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Maior centro financeiro chinês explora brechas em lei do país para estimular casais a ter mais 
de uma criança  
 
Meta é evitar rápido envelhecimento da população, mas medida esbarra no elevado custo de 
vida da cidade  
 
Leo e Lili Xu, um casal de classe média em Xangai, gastam 20% de sua renda mensal de R$ 
7.800 para manter o filho único. Atualmente, ele tem aulas particulares a um custo de R$ 50 
por 40 minutos para enfrentar o seu primeiro grande desafio escolar: ainda de fraldas, está 
prestes a entrar na sua primeira escolinha. 
 
"Aos dois anos, ele já terá de enfrentar seus primeiros rivais no jardim de infância", diz Leo, 
32, engenheiro de computação e funcionário de uma empresa de desenvolvimento de 
softwares. 
 
Trinta anos depois da implantação da política do filho único, a Prefeitura de Xangai, uma 
metrópole de mais de 15 milhões de habitantes, está incentivando famílias a ter uma segunda 
criança. 
 
Mas agora não é a rígida política demográfica a barreira que impede a família Xu de ampliar a 
família, e sim o alto custo de vida de uma sociedade cada vez mais sofisticada e competitiva. 
 
Para evitar o envelhecimento rápido da população do maior centro financeiro da China, a 
prefeitura criou no ano passado uma "política de duas crianças", na qual, por meio de uma 
campanha publicitária, incentiva os pais a aumentar a família. 
 
Segundo Wang Ling, porta-voz do Comitê de Planejamento Familiar de Xangai, o incentivo, 
que inclui aconselhamento econômico e familiar, não é uma mudança da política nacional, mas 
explora algumas das poucas brechas da política de natalidade. A principal delas é a de que 
uma família em que ambos os pais não têm irmãos pode gerar dois filhos. 
 
"Com o passar do tempo, essas crianças nascidas sob a política do filho único cresceram e 
entraram na idade para casar e ter filhos", afirma Wang. Segundo ele, cerca de 5.500 casais 
se candidatam para ampliar a família por ano. "Prevemos que os casais de Xangai com 
condições para ter duas crianças crescerão ano a ano." 
 
Mas a conta está difícil de fechar em famílias que desejam uma família maior, mas têm de 
investir pesado em educação e sonham enviar o filho para estudar no exterior, entre outras 
despesas. 
 
CUSTO ALTO 
 
É o caso de Linda Shin (nome fictício), 30. Casada há dois anos, e funcionária de uma 
multinacional britânica, ela quer ampliar a família para quatro até 2013 -se houver dinheiro. 
 
"Como aqui é o epicentro comercial, tudo é mais caro, fazendo com que famílias de migrantes 
viajem a suas Províncias para ter seus filhos e depois voltem para escapar dos custos daqui", 
diz. 
 
"O custo para criar uma criança está aumentando, assim como o ambiente competitivo. A 
capacidade dos jovens filhos únicos para se sustentar é menor do que a da geração anterior, o 
que significa uma grande dependência dos pais e pouco preparo para cuidar de uma família", 
afirma o demógrafo Peng Xi Zheng, da Universidade Fudan, em Xangai. 
 
Apesar desses problemas, Peng defende a política de incentivo a um segundo filho, como 
forma de reverter o baixo índice de natalidade. 



 
Criada em 1979, a política do filho único prevê punições a famílias com mais de uma criança, 
com a meta de controlar o crescimento do país mais populoso do mundo, com cerca de 1,3 
bilhão de pessoas. 
 
A legislação tem sido duramente criticada por sua rigidez e por incentivar o aborto e o 
infanticídio de crianças do sexo feminino. Apesar disso e de incentivos como o de Xangai, o 
governo chinês não tem dado sinais de que pretenda alterar a política. 
 
Fonte: Folha de S.Paulo, São Paulo, 19 jun. 2010, Mundo 2, p. 4. 


