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5
Envelhecimento e Juventude no Japão e no
Brasil: idosos, jovens e a problematização

da saúde reprodutiva
Russel Parry Scott

Os japoneses e os brasileiros compartilham uma grande semelhança: vivem em
países em processo de envelhecimento populacional que têm grandes preocupações
com o que está acontecendo com os seus jovens. É essa relação entre envelhecimento
e juventude que abordo aqui. Um dos eixos interpretativos fundamentais desta leitura
do fenômeno se localiza no controle social da saúde reprodutiva, que se torna alvo de
preocupações morais e materiais, como será evidenciado em cada um dos itens dife-
rentes abordados.

A comparação de dois países com um contingente populacional semelhante (o
Japão, com 126 milhões, tem em torno de ¾ do total da população do Brasil – 166
milhões de habitantes), com extensões territoriais muito diferentes (o Brasil é 22 vezes
mais extenso), com histórias e culturas extraordinariamente díspares, e, sobretudo, ocu-
pando locais diferentes na escala de desenvolvimento humano e qualidade de vida
divulgada em abril de 2000 pela Organização Mundial da Saúde (o Japão ocupa o
primeiro lugar, o Brasil o 125o), oferece uma oportunidade para compreender os efeitos
da interação entre cultura, sociedade e processos demográficos. Em ambos os casos,
evidencia-se que o envelhecimento populacional é um processo social cujas conse-
qüências não se restringem ao contingente populacional mais idoso, e sim permeiam
todas as gerações e, ainda mais, todos os setores da sociedade.

Em primeiro lugar, descrevo comparativamente como Japão e Brasil estão vi-
vendo o processo de envelhecimento populacional por meio da apresentação da distri-
buição etária das suas populações e suas transformações recentes. Assim, será possível
identificar, parcialmente, o que significa ‘muitos idosos’ para os dois países, e como
isso redunda na visibilidade dos jovens. Em segundo, identifico algumas maneiras pe-
las quais se evidencia a problematização diferenciada de jovens brasileiros e japoneses
pelas suas próprias sociedades, e a relação de tal problematização com a presença de
uma população cada vez mais idosa. Em terceiro, enfoco diferenças no mercado de
trabalho e na previdência entre os países como demonstração das implicações de qua-
lidades de vida bem díspares, bem como para entender como se engendram preocupa-
ções diferentes sobre os jovens de acordo com a constituição destas questões. Em quar-
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to lugar, descrevo como ocorreram as quedas de fecundidade nos dois países, demons-
trando diferenças culturais, sociais e históricas no desenvolvimento da saúde reprodutiva
que precisam ser compreendidas para realizar uma comparação entre os processos. Em
quinto, discuto as transformações nas relações familiares e nas relações entre gerações e
gênero como o pano de fundo fundamental para a compreensão da perspectiva de rela-
ções intergeracionais e as suas implicações para a reprodução social e a continuidade ou
melhora da qualidade de vida das populações jovens e idosas dos dois países.

MUITOS IDOSOS?

O Japão é o país com a maior expectativa de vida ao nascer – 83,82 anos para
mulheres e 77,19 anos para homens (JOICFP, 1999:21) –, a qual aumentou em quase
dez anos desde 1970. Os idosos têm o crescimento relativo mais alto entre todas as
faixas etárias do país. Evidentemente, essa longevidade faz com que ele abrigue uma
das maiores proporções de população acima de 65 anos – 15,7% em 1997 –, como se
vê no Gráfico 1 (JOICFP, 1999:10). Como a queda de fecundidade ocorreu há muitos
anos no Japão, o país se encontra numa situação em que os adultos entre 40 e 55 anos
constituem as faixas etárias proporcionalmente maiores. Ao mesmo tempo, as faixas
mais jovens (de 0 a 20 anos) sofrem decréscimos sucessivos na sua participação na
pirâmide populacional e esboçam uma projeção de crescimento populacional negativo
no futuro imediato. Os jovens são poucos e não estão crescendo em número, e os
adultos entrando para a faixa dos idosos são muitos. É essa relação entre as gerações
que influencia a forma como a sociedade encara a sua população mais jovem.

Gráfico 1 – Pirâmides etárias comparadas. Japão – 1997; Brasil – 1995

Fontes: JOICFP, 1999:10 e CNPD, 1998:16.
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O Brasil, que há muitos anos tem se caracterizado como ‘um país jovem’, não
somente pela sua história mais recente, mas também pelas proporções relativamente
altas de população mais jovem que constituem a sua população (ver Gráfico 2 –
CNPD, 1998:16),1  contém uma proporção menor de idosos na sua população total
(8,6% acima de 60 anos em 1997, e somente 5,4% acima de 65). De 1970 a 1995, a
expectativa de vida média brasileira aumentou de 63,18 para 65,86 anos para os ho-
mens e de 70,20 para 73,74 para as mulheres (CNPD, 1998:13), refletindo uma tendên-
cia freqüentemente anunciada de envelhecimento populacional, mas que ainda fica
apenas como ‘sombra’ do processo de envelhecimento populacional no Japão, e
também apresenta cifras que indicam que a longevidade brasileira está sujeita a uma
qualidade de vida baixa, segundo a OMS.

O envelhecimento da população brasileira redunda numa relação diferente com
as outras faixas etárias da população, quando comparado com o do Japão. Como a
queda de fecundidade é recente, o Brasil apresenta uma ‘onda jovem’, com 30% da sua
população entre 10 e 24 anos. Dentro deste grupo, é ainda a faixa de 15 a 19 anos que
detém as maiores proporções. É evidente que os idosos e os jovens são os contingentes
populacionais que mais crescem no Brasil. Ou seja, os muitos idosos brasileiros conti-
nuam acompanhados por muitos jovens.

OS JOVENS SÃO PROBLEMAS?

O título deste item identifica uma parte importante de nosso enfoque. Aqui, a
questão é: quais as preocupações que a sociedade manifesta sobre os jovens? Isso se
reflete em conversas informais, na mídia, em estudos de opinião e na definição de
estatísticas formais e políticas públicas, e não necessariamente na própria opinião dos
jovens sobre si. Seria pretensioso tentar identificar toda a variedade de maneiras com
que essas preocupações se manifestam, pois são tão diversas quanto as próprias socie-
dades em si. Então, optou-se aqui por identificar como algumas preocupações especí-
ficas sobre os jovens se associam mais proximamente aos processos demográficos
intergeracionais, e como ocorrem conflitos entre os procedimentos dos jovens e as
expectativas dos que pensam sobre, ou que efetivamente formulam, políticas de
direcionamento da composição ideal da população nacional (em termos quantitativos e
em termos morais!).

A escolha das preocupações descritas é resultado de processos de reflexão e
observação muito diferentes para as duas sociedades. No caso do Japão, os dados são
impressões mais ou menos dirigidas, oriundas de uma missão de estudos sobre saúde
pública, saúde reprodutiva e planejamento familiar realizada durante trinta dias em
novembro e dezembro de 1999.2  No caso do Brasil, as reflexões se relacionam com um
período muito maior de estudo sistemático e participação na comunidade acadêmica e
política relacionada com a compreensão da família brasileira (desde o início dos anos 70),
mas estão mais fortemente relacionadas com a pesquisa atual do Núcleo de Família,
Gênero e Sexualidade (Fages) sobre Reprodução, Sexualidade e Programas de Saúde em
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Grupos Sociais Distintos em Pernambuco.3  Em nenhum dos dois casos, a questão de
envelhecimento populacional foi adotada inicialmente como perspectiva de interpreta-
ção, tendo aparecido como uma questão cuja importância se impôs para a compreensão
dos fenômenos sob investigação. Por sua vez, o comportamento reprodutivo dos jo-
vens foi, evidentemente, um dos principais eixos comuns das duas investigações, e é
por isso que ela está ressaltada aqui, tanto diretamente, na identificação de preocupa-
ções, quanto indiretamente, nas interpretações sobre fatos observados e coletados.

Os jovens preocupam os japoneses. Preocupam porque, além de serem poucos,
não estão correspondendo à vontade, caracteristicamente interesseira (por sua faixa
etária e pela nação), dos adultos de assegurarem um bem-estar futuro para as gerações
mais velhas. Muitos dos japoneses adultos identificam a si mesmos como uma das
principais causas de tal preocupação. Eles reduziram o número de filhos e agora preci-
sam enfrentar a dificuldade destes mesmos filhos em sustentar os seus pais.

Há muitas maneiras de identificar essa preocupação. O que mais chama a atenção
do observador da sociedade japonesa é a opinião, muito generalizada, de que os filhos
estão sendo superprotegidos, exageradamente paparicados pelos seus próprios pais.

Numa das manifestações dessa superproteção, encontram-se os clássicos ‘jo-
vens rebeldes,’ que procuram sublinhar as diferenças entre eles mesmos e seus pais.
São os jovens que se apresentam como muito moderninhos, usando moda ocidental
exagerada, pintando os seus cabelos e ornamentando-se de formas muito chamativas.
Isso é mais evidente nas moças que usam casacos preferencialmente de pele e brancos,
cabelos tingidos de branco ou ruivo, camadas grossas de maquiagem, brincos e adere-
ços coloridos e grandes, e sapatos de plataforma cujos saltos altíssimos são a alegria
dos ortopedistas do país! Essas moças, e os rapazes que as acompanham nas ruas, nas
boates e nas lojas de Pachinko (salões repletos de jogos eletrônicos), aparentam afas-
tar-se significativamente de alguns valores tradicionais nipônicos. Ao mesmo tempo
que apelam para uma aparência de alta inconformidade, são os comentários que susci-
tam, mais do que a direção explícita da sua inconformidade, que apontam uma questão
sobre a inserção da juventude na sociedade.

Muitos japoneses opinam que esse comportamento é o resultado de super-
proteção dos pais. Ou seja, o mimo dos pais permite que os filhos apresentem uma face
pública de procura de liberdade, autonomia e independência que aparenta um afasta-
mento dos padrões tradicionais da sociedade. Mas é um mimo sustentado por um alto
padrão de consumo, característica generalizada no Japão contemporâneo. A rebeldia
não atinge o consumo como componente fundamental do bem-estar. É preciso que haja
pais que sustentem esses costumes. E os pais dizem que têm de ser mais tolerantes com
esse comportamento porque hoje em dia cada casal só tem um ou dois filhos, e estão
receosos de que os filhos se distanciem mais da família e dos pais.

Se esses jovens chamam a atenção para si mesmos, é importante reconhecer que
há um contingente, ainda maior, de jovens japoneses que estão batalhando para ganhar
o seu espaço na economia e na sociedade por meio da reafirmação de valores
ultratradicionais de dedicação plena ao trabalho. E, de forma cada vez mais forte, pelo
menos desde a Segunda Guerra Mundial, esse grupo inclui jovens de ambos os sexos,
rapazes e moças. O trabalho feminino se tornou uma realidade muito importante na
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economia japonesa, e não há dúvidas de que isto é um fator de peso na decisão de elas
(e eles) investirem esforços no sucesso nesta esfera. Em geral, isso significa adiar tanto
o casamento quanto a procriação. A média de idade de casamento das japonesas tem
sido de 26 anos e a dos japoneses, 28. A essa altura, tanto o homem quanto a mulher
geralmente estão trabalhando e ainda preferem passar alguns anos investindo no traba-
lho, antes de ter filhos.

O primeiro filho tende a representar um transtorno na carreira da mãe, como
ouvi muitas mães japonesas contarem. Mesmo havendo alguns apoios, governamentais
e particulares, na criação desses filhos pequenos (legislação, creches, auxílio financei-
ro), a mulher se vê obrigada a enfrentar um período de afastamento do seu trabalho que
ela mesma julga prejudicial, e na decisão sobre o nascimento de um segundo filho pesa
muito a sua potencial repercussão sobre a inserção da mulher no mercado de trabalho.
Não é de estranhar que a média de filhos por mulher no Japão tem estado em pleno
decréscimo desde quando o mercado de trabalho se abriu mais para a sua participação
e que hoje ela seja de apenas 1,4 filho, abaixo do nível de reposição da população.

Então, quando se trata da questão da saúde reprodutiva, a preocupação dos
japoneses com os jovens é muito relacionada ao baixo número de filhos e à entrada
tardia na reprodução efetiva devido à alta valorização, pelos jovens, do trabalho e da
autonomia. Ter poucos filhos redunda em alta preocupação dos pais com o sucesso
destes filhos, significando, além de superproteção (como se fosse um investimento no
bem-estar dos filhos), supercobrança quanto ao sucesso deles no mundo do trabalho.

O resultado é a continuação de uma baixa fecundidade, que se torna um proble-
ma para os planejadores governamentais que trabalham com a redistribuição da renda
entre gerações (sobretudo no sistema de previdência, como se verá mais adiante) e
também para os próprios pais que, quando mais velhos, ficam dependentes de um úni-
co filho, e não mais de uma prole maior, que antigamente podia dividir a responsabili-
dade do sustento dos idosos. Algumas medidas governamentais atuais de alta cotação
são as que possam promover uma ampliação da fecundidade japonesa, embora haja um
ar de pessimismo sobre a sua eficiência, devido aos ganhos individuais (liberdade,
autonomia, renda relativa) que a sociedade percebe na baixa fecundidade.

Para resumir, a sociedade japonesa, ao criar condições de garantir um envelhe-
cimento saudável e trabalho bastante pleno para a sua população, olha os seus jovens
na expectativa de poder contar com quem sustente tanto o país quanto os pais no futu-
ro, e enxerga um problema de baixa fecundidade, que deseja corrigir.

No Brasil, o fato de a população estar em processo de envelhecimento também
tem implicações para a maneira como a sociedade enxerga os jovens, mas o fato de o
envelhecimento populacional ser um processo mais recente modifica o conteúdo das
preocupações. A queda de fecundidade ocorreu mais entre as mulheres na faixa supe-
rior da idade reprodutiva, e deve-se em boa parte a um uso inusitado de esterilizações
cirúrgicas femininas. Assim, com as mães que estão na faixa etária acima de 30 anos
tendo encerrado as suas carreiras reprodutivas, são as mais jovens que estão tendo os
filhos. As grandes proles de algumas décadas atrás são cada vez mais raras, e, agora, é
um acontecimento bem raro ver uma mãe (de 30 ou mais anos) e a sua filha (adolescen-
te) tendo filhos ao mesmo tempo. Quando a filha adolescente engravida, a atenção da
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mãe dela volta-se mais para o neto, esperado, já que ela (a mãe) não vai ter mais filhos.
E quando se percebe que a faixa etária de 15 a 19 anos entre os jovens é a mais avanta-
jada, é fácil entender por que ‘a gravidez na adolescência’ se tornou foco de atenção da
sociedade e de planejadores da população (CNPD, 1999). É importante frisar que gra-
videz na adolescência não é uma quebra de uma tradição – a quebra de tradição está no
fato de as mulheres de 30 anos ou mais não engravidarem.

O Brasil, apesar de ter reduzido em muito a média de filhos por mulher, ainda
manteve a média de 2,7 filhos em 1997, um número que representa quase o dobro da
média japonesa. O significado desses filhos é bem diferente para os jovens pais brasi-
leiros. A média de idade na primeira união no Brasil é bastante baixa (em torno de 22
anos) e, para atingi-la, é importante notar que nela se inclui boa parte dos que se casa-
ram (legalmente ou não) antes de completar 20 anos. O mercado de trabalho brasileiro
não absorve jovens com facilidade, e o sistema educacional não os retém, fazendo com
que a procura de autonomia e independência do jovem brasileiro seja mais dificilmente
construída em torno de padrões de alta capacitação, rentabilidade e, enfim, consumo.
De fato, procuram-se os sinais de capacidade de consumir (especialmente no uso de
roupas da moda), mas é muito modesto o nível de consumo permitido pela baixa renda
da população. As pesquisas com os jovens pais demonstram que a chegada de um filho
é valorizada muito positivamente por eles.

A opinião de médicos e muitos dos seus auxiliares, que chamam a atenção para
os ‘perigos’ da gravidez na adolescência (explicitamente fisiológicas, implicitamente
morais e econômicas), não encontra muito respaldo entre os jovens. Eles associam sua
chegada a uma época em que as suas responsabilidades aumentarão de uma forma
positiva. A afirmação de autonomia e liberdade pelo trabalho e pelo consumo encontra
bloqueios significativos, mas a paternidade e a maternidade servem como ingresso
rápido na categoria de pessoas autônomas e livres, com responsabilidades de adultos.
Se a notícia da gravidez mexe com os pais até o ponto de eles reagirem com conselhos
bastante duros e repreensões aos filhos, durante o próprio período de gestação a
expectativa da chegada de um filho/neto produz, no mais das vezes, um efeito contrário,
amenizando as relações até o ponto de promover maior união na família (Butto & Silva,
1999; Scott, 2000).

O Brasil ainda está num nível de reposição populacional que implica cresci-
mento da população, embora num ritmo muito mais gradativo que antes. Ainda almeja
um crescimento populacional menor, e o nascimento de filhos de pais adolescentes
sinaliza uma preocupação que aumenta as dúvidas sobre a possibilidade de se atingir
esta meta. E também há vários anos os administradores governamentais vêm chaman-
do a atenção para o fato de que o envelhecimento populacional contribui para a maior
dificuldade de o sistema de previdência sustentar maior número de dependentes por
trabalhador. Como ressalta o documento do CNPD (1998:17), de 1900 até 1970, “para
cada 20 dependentes, somente dois tinham mais que 65 anos...” ao passo que, em 2000,
“para cada 20 dependentes três terão mais que 65 anos”. Se é preciso olhar mais para a
população mais idosa, é importante notar que a proporção da população jovem depen-
dente decresce, levando os planejadores a ver os próximos dez anos como ‘uma fase
favorável’ no que concerne à composição etária do país.
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A visibilidade da ‘gravidez na adolescência’ termina, então, sendo vista com
cautela, porque parece representar um retorno à alta fecundidade e, potencialmente,
ameaça a capacidade de sustentar um número de idosos dependentes crescente. E, é
bom lembrar novamente, os índices da OMS indicam que, mesmo que o brasileiro
esteja vivendo mais, ele não está vivendo esta velhice melhor. Na medida em que os
jovens pais reforçam a preocupação com sua incapacidade de educar seus filhos para o
trabalho e de que estes sejam absorvidos pelo mercado de trabalho, esse comportamen-
to reprodutivo será marcado como uma preocupação para o país.

TRABALHANDO E PREVENINDO: COMO OS JOVENS VÃO, MESMO,
SUSTENTAR OS IDOSOS?

Pelo menos dois elementos cruciais entram na avaliação da atribuição aos jo-
vens, pela sociedade, da responsabilidade de sustentar os idosos: trabalho e previdên-
cia. As preocupações são estruturais e morais. Por que estruturais? Porque dependem
da relação entre as proporções das faixas etárias. Por que morais? Porque dependem da
capacidade da sociedade de ativar um sistema de redistribuição da riqueza com a con-
cordância dos seus participantes. Ou seja, depende dos jovens reconhecer a legitimida-
de da demanda apresentada pelos idosos, por vias institucionalmente formalizadas e
por vias mais informais, de que sejam sustentados por quem está trabalhando. E ter
trabalho também é uma questão estrutural e moral. Estrutural porque depende da orga-
nização da economia da nação entre todas as nações; moral porque o caminho da
dignificação dos participantes da sociedade é o exercício do seu direito a um trabalho
que permita uma qualidade de vida digna para si mesmo e para os seus dependentes.

A enorme diferença nas oportunidades de trabalho marca profundamente a for-
ma pela qual se vive o cotidiano. Por um primeiro índice, o de desemprego, constata-
se, de um lado, um Japão que emprega a sua própria população e, de outro lado, um
Brasil que não oferece oportunidades suficientes para absorver a sua própria popula-
ção, mantendo muito alta a cifra de desempregados. O contraste é evidenciado direta-
mente quando se examina o fluxo migratório de, entre outras populações, brasileiros à
procura de algum trabalho que remunere adequadamente (Yoshioka, 1995). Nesse flu-
xo, estudado por Yoshioka no âmbito das nações, mas também em casos específicos de
bairros brasileiros, os dekasseguis4  são notadamente mais capitalizados do que os que
nunca migraram, e isto se torna visível no padrão de vida desses brasileiros que se
aventuram a ganhar a vida no Japão. Tal capitalização é observável na sua forma de
viver no Japão, no seu patrimônio no Brasil, no dos seus parentes e, também, no que é
mostrado na ocasião de visitas.

Em resumo, os migrantes ‘trabalhadores no Japão’ aparecem como ‘investido-
res’ no Brasil (para não falar do consumo considerável). Outro índice, o de nível médio
de renda, também evidencia o hiato. No caso japonês, o fato de poder trabalhar e
ganhar bem se traduz na sustentação da imagem do ‘homem trabalhador’ como com-
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ponente de uma identidade nacional constantemente reafirmada, reforçado ainda mais
pelos baixos índices de criminalidade e violência, que são um ponto de orgulho do
japonês.5  As altas cobranças e o investimento de tempo em educação, muito conheci-
dos mundialmente, são um reflexo da vontade de assegurar uma capacitação para o
mercado de trabalho que possa garantir uma boa situação socioeconômica na vida
adulta. O jovem tem um caminho de trabalho traçado para ele, no qual a probabilidade
de haver retorno aos seus esforços é bastante alta. Mas este mesmo jovem (e ainda mais
a jovem mulher) não quer atrapalhar a sua ascendência no mundo do trabalho.

No Brasil, a valorização do trabalho em si é, também, muito grande. Isso fica
muito evidente quando se examinam as categorias usadas para compreender a organi-
zação familiar de famílias pobres (Sarti ,1996; Scott, 1997). Mas o drama da falta de
trabalho e renda frustra as tentativas de construir imagens nacionais mais duradouras
em torno da noção de ‘trabalhador’.

O Brasil contemporâneo está repleto de evidências de como a criação de redes
alternativas de ganhos, por meio de atividades ilícitas, termina por promover um ambien-
te de insegurança marcada e projetar uma imagem de violência e de contravenção contra
a qual a população precisa montar frentes unidas e solidárias. Mesmo entre ocupantes de
postos importantes no governo do país, essa imagem de contravenção encontra constan-
tes reforços. A ambigüidade entre ‘trabalho’ e ‘esperteza’ cria um clima de desconfian-
ça sobre o valor de ‘trabalho’ no estabelecimento da identidade do cidadão. Um traba-
lho que é difícil de encontrar e que rende níveis ínfimos de renda não é uma base firme
para a formação de um sistema de previdência confiável. O jovem fica desestimulado
desde a idade escolar, como se verifica nos níveis de evasão escolar e nos conseqüentes
baixos níveis educacionais. A universalização da educação no Brasil ainda é uma meta
procurada timidamente, e deve continuar assim enquanto a capacitação individual do
jovem não redundar em melhoras significativas no campo de oportunidades de traba-
lho. Com poucas oportunidades educacionais e de trabalho, o jovem não vislumbra
facilmente uma vida de autonomia e responsabilidade, e alguns respondem com o para-
doxo aparente de uma gravidez na adolescência, a qual permite o estabelecimento de
uma família própria e o provável estreitamento de laços efetivos com os pais.

Para o japonês que trabalha, há muita gente idosa que depende da redistribuição
da sua renda. Essa questão está sendo discutida seriamente no Japão, especialmente
devido à constatação do baixo nível de reposição da população. Projeta-se uma razão
de dependência crescente no futuro imediato (ver Tabela 1), o que implica que o japo-
nês que trabalha terá de sustentar uma quantidade cada vez maior de aposentados. Isso
é feito tanto pelos mecanismos previdenciários formais quanto pelas relações – aqui
consideradas informais – de parentesco, mas há indicações da passagem progressiva
de tal responsabilidade para instituições do Estado e para instituições formais privadas
a ele associadas. Os parentes não deixam de oferecer esse apoio, mas, como se verá
mais adiante na discussão sobre a organização domiciliar, verifica-se uma perda dessa
função entre parentes hoje em dia.

Para o brasileiro que trabalha, há menos dependentes idosos (embora crescen-
tes proporcionalmente, como já ressaltamos) e mais jovens. A aceitação da aposenta-
doria por velhice, que já beira meio século, é muito grande, mas as instituições gover-
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namentais que sustentam este sistema estão repetidamente presentes nos noticiários
por causa de escândalos e ‘rombos’ perpetrados por pessoas que manipulam os dados e
direcionam os ganhos em benefício próprio. Questiona-se menos a justiça da idéia dessa
redistribuição de renda e mais o próprio processo de designação dos beneficiados.

A eliminação da categoria de ‘aposentados por tempo de serviço,’ um alvo
prioritário de recentes modificações no sistema previdenciário,6  representa um esforço
do governo de preparar o terreno para uma população mais idosa, jogando o peso das
responsabilidades de pagamento para pessoas de faixas etárias mais avançadas e dimi-
nuindo os pagamentos para os que, pelo menos em termos ideais, ainda estão em idade
de trabalhar. O governo divulga a necessidade de cuidar desses índices de dependên-
cia, e os estudiosos sempre insistem, no final dos seus artigos, na necessidade de garan-
tir a continuação das rendas ameaçadas dos idosos (Debert, 1993; Goldani, 1994; CNPD,
1998; Beltrão, 1999; Berquó & Baeninger, 2000).

Como no Japão, há modificações nos arranjos domiciliares brasileiros que indi-
cam que os idosos estão morando sozinhos com mais freqüência, mas também há pes-
quisadores que reconhecem uma agregação de idosos às unidades familiares em fun-
ção dos valores, mesmo reduzidos, que recebem de aposentadoria. Isso será discutido
mais amplamente adiante, na parte sobre arranjos domiciliares, mas precisa ser enten-
dido aqui como a parte informal do sistema de previdência. Interessante aqui é que
voltamos a uma questão de ambigüidade semelhante àquela que se observou entre ‘tra-
balho’ e ‘esperteza’; neste caso, tratando-se de ‘justiça’, porque os idosos merecem, e
‘esperteza’, porque os seus parcos ganhos ainda servem para complementar os ganhos
também muito reduzidos dos mais jovens.

As diferenças pintam um quadro de contrastes interessante: apesar da sua alta
densidade populacional, por causa do envelhecimento populacional e forte mercado de
trabalho, o Japão se torna um país com trabalho e sem gente para contribuir com a
previdência, ao passo que o Brasil é um país com menor densidade populacional ainda
com gente na faixa etária de contribuir para a previdência, mas sem trabalho para asse-
gurar qualquer contribuição. Em ambos os casos, a tarefa dos jovens de sustentar os
idosos por sistemas formais (já tratados aqui) ou informais (como se verá adiante)
torna-se árdua.

HISTÓRIAS E CULTURAS DIFERENTES NA QUEDA DA FECUNDIDADE

O pano de fundo de todas as comparações realizadas neste trabalho, iniciado
com uma comparação de pirâmides etárias, é, sem dúvida, a grande diferença nas cur-
vas de queda de fecundidade entre Japão e Brasil. O Gráfico 2 mostra que houve uma
diferença de cerca de 30 anos entre Brasil e Japão no que concerne ao início de um
decréscimo na fecundidade. O Japão começou de um patamar bem mais baixo que o
Brasil (cinco filhos por mulher, comparado com oito no Brasil), e a sua queda está
marcada por uma pequena oscilação e acréscimo decorrente dos efeitos na próxima
geração do breve baby boom pós-guerra.
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Gráfico 2 – Quedas de fecundidade. Brasil/Japão

Fontes: Atoh, s. d.; Jica,1998; Formiga, Ramos & Cunha, 1996; Fernandes, 2000.

Mas essas linhas escondem uma realidade muito complexa que precisa ser con-
tada para se entender o que encadeia, em contextos diferentes, o processo de envelhe-
cimento populacional. Para explicar as diferenças, recorremos a cinco fatores muito
inter-relacionados que, embora não esgotem o campo, explicam boa parte das diferen-
ças nas histórias:
• a inserção histórica do país na estrutura de poder global;
• o processo de planejamento e administração política;
• cultura, religião, maternidade e aborto;
• mulher e trabalho;
• medicalização, corpo e saúde.

A INSERÇÃO HISTÓRICA DO PAÍS NA ESTRUTURA DE PODER GLOBAL

Em termos de população, o Japão tem poucas informações sobre os resultados
da Segunda Guerra Mundial. Depois da guerra, sofreu uma intervenção do Exército
americano no período conhecido como Ocupação, de 1945 até 1953. A política pós-
guerra americana foi de desmonte de estruturas adversas e fortalecimento das econo-
mias e políticas dos países derrotados, de modo que estes pudessem participar numa
ordem global regida pelas trocas entre economias capitalistas nacionais e transnacionais.

A reconstrução do Japão, então, visava à sua inserção como parceiro relativa-
mente igual na ordem global. Mas é importante também não perder de vista a maneira

8,5

5,7

3,2

4,3

1,4

2,5

8,28,38,4

1,6
1,92,12

4,1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1940 1950 1960 1970 1980 1990 1997

Ano

N
úm

er
o 

de
 F

ilh
os

Brasil

Japão



113

ENVELHECIMENTO E JUVENTUDE NO JAPÃO E NO BRASIL

como os japoneses encaravam a derrota e a intervenção. Foi uma afronta que serviu
para motivar o país, com uma história milenar, a demonstrar a sua capacidade de organi-
zação e recuperação. A chamada ao trabalho e ao esforço redobrado para compensar as
perdas da guerra se construíram sobre uma base sólida de uma população organizada
hierarquicamente e com forte lealdade às corporações em que se inseriam. Nesse qua-
dro, no Japão pós-guerra a população sofreu um acréscimo bastante grande (imigração
e um período curto de baby boom), mas logo em seguida o país enfrentou déficits
habitacionais e problemas de bem-estar que associou com superpopulação (Muramatsu,
s. d.), iniciando uma política de planejamento familiar em torno de 1950.

O Brasil, no mesmo período, foi um país jovem iniciando um processo de cen-
tralização marcada do Estado, e a sua associação à guerra foi como aliado que lutou no
cenário de guerra européia. A dependência econômica do país em relação aos Estados
Unidos e aos mercados monetários internacionais já esboçava sua inserção subordina-
da na ordem global. O aconselhamento e o apoio internacional no estabelecimento de
órgãos administrativos e na criação de modelos ideais de desenvolvimento capitalista
serviram para nortear um desenvolvimento, o qual se pautava na idéia de que o próprio
processo de industrialização e urbanização contribuiria para uma nucleação e diminui-
ção do número de membros da família. É somente quando ocorre a revolução socialista
em Cuba e se torna evidente que a pobreza está se alastrando nos países do ‘Terceiro
Mundo’ que se identifica a estrutura populacional de tais países como alvo mais direto
e se procura incentivar uma queda na fecundidade.

O PROCESSO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO POLÍTICA

Estreitamente associada à questão da inserção na ordem global ora analisada é
a questão da cultura administrativa e de planejamento nos dois países. Enquanto a
história japonesa passa por sucessivos e longos períodos de centralização com hierar-
quias sociais bastante rígidas e bem delineadas e com um aparato institucional estatal
elaborado, a história brasileira, desde os tempos do Estado Novo, apresenta um Estado
centralizado cujos aparatos institucionais estão em construção e constante reordenação.

A tentativa de operar de acordo com planejamento e administração sob a orien-
tação de políticas governamentais faz parte da cultura japonesa desde antes da Segun-
da Guerra Mundial, e o governo de ocupação cuida de reforçar esse aspecto da cultura
japonesa como um meio de facilitar a adesão dos japoneses ao projeto ‘globalizante’
capitalista com mecanismos administrativos de alta eficiência. Ao mesmo tempo, um
dos grandes debates travados no Brasil é sobre como tornar o seu aparato institucional
estatal mais afinado com as finalidades de planejamento e administração eficiente. É
real a preocupação sobre o ‘patrimonialismo’ e a ‘cordialidade’ brasileiros, vistos como
empecilhos à inserção do país no caminho de desenvolvimento capitalista, por fazerem
com que os interesses particulares sejam postos acima dos interesses da nação (Buarque
de Holanda, 1936; Da Matta, 1987).

Quando se trata de propor uma política populacional, concretamente, essa dife-
rença na organização de instituições estatais redunda em maior facilidade de implantar
e fazer cumprir decisões centralizadas, o que de fato ocorreu. Houve, ainda mais, uma
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decisão central no Japão – país territorialmente pequeno e com alta densidade
populacional que vinha passando por períodos longos de emigração da sua população,
seguido por um breve crescimento pós-guerra – de tratar o planejamento familiar e a
limitação populacional como metas importantes a serem alcançadas.

De sua parte, o Brasil, receptor histórico de imigrantes, que se via como um país
com fronteiras abertas, marchando para o oeste e ocupando vastas expansões de terras
devolutas ou de fronteira (Velho, 1976) à procura de uma inserção mais plena no mun-
do desenvolvido (50 anos em 5!), não enxergava essas metas como explicitamente
necessárias. Então, além de contar com um aparato menos eficiente que o japonês,
enfrentou a inexistência de uma política populacional declaradamente a favor de pla-
nejamento familiar a ser implementada.

CULTURA, RELIGIÃO, AB ORTO E MATERNIDADE

Os índices de mortalidade materna, bem como de pobreza em muitos locais no
país, espantavam os oficiais japoneses nos anos 50 e contribuíram para uma decisão cujo
efeito revolucionou a tendência à queda da fecundidade. Em 1948, o país legalizou o
aborto por razões da saúde da mãe e em 1949 acrescentou as razões de incapacidade
material de criar um filho. Culturalmente, no Japão, essa decisão não encontrou grande
oposição religiosa,7  pois nem o budismo nem o xintoísmo, as grandes religiões e filoso-
fias de vida japonesas, condenavam a prática de aborto, por reconhecerem a validade do
argumento da necessidade de garantir condições de vida dignas para os filhos.

De fato, nos muitos templos pelo país, há entidades religiosas budistas que
recebem visitas de mães que abortaram e que pedem que não haja sofrimento para os
filhos abortados, oferecendo estatuetas, mas a explicação dada pelos fiéis e pelos ofici-
antes dos templos é que, segundo essas religiões, as mães não são ‘condenadas’ pelo
seu ato, apesar do fato de que terão de viver sabendo o que fizeram. O ato religioso de
oferecer uma imagem no templo facilita o ‘poder conviver’ com o sempre difícil fato
de ter realizado um aborto. Como o aborto foi legalizado, houve condições de realizá-
lo em clínicas e hospitais ligados ao sistema da saúde pública, assegurando as condi-
ções sanitárias que evitassem mortalidade materna. A principal razão de abortos na
sociedade japonesa, até hoje em dia, é, de longe, a incapacidade de criar os filhos.

No Brasil, a história e a cultura de tradição católica são totalmente outras. A alta
valorização da maternidade se evidencia de muitas formas, como no marianismo, no
grande número de ‘Nossas Senhoras’, na ênfase na condição de Jesus ‘Filho’ etc. A
postura explícita e enérgica da Igreja na convicção de que aborto é pecado e resulta na
condenação da mãe e na necessidade de pedir perdão sempre dificultou o estabeleci-
mento de qualquer rede formal de assistência a mães que desejavam abortar. De fato,
até hoje luta-se para conseguir apenas que as unidades de saúde observem a garantia
constitucional de direito de aborto em casos de estupro e de ameaça séria à saúde da
mãe. Tais adversidades levam a que os abortos no Brasil aconteçam em menor número
e em condições sanitárias muito piores, contribuindo, inclusive, para a manutenção de
altos índices de mortalidade materna.



115

ENVELHECIMENTO E JUVENTUDE NO JAPÃO E NO BRASIL

MULHER E TRABALHO

Após a Segunda Guerra Mundial, as mulheres japonesas estavam experimentan-
do um reforço do modelo da família moderna, com ‘homem provedor’ e ‘mulher em casa’
(Atoh, 1999), e o primeiro filho era para ela a ocasião de sair de um mercado de trabalho
crescente. A participação feminina na força de trabalho aumentou muito nos anos 608  e,
sem dúvida, os ganhos de estima pessoal, de autonomia e de bem-estar material que
resultaram desta experiência foram fundamentais para as mulheres questionarem se ‘ser
mãe’ – e, como resultado, se ausentar das atividades de trabalho talvez permanente-
mente – era uma compensação adequada quando comparada com a atividade de trabalho
e o fato de poder fazer parte de uma unidade Dinks,9  em melhores condições econômicas.

Assim, o trabalho feminino japonês foi outro fator que reforçou a antecipação
da queda de fecundidade dos japoneses, pelo menos moderadamente, no início, e bem
mais fortemente a partir dos anos 70. Desde meados da década de 70, a participação da
mulher na força de trabalho deixou de evidenciar a tradicional ‘retirada’ entre 25 e 35
anos, quando antigamente ela se dedicava quase que exclusivamente ao nascimento e
ao cuidado dos filhos. Em 1990, as mulheres japonesas compuseram 39% da força de
trabalho (Meguro,1990). Tsuya (1994) mostra que, em 1994, ¾ das mulheres japonesas
casadas, em atividade reprodutiva, estavam ativas na força de trabalho.

A inserção da mulher no mercado de trabalho brasileiro foi mais gradativa
(Bruschini, 2000), e, de fato, só se evidencia um crescimento muito significativo a
partir da década de 70, quando o milagre econômico brasileiro aperta as economias das
famílias brasileiras e as mulheres ampliam a sua atuação na economia remunerada. E
continuou crescendo, pois, de 1981 a 1990 passou de 28,0% para 35,6% da força de
trabalho ativa, embora os dados indiquem que o crescimento é de atividades de baixa
qualificação e com remuneração em torno de apenas a metade do salário masculino
(CNPD, 1998). Verifica-se uma reação semelhante à que ocorreu entre as japonesas: o
reconhecimento da importância do trabalho para auferir renda (mesmo limitada), ga-
nhar auto-estima e autonomia, cria uma esfera ‘além da maternidade’, na qual as mu-
lheres procuram a valorização da sua participação societária e, neste processo, também
avaliam diferentemente a alta fecundidade. É nesse período que a queda de fecundidade
começa a se instalar, vindo a se efetivar durante a década de 80.

MEDICALIZAÇÃO, CORPO E SAÚDE

Um último ponto também vale ser tratado. O respeito japonês à qualidade da
vida de acordo com a forma como esta se manifesta no corpo humano favorece a ade-
são a um estilo de vida, o qual abre um espaço para uma atuação médica que visa à
integração entre diversas maneiras de procurar o bem-estar físico e espiritual. Sem nos
reportarmos às tradições religiosas orientais conhecidas que visam a essa integração
entre corpo e espírito (um campo ‘fértil’ para descobertas adicionais), mantemos o
nosso foco no campo de saúde reprodutiva, em que o respeito ao corpo e à qualidade
de vida é particularmente notável. Parece haver uma contradição entre esse respeito e
a consecução de uma efetiva queda de fecundidade: a avaliação médica japonesa dos
níveis de hormônios presentes na pílula anticoncepcional fez com que este método
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anticoncepcional fosse proibido no país até 1999, quando novas versões da pílula com
níveis hormonais bem menores foram aprovados.

A abertura recente para o uso da pílula está resultando numa enorme preocupa-
ção com outro índice marcado da garantia de qualidade de vida do japonês: níveis
muito baixos de contaminação pelo HIV (Aids) e outras doenças sexualmente
transmissíveis. Por quê? O método anticoncepcional usado em 77,8% dos casos no
Japão, pelo menos até 1998 (Muramatsu, s. d.), é o preservativo, que serve também
como barreira contra a contaminação dessas outras doenças. A liberação da pílula está
sendo prevista como o provável início de um processo de declínio do uso do preserva-
tivo e provável aumento de doenças sexualmente transmissíveis, especialmente a Aids.
Essa proibição por causa de níveis hormonais, quando somada ao respeito à vontade da
mulher no tocante à decisão de abortar para evitar os altos índices de mortalidade
materna e o declínio da qualidade de vida, mostra que, pelo menos num plano, a atua-
ção médica no Japão tem preservado grande respeito ao corpo feminino.

No Brasil, a história da queda de fecundidade evidencia uma atuação médica
diferente. Diante de uma política populacional nunca explicitada, mas evidentemente a
favor de planejamento familiar, o uso da pílula anticoncepcional foi altamente estimulado
(em 1996, o método era usado por 29,3% de mulheres em idade reprodutiva) e estabele-
ceram-se grandes polêmicas sobre a atuação de instituições internacionais e profissio-
nais da saúde neste processo. Essas instituições e esses profissionais eram excessiva-
mente controladores, ou seja, promoviam os direitos reprodutivos das mulheres
(Fernandes, 2000). O embate entre saúde reprodutiva e direitos reprodutivos encontrou
um campo enorme de locutores que, até hoje, discutem sobre as implicações de inter-
venções na área de fecundidade para a autonomia feminina e para o bem do país e da
saúde dos seus habitantes.

O Brasil tornou-se famoso pela alta incidência de esterilizações cirúrgicas femi-
ninas (laqueaduras) que, em 1996, foi o método anticoncepcional ‘escolhido’ por 56,8%
da população feminina em idade reprodutiva (CNPD, 1998; Fernandes, 2000). Somando
86,1% de todos os métodos contraceptivos, são dois métodos extraordinariamente
eficientes em contribuir para a queda de fecundidade que vem ocorrendo desde a
década de 80, mas é inegável que representam uma atuação médica muito menos ‘res-
peitosa’ ao corpo feminino. Como diz  Fernandes, ao ressaltar a transferência do contro-
le do corpo feminino das próprias mulheres para os profissionais da saúde, o Brasil
sofreu uma ‘intervenção branca’ – branca porque nunca foi explícita e porque foi co-
mandada pelos profissionais da saúde em suas batas brancas (Fernandes, 2000).

OS IDOSOS NAS CASAS DOS JOVENS E OS IDOSOS EM SUAS

PRÓPRIAS CASAS

A modificação dos padrões residenciais é uma pista para a compreensão das
transformações das relações sociais entre as gerações. Fugindo, mesmo que apenas
parcialmente, das considerações mais materiais que a discussão da previdência susci-
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tou, a visão sobre a queda de um padrão de continuidade intergeracional e solidarieda-
de hierárquica em grupos de parentesco mais fechados, corporativamente,10  é comum
a ambos os países, seja no Ie, ressaltado por Meguro (1985) e muito referido na litera-
tura japonesa, seja na ‘família patriarcal’, tão citada na literatura sobre a identidade
nacional brasileira (Freyre, 1967; Correia, 1983; Scott, 1998).

É importante reconhecer que os dados demográficos que fundamentam esse
argumento têm sido repetidas vezes postos em xeque com a demonstração de que,
historicamente, grandes contingentes de ambas as populações não tinham condições
que correspondessem à criação de redes de solidariedade intergeracional tão singula-
res e solidárias quanto os dois conceitos de referência – Ie e família patriarcal – suge-
rem. Ou seja, a reificação da integração intergeracional sob a égide de figuras podero-
sas de referência em grupos de parentesco precisa ser entendida, prioritariamente, como
parte de uma estratégia de criação de uma ideologia que favoreça a formação de uma
identidade nacional integradora, e somente secundariamente, e com grande ceticismo,
essa reificação pode ser tomada como reflexo de uma realidade demográfica de uma
tendência notável, mas sujeita a comprovação.

Dito isso, é possível examinar onde residem e como residem os idosos nos dois
países, e verificar o que se diz sobre as relações entre as gerações conforme as situa-
ções de moradia. No Japão, a tradição de coabitação intergeracional diminuiu de 76,9%
das pessoas acima de 65 anos residindo com os seus filhos, em 1970, para 68,7%, em
1980 (Meguro, 1985), e continua em declínio (Statistics Bureau, 1998). Entre estas
unidades multigeracionais, a preferência (em declínio também) recai sobre a situação
em que os pais residem com o primogênito (masculino). Meguro afirma que, com as
modificações socioeconômicas e a queda do modelo do Ie, a convivência intergeracional
resulta às vezes numa inversão que leva até o “isolamento e suicídio da geração mais
antiga” (Meguro, 1985:13), quando antes era a geração mais nova a afetada pelos con-
flitos. Isso se reflete na composição de outras residências.

Em 1996, o grupo doméstico japonês apresentava uma média de 2,85 pessoas
(Statistics Bureau, 1998). O número de unidades unipessoais entre os idosos está em
franco crescimento, especialmente entre mulheres, denotando uma individualização e
procura de autonomia tanto entre os filhos quanto entre os próprios pais, embora as
pesquisas sobre contatos entre parentes que não coabitam mostrem que ainda perdura
uma forte relação de afetividade e padrão de visitação entre eles.

Levantamentos indicam que, nos períodos de doença ou de morte de um dos
pais, ocorrem algumas recomposições de grupos domésticos nas quais os mais idosos
são reincorporados nos grupos dos seus filhos, mas que, mesmo assim, o aumento de
unidades unipessoais é significativo, tendo triplicado nas últimas duas décadas, che-
gando a 2,8 milhões de pessoas (até 1996). Somando-se as residências unipessoais de
idosos e as unidades com apenas idosos e pessoas solteiras abaixo de 18 anos (o que o
bureau de estatísticas designa ‘grupos domésticos de idosos’), é possível notar que
essas unidades11  pularam, de 1975 a 1996, de 4,9% de todos os grupos domésticos
para 14,2%, o que se traduz em mais de 6 milhões de pessoas residindo neles.

Mais da metade dos respondentes (até 49 anos de idade) de um levantamento
nacional disseram que não tinham intenção de depender dos seus filhos quando atingiam
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a velhice. Essa falta de expectativa de dependência é mais marcante na cidade que no
campo, atingindo quase dois terços da população. Mesmo que esteja declinando um
número (eram 75% há 15 anos), 50% dos jovens ainda acham que “cuidar dos idosos é
um dever natural ou é um bom costume”, ao passo que os respondentes mais velhos
demonstram uma preferência por serem cuidados em instituições oficiais, mais do que
por seus familiares. Quando se trata de preferência por familiares, esta recai sobre a
mesma geração (a preferência por cônjuges como cuidadores) e, secundariamente, e
bem mais distante, sobre a geração inferior, especificamente sobre filhas cuidadoras (e
não filhos, noras ou genros). As críticas à qualidade das instituições são mais contun-
dentes entre as pessoas mais próximas de 50 anos, provavelmente porque tiveram ex-
periências com essas instituições que as marcaram no cuidado dos próprios pais
(Okazaki, 1994; Kuroda, 1994).

As projeções de Atoh (1999:204) anunciam a direção, já bem estabelecida, para a
qual a condição dos idosos em famílias japonesas se encaminha: “a função familiar de
cuidar dos idosos vai diminuir com a assimilação de mulheres na força de trabalho e o
alargamento da ocorrência da família nuclear. Adicionalmente, o aparecimento de um
grande número de idosos sem família e sem parentes se espera no meio do século XXI
por causa da proporção aumentada de solteiros permanentes, de divórcios e de casais
sem filhos”. Exalta-se “o princípio básico de criar uma sociedade com participação
igualitária de gênero fundada no individualismo” (Atoh, 1999:206; Meguro, 1992).

A sociedade japonesa adaptou muitos dos seus serviços governamentais e
criou uma crescente economia ‘prateada’ dirigida aos mais idosos e cuidados especiais
para os que não podem mais se cuidar (colocados grosseiramente na categoria de
‘demência’) (Atoh, s. d.:9-11). Mesmo assim, é interessante notar a firmeza com a qual a
tendência predominante se estabelece e influencia propostas e políticas individualizantes
e particulares, as quais, em vez de aliviar o peso do idoso na família e o peso do idoso
para si mesmo e seus dependentes diretos, adotam medidas que vão forçá-lo a trabalhar
por mais tempo, a viver com menos benefícios e com mais despesas – enfim, a se auto-
explorar com o avanço da idade. Dito de outra forma, o idoso, de maneira ainda mais
contundente do que a atual, no futuro dependerá ainda mais de si mesmo, e não dos
seus familiares, que serão cada vez em menor número e cada vez mais ocupados na
procura de recursos próprios.

No Brasil, como já dito aqui, o envelhecimento populacional está em outro
patamar, e as transformações nos padrões residenciais intergeracionais indicam uma
realidade que apresenta algumas semelhanças com o caso japonês, mas que guarda
particularidades notáveis. Os dados que Berquó & Baeninger (2000) apresentam mos-
tram uma pequena e decrescente participação dos idosos como dependentes em casas
de outros. Em 1995, 23,6% das mulheres acima de 65 anos residiam nas casas dos
outros, número que é significativamente menor que os 32,2% em 1970. Entre os ho-
mens, com igual declínio proporcional no mesmo período, apenas 6,9% dos idosos são
domiciliados assim. Ou seja, a coabitação intergeracional como dependente, mais fe-
minina que masculina,12  não constitui regra nem para mulheres, nem para homens.
Morar sozinho é uma opção que apresenta um crescimento de 1970 a 1995, sendo mais
acentuada para as mulheres (85,1%) do que para os homens (45,8%).
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Em 1995, 8,6% dos homens idosos residiam sozinhos, em relação a 17,4% das
mulheres na mesma faixa,13  número médio que não se afasta muito da média japone-
sa de unidades unipessoais. As mulheres idosas também estão incrementando a
sua participação na chefia de famílias monoparentais (18,2%), enquanto apenas
6,2% dos homens idosos ficam como chefes de família sem companheiras. A faci-
lidade do homem para se casar novamente e os benefícios que tal ação lhe traz
fazem com que ele, mesmo idoso, se mantenha como membro de um casal à frente
de uma casa em três de quatro casos (75,6%), ao passo que para as mulheres isto só
ocorre em um caso de três (33,0%).

Camarano, Tarcom & Carneiro (1999), numa análise estatística nacional, re-
portam que as famílias com idosos costumam ser menores que as famílias sem ido-
sos, contando com três pessoas, em relação a 4,2 para as famílias sem idosos. Tam-
bém mostram que essas famílias auferem rendas melhores, na média, do que as ren-
das das famílias mais novas. Concluem que o argumento de forte ‘dependência’ do
idoso na família não se apóia nos dados, e insistem na enorme importância de rendi-
mentos provenientes de aposentadorias e pensões. Isso reflete também o forte fecha-
mento do mercado de trabalho brasileiro: mesmo quando os idosos não são um con-
tingente da população tão significativo quanto no Japão, os seus rendimentos são
supervalorizados, relativamente.

Sobre sociabilidade, Goldani (1994) – adepta do argumento de que a maior
longevidade proporciona maior possibilidade de convivência entre as gerações, mes-
mo que em arranjos domiciliares separados – acredita que dados que apresentam arran-
jos domésticos separados não indicam nenhuma ‘crise’ na família, e sim novos desafios
para a convivência (especialmente das mulheres de meia-idade que precisam cuidar de
filhos e de pais idosos ao mesmo tempo). Debert (1993, 1999) ressalta que a própria
coabitação com os filhos não constitui nenhuma garantia de boa qualidade de vida para
os idosos, pois as pesquisas mostram que é fácil e freqüente marginalizar um idoso
coabitante. Este só tem condições de aumentar a sua sociabilidade extradoméstica sem
vigilância das gerações mais novas, e a melhora da sua qualidade de vida pode ser
muito visível.

Autores continuam insistindo na importância dos idosos (e especialmente
das idosas) nas famílias brasileiras – seja como articuladores(as) de redes amplas
de relações entre gerações (Barros, 1987), seja como pessoas que sabem tocar a
sua vida com maior independência e liberdade do que antigamente (Britto da Motta,
1999, 2000). Mesmo diante do fato de que a centralidade do papel dos ‘velhos
mais velhos’ na família diminui com o avanço da idade, Britto da Motta (2000)
encontrou amplas interações entre as gerações nesse grupo acima de 80 anos. O
recurso a asilos geriátricos ainda é uma prática pouco comum no Brasil, e não foi
possível encontrar um estudo sobre ‘expectativa de dependência’ como realizado
no Japão, mas pode-se arriscar um comentário sugerido pela literatura brasileira. A
insistência japonesa na questão da ‘dependência’ pode estar escondendo tanto um
preconceito quanto uma oferta generalizada de trabalho, que ofusca a possibilida-
de de enxergar as contribuições de idosos, com patrimônios estabelecidos e rendas
significativas, para as suas famílias.
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Esse breve resumo comparado de arranjos domiciliares e relações intergeracionais
indica que o Japão e o Brasil compartilham processos semelhantes: cada vez mais os
idosos estão residindo sozinhos. O fato de não residirem mais em unidades de paren-
tesco mais amplas e historicamente consagradas, como o Ie japonês e a ‘família patriar-
cal’ brasileira, precisa ser compreendido menos como uma indicação da queda de auto-
ridade dos mais velhos do que uma modificação no lugar do discurso segundo o qual
essas unidades são ‘instituições fundantes’ da nação e, portanto, chaves para a forma-
ção da identidade nacional. As pesquisas de demografia histórica questionam a força
histórica desse padrão residencial, mostrando diversidades inesperadas no passado.
Enquanto no Japão os que estão envelhecendo preocupam-se em não se tornar um
peso para os seus filhos é bem evidenciada, no Brasil não acontece o mesmo. Os
idosos, em ambos os países, detêm patrimônios próprios – fruto da sua herança anterior,
do seu trabalho, de aposentadorias e benefícios aos quais têm direito, ou de mais de
uma dessas fontes –, e isto cria uma diferença grande na qualidade da sua relação com
as gerações mais jovens.

Dessa forma, o fato de residirem juntas só pode ser mais uma indicação de
mudança na qualidade das relações entre as gerações, mas cuja avaliação precisa ser
objeto de mais observação e reflexão. Se no Japão há todo um setor da economia que
se dirige ao atendimento das demandas dos idosos, e no Brasil há uma indicação de que
as famílias dos idosos conseguem uma renda per capita maior, é possível que a idéia de
morar sozinho, ou com poucos dependentes, dê maior autonomia aos idosos e permita
que se construam novas formas de inter-relacionamento domiciliar – continuando e
ampliando costumes de visitas e de apoio, mas diminuindo a obrigatoriedade de convi-
vência cotidiana.

O discurso sobre a velhice que cada vez mais enfatiza esse lado ainda não im-
plica o fim de problemas de doença, morte e religião associados à reflexão sobre a
fragilização do corpo e dos laços sociais que acompanha o avanço da idade (Debert,
1999). Mas, em muitos casos, não são o isolamento e a fragmentação que chamam a
atenção, e sim as mudanças na valorização da qualidade de vida e das atividades dos
indivíduos. Está ocorrendo uma passagem do tempo do idoso nas casas dos outros, e de
muitos outros nas casas dos idosos, para um tempo em que o idoso está na sua casa, e
os outros estão na casa deles.

ENVELHECIMENTO E JUVENTUDE: UM RESUMO COMPARATIVO

As Nações Unidas elaboraram, em 1999, uma tabela internacional sobre a ques-
tão de envelhecimento. Um resumo desses dados comparativos para o Brasil e para o
Japão serve para relembrar alguns dos dados e argumentos aqui apresentados.
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Tabela 1 – Envelhecimento populacional. Japão/Brasil – 1998

                                                                                       Japão                Brasil

Milhões de idosos (+60) 28.603 12.839

% da População acima de 60 23 8
% da População acima de 80 16 2
% Homens +60 casados 86 79
% Mulheres +60 casadas 51 40
% Homens +60 na força de trabalho 49 44
% Mulheres +60 na força de trabalho 21 11
% Mulheres/Homens +60 56 57
% Mulheres/Homens +80 67 65
Razão de apoio* 4 14
Previsão de razão de apoio em 2050 2 6
Esperança de vida aos 60 anos - homens (em anos adicionais) 21 16
Esperança de vida aos 60 anos - mulheres (em anos adicionais) 26 17

* Pessoas entre 15 e 64 anos por pessoas acima de 65 anos.

Fonte: United Nations, 2000.

Este estudo oscilou na sua atenção entre duas gerações, de jovens e de idosos,
mesmo que tenha sido obrigado a passar por todas as outras para poder compreender a
relação entre as duas. Partindo do princípio de que as histórias particulares de cada país
e as suas culturas específicas precisam ser abordadas para que se possa situar a importân-
cia das relações intergeracionais que se apresentam por meio de dados demográficos, foi
possível elucidar algumas questões com esta abordagem comparativa.

Japão e Brasil passam por processos de envelhecimento populacional. No Japão,
com uma expectativa de vida de dez anos mais que no Brasil, proporcionalmente há três
vezes mais idosos e a composição etária favorece numericamente os adultos entre 40 e 55
anos, que podem vislumbrar a chegada próxima da velhice. Com o crescimento negativo
da população, são essas faixas mais idosas que tendem a crescer mais rapidamente. Ao
chegar a 60 anos, o japonês ainda vislumbra uma expectativa de mais 23 ou 24 anos de
vida, enquanto o brasileiro que chega a esta idade vislumbra mais 16 ou 17.

No Brasil, a faixa etária numericamente maior se situa entre 10 e 24 anos, o que
reflete o desencadeamento mais recente (anos 1980) do seu processo de envelhecimen-
to populacional em função da queda de fecundidade. Essa faixa mais jovem enxerga
uma vida adulta pela frente. Com o passar de mais dez anos, as previsões são de que
essas mesmas coortes continuarão sendo majoritárias (assim, no Brasil, a faixa maior
passará para 20 a 34 anos).

Japão e Brasil demonstram preocupações diferentes quanto aos jovens e à saú-
de reprodutiva. Os jovens japoneses têm filhos tarde e de menos, e os brasileiros, cedo
e demais. Viu-se aqui que o Japão “olha os seus jovens na expectativa de poder contar



122

ANTROPOLOGIA, SAÚDE E ENVELHECIMENTO

com quem sustente tanto o país quanto os pais no futuro, e enxerga um problema de
baixa fecundidade que deseja corrigir”.

No Japão, os jovens se conformam ao ideal generalizado (e realizado) de alto
consumismo, seja pela apresentação de uma imagem de rebeldia e autonomia de con-
fecção bastante dispendiosa, seja por uma dedicação plena à integração no mundo bem
remunerado de trabalho e de casamentos tardios. Os pais se preocupam com a
superproteção dos filhos, um acontecimento perfeitamente associado à diminuição no
número de filhos por cada pai. Os filhos, quando poucos, são menos intercambiáveis.
Aos nipônicos, quase se aplica o velho ditado brasileiro de que “quem tem um não tem
nenhum”, o qual denuncia a precariedade da garantia de sustento posterior que um
único filho representa. Com tão poucos filhos, e filhos tão paparicados, como será
possível que estes sustentem os idosos?

No Brasil, são os adolescentes e jovens que estão engravidando, fenômeno que
o país identifica como um dos seus problemas principais. Com as mães acima de 30
anos esterilizadas, seus filhos adolescentes que se tornam mães e pais são mais visíveis
do que antigamente. A incapacidade dessas mães (e desses pais) jovens de sustentarem os
seus próprios filhos gera mais preocupação do que a sua incapacidade de sustentar
os idosos depois. Para os próprios jovens, que não conseguem consagrar-se facilmen-
te como ‘adultos com responsabilidade’ por meio dos estudos ou do trabalho, tornar-se
pai/mãe jovem antecipa a sua chegada à vida adulta com uma fecundidade percebida
pelos outros, e não por eles, como precoce.

Japão e Brasil têm economias com ofertas de trabalho e de remuneração radi-
calmente diferentes e com sistemas de previdência pressionados a contribuir para uma
redistribuição justa de recursos entre quem trabalha e quem não trabalha. Com uma
alta densidade populacional, envelhecimento populacional avançado e uma força de
trabalho numerosa e bem remunerada, o Japão é “um país com trabalho e sem gente
para contribuir com a previdência”, ao passo que o Brasil, com menor densidade
populacional, envelhecimento populacional incipiente, alto desemprego e baixa remu-
neração, “é um país sem trabalho e sem condições para assegurar a continuidade do
sistema de previdência”. Em ambos os países há uma forte valorização do trabalho e do
‘trabalhador nacional bem-sucedido’, e a população procura seguir o modelo.

No Japão, o sucesso relativo da procura de trabalho vem associado a baixos índi-
ces de criminalidade e violência, enquanto no Brasil o desemprego e a dificuldade de
encontrar outros meios de sobrevivência se associam a crescentes níveis de violência e à
manutenção de uma ideologia que coloca, não sem ambigüidades, o ‘malandro esperto’
ao lado do ‘trabalhador dedicado’ na apresentação de uma identidade nacional.

As histórias e culturas diferentes dos dois países traçam trajetórias diferencia-
das nas quedas de fecundidade. A inserção do Japão como país-chave no contexto da
economia global capitalista se deu com o final da Segunda Guerra Mundial, quando, na
reconstrução da economia dos países derrotados, o orgulho e a tradição nacionais japo-
neses comandaram uma dedicação forte ao trabalho e uma procura de demonstração de
autonomia. As faltas do pós-guerra foram identificadas com superpopulação e rapida-
mente traduzidas em políticas explícitas de planejamento familiar (inclusive acesso a
informações) e aborto legal no final da década de 40. O Brasil, nesse período, intensi-
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ficava a sua associação subordinada à expansão da economia capitalista, procurando
trilhar um caminho de desenvolvimento traçado por economistas do Primeiro Mundo,
e nunca identificou explicitamente planejamento familiar ou controle de natalidade
entre as suas metas.

O planejamento centralizado japonês, com alvos bem definidos, incluindo pla-
nejamento familiar, se mostrou mais eficiente do que o planejamento central brasileiro,
que lutava contra o patrimonialismo e a falta de recursos e não tinha planejamento
familiar como meta explícita. O Japão identificou altos índices de mortalidade materna
como um problema de saúde pública, e não encontrou grandes dificuldades, nem no
plano religioso, para implantar legislação permitindo o aborto no meio do século, ao
passo que a resistência católica e cultural ao aborto legal e a forte valorização da ma-
ternidade impediam tais ações no Brasil. Enquanto a noção da moralidade japonesa
implica garantir boas condições de vida para quem nasce (e conseqüentemente permite
abortos para quem declara não ter condições de garantir tais condições), a moral bra-
sileira associa aborto a pecado e não permite aborto formalmente por razões de condições
de vida, o que acarreta nascimentos não desejados e abortos realizados em condi-
ções extraordinariamente insalubres.

No Japão, a mulher entrou no mercado de trabalho mais de uma década antes da
sua entrada mais maciça no mercado de trabalho brasileiro. Em ambos os países, os
ganhos desse ingresso no mercado de trabalho para o status feminino foram tão signi-
ficativos que redundaram na diminuição da vontade de ter mais filhos. Isso ocorre mais
tardiamente no Brasil que no Japão.

Finalmente, percebe-se uma diferença no processo de medicalização e respeito
ao corpo feminino: no Japão, os efeitos nocivos dos altos níveis hormonais da pílula
anticoncepcional e o receio contra a esterilização cirúrgica irreversível, ambos
desestimulados pela saúde pública, fizeram com que o método contraceptivo preferen-
cial fosse o preservativo, e a saúde da mulher e do seu corpo fossem mais garantidos.
No Brasil, houve uma ‘intervenção branca’, constituída pela omissão formal das auto-
ridades e pela ampliação das práticas médicas de esterilização e de amplo uso da pílu-
la, para garantir a redução da fecundidade. Houve uma medicalização da queda de
fecundidade e, mesmo que tenha redundado em maior controle, pela mulher, sobre o
seu corpo, o primeiro passo desse processo se deu com os médicos.

A vivência entre jovens e idosos sofre transformações que passam por uma
desvalorização das unidades de parentesco mais amplas que historicamente têm sido
referência para os dois países (Ie e família patriarcal). Os idosos estão residindo sós,
numa atitude que sublinha a sua autonomia e liberdade tanto quanto, ou até mais que,
a sua solidão. A experiência da ampliação do número de gerações e de arranjos
residenciais vividos por pessoas num mundo de longevidade ampliada e fecundidade
diminuída proporciona oportunidades para diferentes formas de construção das rela-
ções entre gerações. A evidência da preocupação dos japoneses de não se tornarem
dependentes dos seus filhos é resultado, em parte, do seu tempo mais longo e mais
agudo do processo de envelhecimento populacional e da preocupação com as rela-
ções materiais e espirituais entre as gerações. Ao mesmo tempo, muitos idosos brasi-
leiros conseguem sua autonomia, respeitabilidade e, muitas vezes, inclusão nos ar-
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ranjos residenciais dos seus filhos com a ajuda de benefícios e aposentadoria de
valores que, apesar de baixos, lhes outorgam a condição de um dos poucos cidadãos
com renda segura.

Reiteramos aquilo que foi declarado no início do trabalho: por meio de uma
comparação entre dois países aparentemente muito díspares, é possível enxergar me-
lhor as dimensões dos problemas de população, reprodução e relacionamento entre as
gerações num mundo de países que envelhecem e procuram rejuvenescer.

NOTAS

1 Para ler comparativamente as pirâmides etárias, é importante notar que a pirâmide
japonesa tem mais detalhes e inclui 15 anos a mais que a pirâmide brasileira, mas-
carando graficamente a grande diferenciação no topo da pirâmide, onde o Japão
extrapola em mais que o dobro a proporção de idosos acima de 75 anos.

2 Fui ao Japão com o apoio da Japanese International Cooperation Agency (Jica), no
âmbito do programa de intercâmbio entre a Universidade Federal de Pernambuco/
Núcleo de Saúde Pública e a Jica do projeto Saúde Pública no Nordeste.

3 Esta pesquisa, iniciada em 1998 e em etapa final da primeira fase, foi realizada com
apoio da Facepe (auxílio) e do CNPq (projeto Nordeste, auxílio e bolsas), com com-
plementos significativos da UFPe e da Jica.

4 Imigrantes no Japão, originários de população japonesa no estrangeiro. No caso
referido aqui, brasileiros de origem japonesa que voltaram para o Japão.

5 Esta questão de identificação da importância da não violência tem um contraponto
interessante na valorização de artes marciais, tão conhecidas pelas gerações de
freqüentadores de cinema e leitores de narrações históricas nacionais.

6 Basta pensar na rotulação promovida pelo presidente ao chamar os aposentados
com menos de 50 anos de ‘vagabundos’ para sentir tanto a importância outorgada à
idéia de atingir o alvo pelo governo como a dificuldade de estabelecer credibilidade
para o argumento. O próprio presidente recebe um benefício desde idade inferior a
50 anos!

7 Sobre religião japonesa hoje, ver Nakamaki, 1994.
8 Segundo Meguro (1990:63), “os fatores que empurraram as mulheres para entrar

no mercado de trabalho incluem níveis educacionais mais altos, uma ideologia igua-
litária, o aumento no custo de vida, o maior custo da educação dos filhos, ansiedade
sobre as garantias para a velhice, liberdade de trabalho doméstico com a ajuda de
eletrodomésticos, e o menor número de filhos”.

9 Dinks = double income, no kids – renda dupla, sem filhos; ou, pelo menos, como
mostra Atoh (1999), renda dupla e poucos filhos.

10 Meguro (1985:1) caracteriza a instituição do Ie, historicamente relacionada aos
Samurai, como uma instituição na qual “continuidade intergeracional tinha prio-



125

ENVELHECIMENTO E JUVENTUDE NO JAPÃO E NO BRASIL

ridade sobre ligações afetivas entre familiares. (...)  sucessão de propriedade,
linhagem e cuidado dos pais idosos se mantiveram como as preocupações princi-
pais da maioria”.

11 No Japão, as estatísticas oficiais diferenciam a identificação das unidades unipessoais
como sendo ‘de idosos’ (elderly) conforme o gênero: as mulheres são classificadas
como ‘idosas’ a partir de 60 anos e os homens, a partir de 65 (Statistics Bureau,
1998).

12 Uma pesquisa que realizei sobre pessoas morando nas casas dos outros confirma
essa tendência (Scott, 1990).

13 Ver detalhes sobre as diferenças de gênero nesses arranjos domiciliares em Scott,
2000.
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