. Este fenômeno demográfico, chamado baby boom, determinou implicações econômicas importantes. Ver mais 
em CANUTO, O. (2001). 



  

população fechada, marginalizando a variável migração, também impede sua eficácia teórica por 
não corresponder à realidade completa do processo demográfico histórico.  

 
Como parte fundamental da transição demográfica, o fenômeno do envelhecimento 

populacional é objeto de investigação de muitos pesquisadores que trabalham com a dinâmica 
das populações. Entre outros eventos particulares, ele é, também, o resultado da significativa 
reversão no comportamento reprodutivo da sociedade brasileira nas últimas décadas, que findou por 
dinamizar o processo, conforme apontado em WAJNMAN, S.; RIOS-NETO, E. (2002). Destaque 
oportuno, refere-se aos seus componentes demográficos. A evidência demográfica do 
envelhecimento7 relativo da população brasileira, segunda etapa a ser seguida, proporciona a 
sustentação real da pesquisa. Diversas fontes de pesquisa indicam a necessidade de explicar a 
evolução do envelhecimento populacional e, em sua grande maioria, o envelhecimento pela base 
tem sido destacado como determinante no caso especial das economias em desenvolvimento. É  
importante a investigação das causas deste evento no sentido de aprimorar o entendimento da 
participação da população idosa na renda familiar.8  

 
A diminuição relativa de segmentos mais jovens da população brasileira não deixa dúvida 

ao determinar o aumento relativo da população idosa e, neste contexto, várias conseqüências 
sociais são esperadas (ver anexo 2). A exemplo disto, estudos como o de WONG, L. e MOREIRA, 
M. (2000), destacam a oportunidade de planejamento social para sociedades que experimentam a 
fase inicial do processo de envelhecimento populacional, tendo como base a própria evolução 
que outras sociedades já experimentaram com tal fenômeno. Ao analisar os contornos 
demográficos anunciados para a América Latina diante do envelhecimento, os autores destacam 
que o processo ocorre dentro de uma conjuntura de desenvolvimento regional que tem importantes 
repercussões sobre a formulação de políticas de bem estar social e a futura qualidade de vida dos idosos. São 
múltiplas as facetas sócio-econômicas e demográficas que se deve destacar, além das mudanças na estrutura 

                                                                 
7 Segundo MOREIRA, M. (1998), o envelhecimento populacional é entendido como o crescimento da população considerada 
idosa em uma dimensão tal que, de forma sustentada, amplia a sua participação relativa no total da população. A ampliação do 
peso relativo da população idosa pode dever-se a uma redução do grupo etário jovem, em conseqüência da queda da 
fecundidade, configurando o que se denomina envelhecimento pela base. Alternativamente o aumento do percentual da 
população idosa pode ocorrer por um crescimento do grupo idoso, independente de eventual redução da população jovem, em 
razão da queda da mortalidade, definindo o envelhecimento pelo topo. Há uma estrita relação entre os estágios da transição 
demográfica e o processo de envelhecimento populacional. Desta forma, o período de declínio da fecundidade marca o inicio 
do processo de envelhecimento populacional pela base, sendo típico daqueles países onde os níveis de fecundidade são 
relativamente elevados, desempenhando a mesma o papel principal na evolução do envelhecimento. A queda da mortalidade 
como determinante do envelhecimento pelo topo, define a consolidação do processo de envelhecimento e é próprio das 
populações que já atingiram a maturidade demográfica, nas quais os níveis de fecundidade já são baixos e os níveis de 
mortalidade continuam a declinar (...). 
8 Importante, nesta etapa, abordar as medidas do envelhecimento populacional existentes : entre as mais citadas encontram-se a 
idade média, a idade mediana, a proporção de idosos e a dependência idosa. É objeto deste projeto eleger o indicador de 
envelhecimento mais adequado aos métodos de trabalho, considerando que diferentes indicadores podem fornecer conclusões 
distintas acerca do fenômeno envelhecimento. A literatura sugere, entre outras abordagens, estudos baseados na variável idade, 
relacionados ao índice de idosos (WONG, L. 2000). Assim, o método baseia-se na simples participação relativa entre idosos 
(?P65 ), jovens (15P0) e população total (P), como segue: 
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familiar e as tensões relativas aos papéis do estado e da família no cuidado do idoso, e que são de particular 
importância para se antever a futura situação deste segmento populacional. No mesmo sentido, a 
análise da estrutura da renda familiar no Brasil é ao mesmo tempo uma contribuição particular - 
enquanto estudo objetivo da importância do idoso na unidade familiar - e, de outra forma, de 
importância fundamental quanto a questão social e às políticas públicas que dela derivam. 

 
Fundamentalmente, a fecundidade é um dos elementos determinantes do 

envelhecimento populacional. Para a apreensão plena do objeto de estudo proposto, as 
dimensões da participação do idoso na estrutura familiar são amparadas pela análise das 
tendências populacionais e, seu estudo, passa a ser vital neste momento. Assim, resta analisar o 
debate científico atual acerca dos fenômenos mais importantes. Para MOREIRA, M. (1998) 9, o 
persistente declínio dos níveis de fecundidade da mulher brasileira é um dos fatores 
determinantes do envelhecimento populacional, sendo este, um movimento inevitável, 
irreversível no longo prazo.10 Para um indicador como este, que sugere uma tendência ao 
aumento do peso da população idosa frente a população total influenciado pela fecundidade, diz-
se que o envelhecimento ocorre pela base. O contrário, determina que a população envelhece a 
partir de uma efetiva ampliação da porcentagem da população idosa, e é definida pela expressão 
envelhecimento pelo topo, característico de países desenvolvidos.11 Um exemplo particular e 
aplicado da análise do envelhecimento populacional pela base é encontrado nas pesquisas de 
MOURA, H. (1996), que demonstra em seus escritos o declínio da fecundidade como fator que 
estaria assumindo grande destaque nas mudanças observadas na estrutura etária da população 
nortista do Brasil.12  

 
Vários estudos procuram mostrar a importância da fecundidade para explicar o 

envelhecimento. Para PRESSAT, R. (1972), El envejecimiento aparece como una evolución ineluctable 
de la estructura de las poblaciones humanas. En efecto, desde que en una población baja la mortalidad, 
transitoriamente se produce una considerable expansión demográfica; tarde o temprano se registra una 
baja de la fecundidad que actúa como un correctivo indispensable: es esta baja lo que provoca el 
envejecimiento. Em outro estudo, CARVALHO, J. A. M. (2002) destaca que em uma população 

                                                                 
9 O autor destaca que as projeções da população brasileira por grupos de idade até 2050 mostram que, entre 2000 e 2050, a 
participação da população jovem continuará cadente, passando de 28,6% para 17,2%, enquanto ocorrerá um modesto declínio 
no peso da população adulta (de 66,0 para 64,4%) e todo o aumento concentrará na população idosa que ampliará a sua 
importância relativa (...) intensificando sobremaneira o envelhecimento demográfico brasileiro . 
10 Sobre o processo de envelhecimento observado no Brasil, duas especificidades são importantes. Segundo CARVALHO, J. A. 
M. (2002), no Brasil, como recentemente em vários outros países do Terceiro Mundo, o declínio da fecundidade se deu a partir 
de um nível significativamente maior e a um ritmo incomparavelmente mais rápido. Em termos comparativos, isto tem duas 
conseqüências: as populações do Primeiro Mundo, antes do declínio sustentado de fecundidade e, portanto, do processo de 
envelhecimento, já conviviam com um percentual de pessoas idosas maior do que o da população brasileira, ao se iniciar o 
mesmo processo. Por outro lado, o ritmo de envelhecimento da população brasileira, isto é, o aumento relativo da proporção de 
idosos, será mais rápido, em conseqüência do ritmo também mais rápido da queda de sua fecundidade. Em CHESNAY, J. 
(2002), o processo demográfico do envelhecimento populacional é uma mudança total da sociedade que se prepara para o 
Ocidente; e será necessário adaptar as finanças públicas (aposentadorias, seguro saúde, pensão, etc.) . 
11 Entende-se que nos países desenvolvidos, a população ainda apresenta indicadores de envelhecimento populacional, porém, 
este envelhecimento ocorre não pela base, mas centrado em declinantes níveis de mortalidade no grupo dos idosos. 
12 Esta importante abordagem refuta a crença equivocada de que a redução da mortalidade é o principal fator responsável do 
envelhecimento populacional. Para MOREIRA, M. (1988), ao trabalhar com a análise de probabilidade de sobrevivência por 
idade, a queda da mortalidade resulta em rejuvenescimento e não em envelhecimento populacional. Vale ainda salientar o fato 
de que estatisticamente, este fenômeno ocorre em todas as regiões brasileiras e, com maior ênfase, no norte e nordeste, em 
detrimento das regiões sul e sudeste. 



  

fechada e dados os padrões de queda de mortalidade até agora observados, o processo de envelhecimento 
populacional, tanto nos países do Primeiro, quanto do Terceiro Mundo, tem sido conseqüência quase 
exclusiva do declínio da fecundidade. Este declínio faz com que o tamanho original das diversas gerações 
existentes em uma população (número de nascidos vivos) seja cada vez mais indiferenciado, o que leva a 
que a diferença do tamanho, em um determinado momento, entre uma geração mais velha e uma mais 
jovem seja cada vez mais dependente apenas do menor tempo a que esta esteve exposta à mortalidade, vis-à-
vis aquela. 

 
Uma escolha muito importante ao se trabalhar com fecundidade, conforme definido em 

CARVALHO, J. et al. (1998), trata-se da oportunidade de se trabalhar com duas taxas diferentes. 
Para uma análise geral, que retrate a relação de nascidos vivos e a população feminina em idade 
fértil, a relevância dos resultados dependerá do objetivo a ser alcançado. Mais específico seria o 
estudo entre o número de nascimentos (vivos) de mães em uma certa idade, grupo ou coorte e o 
número de mulheres nesta mesma categoria etária. Enquanto conceito fundamental para o 
estudo do envelhecimento populacional, a fecundidade e a taxa adequada (geral ou específica) 
de estudo escolhidas deverão atender os objetivos propostos para o objeto de estudo. 

 
Atrelada aos estudos sobre envelhecimento populacional, a trajetória ascendente da 

longevidade e expectativa de vida no Brasil demonstra ocorrer em todas as idades13, em especial 
quanto a população feminina (OLIVEIRA, J.; ALBUQUERQUE, F. 2001) que teve uma 
expectativa de vida estimada em 72 anos para o ano de 1996 (CAMARANO, A. A. et al, 1999). 
Quanto a este aspecto, vale destacar sua importância diante do estudo do envelhecimento 
populacional, principalmente quando a abordagem tratar do envelhecimento pelo topo.14 De 
fato, o debate acerca da presença idosa no orçamento da família passa pela análise acima descrita 
e, sua caracterização e evolução, são imprescindíveis para o estudo. Da mesma forma, o conceito 
de idoso deve ser trabalhado; o indivíduo idoso é uma construção obsoleta que diante das 
construções sociais parece não ter mais espaço. Senil(idade), terceira (e quarta) idade, enfim, toda 
e qualquer construção teórica acerca do conceito de idoso tem funcionalidade (operacionalidade) 
no campo das políticas públ icas, mas não se pode dizer o mesmo quando tratado a luz dos 
aspectos sociais e culturais nos quais a trajetória de vida projeta indivíduos diferentes 
(CAMARANO, A. A. et al, 1999 & MATTOS, F. B. 1999).  

 
É um trabalho importante, o de analisar até que ponto a adoção do conceito cronológico 

de idoso pode afetar o estudo de sua participação na unidade familiar. É comum o uso de limites 
de idade para classificar os (grupos de) indivíduos e assim poder trabalhar com os resultados. 
Em SHRYOCK, H. e SIEGEL, J. (1976), sobre a análise da composição por idade dos dados 
demográficos, os autores observam que a idade de um indivíduo nos censos é normalmente definida 
em termos da idade da pessoa do seu último aniversário.15 Mas o conceito de idoso contém outras 
abordagens. A expressão “terceira idade” é hoje mais atual quando a referência é a velhice. 

                                                                 
13 Outra evidência demográfica um tanto interessante, aponta que a proporção da população mais idosa  (aquela situada acima 
dos 80 anos de idade) no total da população brasileira também é crescente. 
14 Importante atentar para a utilização de técnicas demográficas que garantam a correção de sub-registros de óbitos, em ambos 
os casos: fatores externos ou naturais (MAYER, M. M.,2001). Sobre a existência de erros e distorções em diversos registros 
estatísticos, bem como uma análise do poder derivado das fontes de informação absorvidas da população ver, respectivamente, 
os  trabalhos de HAKKERT, R. (1996) e RAFFESTIN, C. (1993). 
15 The age of an individual in censuses is commonly defined in terms of the age of the person at his last birthday (p.113). 



  

Segundo MATTOS, F. B. (1999), este conceito de envelhecer está mais ligado ao dinamismo, 
afasta a conotação depreciativa de velhice e é, em larga medida, resultado das políticas 
promotoras da participação do idoso na vida social e familiar.16 Importante, portanto, averiguar 
o sentido que o conceito de idoso vem assumindo e de que forma afeta a pesquisa demográfica. 

 
São sobejamente conhecidas as importantes discussões acerca das relações entre 

expectativa de vida e aposentadoria (ver anexo 3), principalmente quanto a adequação a base 
contributiva. Neste sentido, e nos pontos que merecerem estudo particular, o estudo da formação 
da renda familiar diante da transição da mortalidade focará estudos pontuais sobre longevidade 
e envelhecimento populacional, respeitando as diferenças conceituais entre ambos. Para tanto, é 
mister distinguir os dois conceitos. Segundo CARVALHO, J. A. M. (2002), a longevidade refere-se 
aos anos vividos por um indivíduo ou ao número médio de anos vividos pelos componentes de uma 
determinada geração. Neste último caso, corresponde ao conceito de esperança de vida, ao nascer, de uma 
coorte. O aumento da longevidade é totalmente explicada pelo declínio da mortalidade. Já o envelhecimento 
de uma população corresponde ao aumento do peso relativo, em um população, das pessoas acima de uma 
determinada idade avançada, geralmente 60 ou 65 anos. Quando se discute o envelhecimento populacional, 
não se está referindo a uma geração apenas, mas a como as diversas gerações que compõem uma população 
se distribuem entre as idades avançadas e as demais idades. 

 
Neste cenário, alterações significativas no mercado de trabalho aparecem como um dos 

principais efeitos do fenômeno do envelhecimento populacional. A variabilidade na 
configuração etária determina mudanças significativas na forma como todos os fatores de 
produção são alocados no sistema econômico, em especial, o fator trabalho. Mas embora estas 
influências sejam de extrema importância na formulação de políticas públicas, os estudos sobre a 
participação do idoso neste mercado apontam para uma outra percepção. Ao contrário do que 
normalmente encontra-se sobre este tipo de análise, a questão central refere-se aos indicadores 
de dependência do idoso e, neste sentido, seu papel enquanto membro de um determinado 
arranjo familiar. Nos trabalhos de investigação de CAMARANO, A. A. (2001), destaca-se este 
viés de análise da participação dos seniores no mercado de trabalho no sentido de que a 
preocupação central não é com a pressão que o idoso possa fazer no mercado de trabalho mas a de analisar 
sua participação como um indicador de sua dependência (ou não). É parte presente da metodologia de 
trabalho analisar dados sobre a razão de dependência, conceito característico e objetivo dos 
estudos demográficos.17 Mais do que isso, no nível micro, tratar do papel do idoso na família 
requer análise conceitual e modelo corretamente definidos.18 

 

                                                                 
16 Sobre este aspecto, ver Lei nº 8.842 e Decreto nº 1.948, cujo texto dispõe e normativa a Política Nacional do Idoso. 
17 Por razão de dependência , segundo os indicadores sociais mínimos conceituais disponibilizados pelo IBGE, se pode entender 
como o peso da população considerada inativa (0 a 14 anos e 65 anos e mais de idade) sobre a população potencialmente ativa 
(15 a 63 anos de idade) . 
18 O conceito de família, segundo os indicadores sociais mínimos conceituais disponibilizados pelo IBGE: conjunto de pessoas 
ligadas por laços de parentesco, dependência doméstica ou normas de convivência, residente na mesma unidade domiciliar, ou 
pessoa que mora só em uma unidade domiciliar. Entende-se por dependência doméstica a relação estabelecida entre a pessoa 
de referência e os empregados domésticos e agregados da família, e por normas de convivência as regras estabelecidas para o 
convívio de pessoas que moram juntas, sem estarem ligadas por laços de parentesco ou dependência doméstica. Consideram-se 
como famílias conviventes as constituídas de, no mínimo, duas pessoas cada uma, que residam na mesma unidade domiciliar 
(domicílio particular ou unidade de habitação em domicílio coletivo).  



  

O elemento ciclo de vida familiar é extremamente importante enquanto conceito que 
definirá a distribuição do trabalho dentro da própria família e, como conseqüência, a 
participação de cada um de seus membros na renda familiar.19 A exemplo disto, PINHEIRO, V. 
C.; BRAGA, R. J (1999) apontam que as famílias com idosos apresentam, em média, renda 14,5% maior 
do que as famílias sem idosos. (...) as famílias com idosos (...) são responsáveis por, em média, 52% da 
renda familiar. Considerando que o tamanho e a composição da família (re)age com o indivíduo 
em etapas únicas e diferenciadas de sua trajetória de vida, é necessário examinar dados e 
tendências desta composição, visando atingir a apreensão de seus reflexos na estrutura da renda 
familiar. 

 
Estatísticas demográficas demonstram importante aumento da População 

Economicamente Ativa (PEA) idosa na PEA brasileira, com destaque especial para a população 
idosa feminina. Segundo dados do Ministério das Relações Exteriores do Brasil (2002), o 
aumento observado na participação da PEA idosa na PEA brasileira total é evidente quando se 
observa que, em 1981, aproximadamente 4,0% da PEA brasileira era composta por idosos, 
proporção esta que passou para 6,0% em 1998.20 A mesma fonte estabelece ainda, o perfil do 
idoso aposentado que trabalha. Sobre este aspecto, percebe-se que em 1998, 59,0% da PEA idosa 
masculina era constituída por aposentados. Tal proporção aumentou consideravelmente em relação ao ano 
de 1981; nesse ano, 34,1% dos idosos que faziam parte da PEA eram aposentados. Neste mesmo estudo, 
outro fato corrobora a importância do idoso nos arranjos familiares: a proporção da renda 
familiar que depende do idoso.21 

Proporção da Renda Familiar que Depende do Idoso por Condição de Chefia e  Sexo – Brasil 1998

Condição na Chefia Homens Mulheres Total

Chefe Idosos 66,2 69,9 67,6

Idosos não Chefes 35,5 24,1 25,4

Total 63,5 43,7 52,5
Fonte: Ministério das Relações Exteriores - 2002  

 
                                                                 
19 Dados estatísticos do Ministério das Relações Exteriores do Brasil (2002) apontam, para a análise da inserção das pessoas 
idosas na família, que enquanto, em 1998, apenas 7,9% da população brasileira tinha 60 anos ou mais, 23,2% do total das 
famílias brasileiras e 22,5% dos domicílios tinham pelo me nos uma pessoa naquela faixa etária. (...) e que as famílias 
brasileiras com idosos estão em melhores condições econômicas do que as demais: são relativamente menos pobres e seus 
membros dependem em menor grau da renda do chefe de família. Isso se deve, em grande medida, aos tipos de arranjos 
internos e às etapas do ciclo familiar, que estabelecem diferentes relações de dependência econômica entre os membros das 
famílias, bem como à universalização dos benefícios da Seguridade Social . (...) as famílias brasileiras com idosos estão em 
melhores condições econômicas do que as demais. Tal fato deve-se à importância dos benefícios previdenciários, que operam 
como um seguro de renda vitalício. Em muitos casos, constitui-se na única fonte de renda das famílias, e se verifica mesmo 
quando se analisa as estruturas familiares por nível de renda. Ainda sobre o mesmo prisma, estudos do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística – IBGE demonstram que para cada beneficiário da Previdência Social, há, em média, 2,5 pessoas que, 
indiretamente, são beneficiadas (BRANT, R., 2001). 
20 CAMARANO, A. A. (2001) observa que parte expressiva da PEA idosa de 1997 era composta de pessoas já aposentadas, 
parcela essa crescente ao longo do tempo. Segundo a pesquisadora, essa é uma característica muito particular da sociedade 
brasileira. 
21 O trabalho ainda sugere um significativo aumento da proporção de filhos adultos morando em famílias chefiadas por idosos. 
No trabalho de BRANT, R. (2001), destaca-se que em 56,6% dos domicílios com beneficiários da previdência, o chefe de 
família é o idoso, que, com a renda transferida pelo sistema previdenciário, garante o sustento de sua família, enquanto que, no 
total das famílias, somente 20% tem chefes idosos. 



  

Significativa a participação do idoso na renda familiar (52,50%); em especial quanto a 
categoria chefe-idosos – total (67,60%). Importante desvendar a que taxa cresce a renda 
proveniente dos benefícios previdenciários na medida em que aumenta a faixa etária examinada. 
Estudos de CAMARANO, A. A. (2001), na análise de dados demográficos de 1997, indicam que a 
maior parte da renda dos idosos do sexo masculino provinha da aposentadoria e, essa 
importância, comportava-se de forma crescente com relação ao aumento da idade. Quanto aos 
benefícios da previdência, 84,6% dos indivíduos com mais de 70 anos computavam estes 
recursos na formação de suas rendas em 1997, o que evidencia o grau de cobertura e importância 
do sistema. Para aqueles de idade superior aos 60 anos, a parcela que recebe cobertura ultrapassa 
os 50%, para o mesmo ano de análise (PINHEIRO, V. C.; BRAGA, R. J, 1999).  

 
Em conjunto, a participação econômica do idoso na sociedade registra um avanço, ao 

mesmo tempo em que indica uma tendência para este segmento populacional. Uma das 
conclusões parciais do Relatório nacional brasileiro sobre o envelhecimento da população 
brasileira, do Ministério das Relações Exteriores (2002), demonstra que em 1998, os idosos estavam 
em melhores condições econômicas do que outros segmentos populacionais, como os jovens: ganham mais e 
contribuem significativamente na renda das famílias. Nas famílias em que os idosos são os chefes, 
encontram-se uma proporção expressiva de filhos morando juntos, proporção esta crescente no tempo. (...) 
Como uma parcela importante da renda familiar depende da renda do idoso, a redução ou o aumento dos 
benefícios previdenciár ios, não atinge apenas os indivíduos, mas as estruturas familiares. Essa observação é 
importante porque o perfil do Sistema Previdenciário construído hoje terá influência sobre a distribuição 
futura da renda das famílias. (...) Pode dizer-se em conclusão que o aumento da longevidade, conjugado 
com o momento pelo qual passa a economia brasileira, com efeitos expressivos sobre os jovens, tem levado a 
que o idoso assuma papéis não esperados nem pela literatura, nem pelas políticas públicas. 

 
Finalmente, e diante do cenário demográfico apresentado, o trabalho de construção de 

parâmetros e modelos de investigação que levem em consideração o aparato teórico existente, 
deve ser buscado. Várias são as relações entre a participação do idoso na renda familiar e os 
demais elementos da dinâmica demográfica e, engendrar estas variáveis, é finalidade primordial 
de trabalho.  

 
Em consonância com os apontamentos realizados, resta analisar o lugar da pesquisa no 

quadro teórico atual. Em grande medida, a tradição  teórica e metodológica dos estudos 
demográficos sobre a participação do idoso na sociedade registra e apoia-se, ao lado dos papers e 
artigos mais recentes, num debate central: o fenômeno do envelhecimento populacional. Os 
desdobramentos desta tendência ao envelhecimento relativo das populações, em especial nas 
economias em desenvolvimento, são múltiplos e  variados, para dizer o mínimo. Assim, muitos 
trabalhos tencionam mostrar aspectos distintos derivados do aumento (relativo) da população 
idosa na sociedade, tais como os níveis educacionais e culturais dos seniores, a participação desta 
população no mercado de trabalho, os elementos de políticas públicas adotados, as demandas 
sociais, a questão previdenciária, a estrutura familiar, a razão de dependência do idoso, entre 
outras abordagens tratadas sob o enfoque da estrutura etária iminente.  

 
A literatura fornece um farto conjunto de obras para investigação. O que caracteriza o 

debate acadêmico é a atualidade do estudo do envelhecimento da população brasileira e seus 
reflexos. A exemplo disto, oportuna é a contribuição de estudiosos citados neste trabalho e, é 



  

pertinente afirmar, que a maioria dos pesquisadores confere considerável apreço aos que 
trabalham com a fecundidade para explicar o envelhecimento populacional. Outra temática 
importante, trata dos dados de longevidade e expectativa de vida, fonte de consulta obrigatória a 
quem se dedica ao tema. Como referencial teórico paralelo, o estudo da participação do idoso no 
mercado de trabalho demonstra aspectos extremamente importantes quanto a participação do 
idoso na sociedade; nos estudos aplicados, principalmente, tem permitido várias alternativas de 
análise funcionais ao mesmo tempo em que possui uma forte densidade teórica.  

 
A rigor, o tema que retrata a renda do idoso na estrutura familiar é tratado, com maior 

ênfase, nos estudos da PEA idosa. A convergência de conclusões acerca da atual condição do 
idoso na família é evidente nos autores citados e, de certa forma, sugere uma participação 
econômica relevante, significativa e, de igual modo, imprescindível enquanto agente econômico. 
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Características Demográficas Brasileiras

Brasil Norte Nordeste Centro-Oeste Sudeste Sul

População 169.543.612 7,62% 28,12% 6,85% 42,62% 14,79%

População Idosa 14.621.060 5,40% 27,50% 46,00% 15,80% 5,30%

Àrea (%) 100,00 42,25 18,22 18,87 10,86 6,77

Densidade Demográfica 19,87 3,34 30,60 7,20 77,92 44,42

População Urbana (%) 81,22 69,70 69,04 86,73 90,52 80,93

Renda per capita 254,73 183,63 141,03 274,58 322,34 290,62

Taxa de Fecundidade
Total*

2,11 2,42 2,43 2,00 1,85 2,22

Taxa de Mortalidade
Infantil**

34,60 34,10 53,00 24,50 24,40 20,70

Esperança de Vida ao Nascer 67,56 64,69 64,49 66,81 68,92 69,99

Fonte de dados brutos: IBGE  Censo Demográfico de 2000;  Pesquisa Nacional por  Amostra de Domicílios.

 


