
Guerra às 
meninas 

I A tecnologia só fez 
aumentar a crueldade contra o sexo 
feminino em vastas porções do planeta 

ESCRITORA C H I N E 
SA Xinran Xue nar
ra sua visita a uma 
família de agriculto
res na região de Y i -
meng, na província 
de Shandong. A mu

lher estava dando à luz. "Tínhamos aca
bado de nos sentar na cozinha e ouvi
mos um gemido de dor no quarto ao la
do", ela escreve. "Os gritos ficaram mais 
fortes - de repente pararam. Houve um 
soluço baixo e a voz rouca de um homem 
disse, em tom acusador: 'Coisa inútil!' 

De repente, pensei ter ouvido um l i 
geiro movimento no balde de dejetos 
atrás de mim", lembra-se Xinran. "Para 
meu horror absoluto, vi um pequeno pé 
saindo do balde. A parteira deve ter joga
do o bebê vivo no balde de lixo! Eu qua
se saltei na sua direção, mas os dois poli
ciais que me acompanhavam seguraram 
meus ombros firmemente. 'Não se mexa, 
você não pode salvá-la, é tarde demais'." 

"Mas isso é assassinato... e vocês são 
a polícia! O pezinho estava parado ago
ra. Os policiais me seguraram por mais 
alguns minutos. Acabar com um bebê 
menina não é uma grande coisa aqui', 
disse tranquilamente uma mulher mais 
velha. 'Mas é uma criança viva', eu dis
se, com a voz abalada, apontando para 
o balde. 'Não é uma criança', ela corri
giu. 'É uma menina, e não podemos fi
car com ela. Neste lugar, você não vive 
sem um filho. Meninas não contam'." 

Em janeiro de 2010, a Academia Chi-

nesa de Ciências Sociais (ACCS) mos
trou o que pode acontecer com um pa
ís onde os bebês meninas não contam. 
Dentro de dez anos, informou a aca
demia, um em cada cinco rapazes não 
conseguirá encontrar uma esposa por 
falta de moças - um número sem pre
cedentes em um país em paz. 

0 número se baseia na discrepância de 
gêneros entre as pessoas até 19 anos. Se
gundo a ACCS, em 2020, a China terá de 
30 milhões a 40 milhões mais homens 
dessa idade do que jovens mulheres. Em 
comparação, há 23 milhões de meninos 
com menos de 20 anos na Alemanha, 
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França e Grã-Bretanha juntos, e cerca 
de 40 milhões de rapazes americanos. 
Por isso, a China enfrenta a perspectiva 
de em dez anos ter o equivalente a toda 
a população masculina jovem dos Es
tados Unidos, ou quase o dobro da dos 
maiores países da Europa, com pequena 
perspectiva de casamento, sem lar pró
prio e sem a participação na sociedade 
conferida pelo casamento e os filhos. 

O "generocídio" - para emprestar o 
título de um livro de 1985 de Mary An
ne Warren - é muitas vezes visto co
mo consequência indesejada da "polí
tica de filho único" da China, ou como 
um produto da pobreza ou ignorância. 

Mas o excedente de solteiros - chama
dos na China de guanggun, ou "galhos 
vazios" - parece ter-se acelerado entre 
1991 e 2005, de maneiras não evidente
mente ligadas à política de filho único, 
que foi adotada em 1979. E, como está 
ficando claro, a guerra contra os bebês 
meninas não se limita à China. 

Partes da Índia têm proporções de gê
nero tão distorcidas quanto em seu vi
zinho do Norte. Outros países do Ex
tremo Oriente - Coreia do Sul, Cinga-
pura e Taiwan - têm números peculiar
mente altos de nascimentos de meninos. 
O mesmo acontece, desde o colapso da 

União Soviética, nos ex-países comunis
tas do Cáucaso e dos Bálcãs Ocidentais. 
Até subgrupos da população americana 
estão seguindo essa tendência, embora 
não a população como um todo. 

A verdadeira causa, afirma Nick Ebers-
tadt, um demógrafo do Instituto de Em
presas Americanas, um grupo de pen
sadores em Washington, não é a política 
particular de um país, mas "a colisão fatal 
entre a preferência generalizada por fi
lhos homens, o uso cada vez mais comum 
de tecnologia pré-natal para determinar 
o sexo e o declínio da fertilidade". São ten
dências globais. E a destruição seletiva de 
bebês meninas também é global. 
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Os meninos têm uma probabilida
de ligeiramente maior que as meninas 
de morrer na infância. Para compen
sar, nascem em maior número para que 
haja quantidades iguais dos dois gêne
ros na puberdade. Em todas as socieda
des que registram os nascimentos, nor
malmente nascem de 103 a 106 meninos 
para cada 100 meninas. A proporção foi 
tão estável ao longo do tempo que pare
ce ser a ordem natural das coisas. 

Essa ordem mudou fundamental
mente nos últimos 25 anos. Na China, 
a proporção de gêneros para a geração 
nascida entre 1985 e 1989 foi de 108, já 
um pouco acima da taxa natural. Para 
os nascidos em 2000-2004, foi de 124. 
Segundo a ACCS, a proporção hoje é 
de 123 meninos para 100 meninas. Es
ses índices são biologicamente impos
síveis sem a intervenção humana. 

Outros países têm proporções de gênero 
com grande desvio, sem os controles popu
lacionais draconianos da China. A propor
ção de gêneros de Taiwan também aumen
tou de pouco acima do normal, para 110 no 
início da década de 90; e permanece pou
co abaixo desse nível. No mesmo período, 
a proporção da Coreia do Sul aumentou de 
pouco acima do normal para 117 em 1990 -
então a mais alta do mundo, antes de re
cuar para níveis mais naturais. Os dois pa
íses já eram ricos, em rápido crescimento 
e tornando-se mais instruídos, enquanto o 
equilíbrio entre os gêneros oscilava acen
tuadamente na direção dos homens. 

A Coreia do Sul está experimentan
do consequências surpreendentes. O ex
cedente de homens solteiros em um país 
rico atraiu noivas do exterior. Em 2008, 
11% dos casamentos foram "mistos", a 
maioria com mulheres estrangeiras. Isto 
está causando tensões em uma socieda
de até então homogênea, que muitas ve
zes é hostil aos filhos de casamentos mis
tos. As crianças mestiças são tão comuns 
que deram origem a uma nova palavra: 
"cosiáticos", ou coreanos-asiáticos. 

A China é nominalmente um país co
munista, mas em outros lugares o colap
so do comunismo foi associado ao cresci
mento das disparidades de gênero. Depois 
que a União Soviética implodiu, em 1991, 
houve um aumento na proporção de me
ninos na Armênia, no Azerbaijão e na Ge
órgia. As proporções de gêneros aumenta
ram dos níveis normais em 1991 para 115-
120 em 2000. Um aumento também ocor
reu em vários países dos Bálcãs, depois 

das guerras de secessão iugoslavas. A pro
porção na Sérvia e na Macedônia fica em 
torno de 108. Existem até sinais de propor
ções de gêneros distorcidas nos EUA, en
tre vários grupos de asiático-americanos. 

Mas o país com o registro mais notável 
é outro supergigante, a Índia. Ela não pro
duz números de proporção de gêneros no 
nascimento, por isso seus índices não são 
estritamente comparáveis com os outros. 
Mas não há dúvida de que o nascimento 
de meninos aumentou em relação ao de 
meninas. Os estados de Punjab e Harya-
na, no noroeste da índia, têm proporções 
tão altas quanto as das províncias chine
sas do leste e do sul. Em nível nacional, a 
proporção em crianças de até 6 anos au
mentou de biologicamente normais 104 
em 1981 para biologicamente impossí
veis 108 em 2001. Em 1991 houve um úni
co distrito com proporção de gêneros su
perior a 125; em 2001 havia 46. 

A sabedoria convencional sobre es
sas disparidades é que elas são conse
quência do "pensamento retrógrado" 
nas sociedades antiquadas ou - na Chi
na - da política de filho único. Por im
plicação, reformar a política ou moder
nizar a sociedade (por exemplo, melho
rando a situação das mulheres) deveria 
trazer a proporção de gêneros de vol
ta ao normal. Mas isso nem sempre é 

verdade e, quando é, o caminho para o 
equilíbrio é sinuoso e acidentado. 

Até os anos 80, a população dos paí
ses pobres pouco podia fazer sobre es
sa preferência: antes do nascimento, a 
natureza seguia seu curso. Mas, naque
la década, os exames de ultrassom e ou
tros métodos de detectar o sexo de uma 
criança antes do nascimento começa
ram a aparecer. Os médicos na Índia pas
saram a anunciar exames de ultrassom 
com o seguinte slogan: "Pague 5 mil ru
pias hoje e economize 50 mil amanhã" 
(a economia era o custo do dote de uma 
filha). Milhões de casais que queriam 
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um filho, mas se recusavam a matar be
bês meninas, optaram pelo aborto. 

A disseminação da tecnologia de ima
gens fetais não apenas alterou a propor
ção de gêneros como também explica o 
que de outro modo seria uma espécie de 
quebra-cabeça: as disparidades de gê
nero tendem a aumentar com a renda e 
a educação, o que não seria de se espe
rar se o "pensamento retrógrado" fosse 
tudo o que importava. Na Índia, alguns 
dos estados mais prósperos - Maha-
rashtra, Punjab e Gujarat - têm as pio
res proporções de gênero. Na China, 
quanto maior o índice de alfabetização 
de uma província, maior o desvio de sua 
proporção de gêneros. A diferença tam
bém aumenta com a renda per capita. 

Ao longo da história, os rapazes fo
ram responsáveis pela vasta preponde
rância de crimes e violência - especial
mente os homens solteiros em países 
onde a posição social e a aceitação de
pendem de ser casado e ter filhos, co
mo na China e na índia. Uma crescen
te população de homens solteiros frus
trados significa problemas. 

O índice de criminalidade quase do
brou na China nos últimos 20 anos, en
quanto aumentava a proporção de gê
neros, com muitas histórias de seques

tro de noivas, tráfico de mulheres, estu
pro e prostituição. Um estudo sobre se 
essas coisas estavam conectadas con
cluiu que sim, e as proporções de gêne
ro mais altas correspondiam a cerca de 
um sétimo do aumento da criminalida
de. Na Índia, também há uma correla
ção entre os índices de crimes nas pro
víncias e a proporção de gêneros. 

Algumas das consequências do des
vio na proporção de gêneros foram 
inesperadas. Os pais com um único fi
lho poupam para aumentar as probabi
lidades de atrair uma esposa no merca
do conjugal ultracompetitivo da China. 
Shang-Jin Wei, da Universidade de Co-

lúmbia, e Xiaobo Zhang, do Instituto In
ternacional de Pesquisas de Política Al i 
mentar, em Washington, descobriram 
não apenas que as famílias com filhos 
homens poupam mais do que as que têm 
filhas mulheres em todas as regiões, mas 
que tendem a aumentar o índice de pou
pança quando vivem em uma região com 
uma proporção de gêneros mais anor
mal. Eles calculam que cerca da metade 
do aumento da poupança na China nos 
últimos 25 anos pode ser atribuída ao au
mento da desproporção de gêneros. 

Mas a história da destruição das bebês 
meninas não termina em profunda tris
teza. Pelo menos um país - a Coreia do 
Sul - inverteu a preferência cultural por 
meninos e cortou a proporção de gêneros 
distorcida. Existem motivos para pensar 
que a China e a Índia poderão segui-la. 

A Coreia do Sul foi o primeiro país a re
gistrar desequilíbrios extremamente al
tos e o primeiro a cortá-los. Entre 1985 e 
2003, a parcela de sul-coreanas que dis
seram em pesquisas que sentiam que 
"precisavam ter um filho" caiu quase 
dois terços, de 48% para 17%. Depois de 
uma década, a desproporção de gêneros 
começou a cair em meados dos anos 1990 
e hoje é de 110 para 100. Monica Das Gup-
ta, pesquisadora do Banco Mundial, afir
ma que a modernização não apenas tor
na mais fácil controlar o sexo dos filhos, 
como também muda os valores e mina 
as normas que atribuem maior valor aos 
meninos. A certa altura, uma tendência 
torna-se mais importante que outra. 

E possível que a China e a índia este
jam chegando a esse ponto. O censo de 
2000 e o estudo da ACCS mostraram a 
proporção de gêneros estável, em apro
ximadamente 120. Ao menos parece ter 
parado de aumentar. Das Gupta indica 
que, embora os dois gigantes sejam mais 
pobres que a Coreia do Sul, seus gover
nos estão fazendo mais do que nunca pa
ra convencer as pessoas a tratar as me
ninas igualmente (através de leis antidis-
criminação e campanhas na mídia). Fi
nalmente, ela reconhece, "parece haver 
uma incipiente inversão do fenômeno 
das 'garotas desaparecidas' na Ásia". 

Text Box
Foto

Text Box
Fonte: Carta na Escola, São Paulo, n. 46, p. 16-19, maio 2010.




