30/12/2013 – Mais instruída e
integrada ao mercado de
trabalho, a brasileira casa e tem
filhos cada vez mais tarde
(José Roberto de Toledo/O Estado de S. Paulo) Em ano de eleição
presidencial, o Brasil discute problemas aparentemente essenciais: privatizar
o privado, estatizar o público, bolsas e embolsos. Mas, para espanto dos
políticos, a vida dos brasileiros depende pouco dos eleitos. As principais
tendências da população mudam à revelia de Brasília.
E muita coisa está mudando. Mais instruída e integrada ao mercado de
trabalho, a brasileira casa e tem filhos cada vez mais tarde. A idade média
das mães cresceu 12 meses em uma década. Está em 26 anos e aumentando.
Uma brasileira de 20 e 24 anos tem 62% de probabilidade de não ser mãe. Se
a jovem for branca, a chance de não ter dado à luz chega a 70%.
Mais drástico ainda foi o amadurecimento das noivas. Em 2003, a idade
típica da mulher solteira ao casar era 21 anos. Em 2012, já beirava os 25
anos. Essa média oculta um fenômeno dentro das estatísticas do registro
civil: em 10 anos, duplicou o número de mulheres de 30 anos ou mais que se
casam no papel.
Em parte, é fruto do envelhecimento da população, pois há também mais
homens dessa idade se casando. Mas o fenômeno é 30% mais intenso entre
as mulheres. As maduras estão mais casadoiras – ironicamente – devido ao
novo padrão de mortalidade masculina.
Nasce um brasileiro a cada 10 segundos. Há 5% mais chances de o recémnascido ser homem. A prevalência do sexo masculino nos nascimentos
costumava ser rapidamente compensada pela maior sobrevivência das
mulheres. Mas a drástica diminuição da mortalidade na infância faz com que
o excedente masculino perdure cada vez mais.

Só quando os nascidos em 2012 completarem 37 anos haverá mais brasileiras
do que brasileiros dessa mesma idade. Nas gerações seguintes, essa inversão
vai levar mais e mais tempo. O excedente masculino provoca novos
comportamentos e uma profunda transformação das relações entre os sexos –
inclusive de poder.
Hoje, o mercado matrimonial favorece as mulheres até a faixa dos 30 anos.
Além dos homens da mesma idade, mais numerosos, elas atraem também
maridos mais velhos. Daí em diante, porém, a oferta de parceiras é maior do
que a de parceiros da mesma geração – e muitos desses homens maduros
casam com mulheres mais jovens.
É o que a demografia batizou de “pirâmide da solidão”: à medida que a idade
avançava, as brasileiras, principalmente separadas ou viúvas, tinham ao
alcance um contingente cada vez menor de potenciais parceiros, enquanto
para os homens a oferta de companheiras aumentava. Com o tempo,
cresciam as solitárias e diminuíam os solitários. Mas a pirâmide começa a
ruir.
Em 2012, para cada 100 divorciadas que voltaram a se casar, houve 136
divorciados que formalizaram nova união. Felizmente para as mulheres, a
desproporção está diminuindo rapidamente. A diferença, que era de 45% só
quatro anos antes, caiu para 36% e diminui ano a ano. Tende a desaparecer
em pouco tempo. Mas como?
Morre um bebê a cada 15 minutos no Brasil, e a chance de a vítima ser
menino é 25% maior. A fragilidade do dito sexo forte se mantém até os 80
anos, quando as mortes femininas pela primeira vez suplantam as masculinas
em volume. Por isso, toda redução da mortalidade, principalmente nos
primeiros anos de vida, aumenta a proporção de homens na população.
As próprias mulheres têm contribuído para isso: 61% das mães já fazem 7 ou
mais consultas pré-natal. Agem em benefício próprio. Menor mortalidade
implica maior número de homens, o que aumenta as oportunidades
matrimoniais por um período mais longo. Elas ficam em posição de força para
postergar a escolha do parceiro enquanto se afirmam profissional e
politicamente. É uma revolução, e isso tem pouco ou quase nada a ver com a

eleição.
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