
RIO

As mulheres são maioria no
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93.390.532 homens. A relação é
de 95,9 homens para cada 100
mulheres. Em 2000, para cada
100 mulheres, havia 96,9 ho-
mens. Em termos absolutos, a
cidade São Paulo é a campeã da
diferença entre sexos.

Essa superioridade feminina
se repete em todas as regiões do
País, com exceção da Região Nor-
te. Lá são 8.004.129 homens con-
tra 7.861.549 mulheres. Entre as
cidades, a que apresenta maior
porcentual de homens é Balbi-
nos (SP), com 82,20%. O motivo
é simples: a cidade triplicou de
população após a instalação em
2005 de duas penitenciárias. Há
dez anos, Novo Progresso, no Pa-
rá, tinha o título de cidade com
maior concentração masculina
(60,31% da população). Balbinos
não figurava nem entre as dez ci-
dades dominadas pelos homens.

Já as mulheres dominam as ci-
dades mais populosas. A maior
concentração está em Santos
(SP), onde elas são 54,25% dos
moradores. Em seguida apare-
cem Recife (53,87%) e São Caeta-
no do Sul (53,85%). Há dez anos,
outra cidade paulista liderava o
ranking. Águas de São Pedro,
com 53,96% de mulheres. Santos
vinha em segundo (53,77%). No
Estado do Rio, a mais feminina
das cidades é Niterói. No Censo
de 2000, elas representavam

53,43%. Era a quarta no ranking
nacional. Agora, caiu uma posi-
ção. Está em quinto lugar, com
pouca variação (53,69%).

Líder. Em termos absolutos,
São Paulo lidera o ranking na di-
ferença populacional entre os se-
xos. A cidade tem 597.599 mulhe-
res a mais do que homens.

A diferença pode ser explicada
pela maior expectativa de vida
das mulheres, aponta Glaucia
Marcondes, do Núcleo de Estu-
dos Populacionais (Nepo), da
Universidade Estadual de Cam-
pinas (Unicamp). “Nasce um nú-
mero ligeiramente maior de ho-
mens”, afirma Glaucia. “Mas
eles estão mais susceptíveis a
mortes violentas, a acidentes de
carro, ao estresse cotidiano. Des-
ta forma, sua expectativa de vida
é menor, o que pode explicar o
resultado do censo.”

Glaucia recorda que as análi-
ses sobre o registro civil apon-
tam para uma diferença constan-
te entre as idades dos homens ou
mulheres que se casaram nos úl-

timos anos. “Os homens costu-
mam ser quatro ou cinco anos
mais velhos.” Eles normalmente
se interessam por mulheres
mais jovens. Elas buscam ho-
mens que alcançaram uma
maior maturidade afetiva e pro-
fissional. Com o tempo, o núme-
ro de parceiros disponíveis au-
menta para os homens e diminui
para as mulheres. Mas Glaucia
diz que existe uma tendência –
discreta e constante – de aumen-
to no número de homens que se
unem a mulheres mais velhas.

Basta dar uma olhada nos bai-
les em Santos para se constatar a

escassez de homens. Há um con-
tingente muito grande de mulhe-
res dançando sozinhas ou com
outras mulheres.

O sociólogo da Universidade
Católica de Santos, Cláudio José
dos Santos, acredita que tal situa-
ção deverá se inverter dentro de
pouco tempo, levando-se em
conta as expectativas do pré-sal.
“Essa tendência deve se desfa-
zerdentro de pouco tempo. É cla-
ro que a maioria esmagadora de
trabalhadores especializados se-
rá masculina.” O pesquisador
acredita que a proporção entre
homens e mulheres deverá mu-
dar dentro de dois a cinco anos e
que, no próximo censo, de 2020,
a situação terá se invertido.

Mas, enquanto isso não acon-
tece, o contingente de mulheres
sozinhas continuará grande.
“Enquanto os profissionais atraí-
dos pelo pré-sal não vierem, con-
tinuaremos dançando sozi-
nhas”, afirma aposentada Maria
Helena Judice, de 65 anos. / F.W.,
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Um Estado do Nordeste concen-
tra o maior número de brasilei-
ros centenários. Na Bahia vivem
3.525 pessoas com 100 anos ou
mais. Logo depois vem os Esta-
dos do Sudeste: São Paulo, com
3.146 e Minas Gerais com 2.597.

Em dez anos, o número de bra-

sileiros nesta faixa etária se man-
teve praticamente estável. Em
2000 eram 24.576 pessoas,
0,01% da população. Agora são
23.760, que representam 0,012%
do total de brasileiros.

As mulheres têm mais chance
de chegar aos 100 anos. “Elas vi-
vem mais do que os homens. No
Brasil, temos uma taxa de morta-
lidade mais elevada nos homens
jovens (entre 19 e 24 anos)”, expli-
couo presidente do IBGE, Eduar-
do Pereira Nunes.

Os fatores que mais contri-
buem para a mortalidade entre
os homens são a violência e os
acidentes de trânsito.

Símbolo. Foi acompanhada dos
oito filhos (que têm entre 56 e 84
anos), dos nove netos e dos seis
bisnetos, além de uma legião de
amigos, que Claudionor Viana
Telles Velloso, a dona Canô, co-
memorou seu aniversário de 103
anos, em 16 de setembro. A festa
durou o dia todo: começou cedo,
com uma missa na Igreja de Nos-
sa Senhora da Purificação, em

SantoAmaro,no Recôncavo Baia-
no, e seguiu à tarde e à noite, com
um caruru para 300 pessoas na
casa da aniversariante.

De diferente na comemoração
desteano, comrelação às anterio-
res, apenas a cadeira de rodas, in-
corporada ao cotidiano de dona
Canô em janeiro, depois de uma
fissura no fêmur, causada por
uma queda em casa.

Claudionor é a mais conhecida
centenária da Bahia, matriarca
do clã que reúne, entre outros,
Caetano Veloso e Maria Bethâ-
nia. O segredo da longevidade a
festeira, Canô traz na ponta da
língua. “Tem de saber viver, ter
amor no coração e ser correto”,
avisa.“Se você viver seaborrecen-
do por tudo, não chega.”

É a síntese da vida simples que
dona Canô leva, que não difere
muito do dia a dia de tantas ou-
tras famílias do interior baiano. A
rotinaé bastanteregradae ampla-
mente pautada pelo convívio
com familiares e amigos.

A matriarca acorda cedo, toma
um café da manhã com café, leite
e suco e conversa – muito – com
quem estiver na casa, que virou
ponto turístico de Santo Amaro.
Os filhos Nicinha, a mais velha, e
Rodrigo, que moram na cidade,
são companhias frequentes.

O almoço, cujo preparo ainda é
supervisionado por dona Canô, é
sempre servido à mesa. Todos os
que estiverem na casa têm de se

sentar ao redor. E é uma ordem
quehajapelo menosum integran-
te da família para a refeição.

O cardápio cotidiano, em que
pese a grande habilidade da ma-
triarca na cozinha – descrita no
livro O Sal é um Dom, da filha Ma-
bel Velloso –, é simples. Nunca
faltam à mesa feijão, alguma car-
ne e verduras. Comidas baianas
típicas, como moquecas e caruru
– chamadas, pela família, de “co-
midasde azeite”, pelo usode azei-
te de dendê –, só em datas espe-
ciais. O próximo banquete do gê-
nero já tem data marcada: 4 de
dezembro, dia de Santa Bárbara.

Dona Canô come pouco, sem-
pre. Depois do almoço, tira um
longo cochilo, que não raro se-
gue até o sol se por. Acorda, faz
um lanche, conversa mais e vê
TV (prefere os noticiários).

Apesar do descanso vesperti-
no, não dorme tarde: por volta
das 22 horas, logo depois de mais
um lanche, já está de volta à ca-
ma, acompanhada por um livro
ou um jornal.

Bahia lidera ranking
dos Estados com
mais centenários

✽ Análise:
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M igrantes de todas as partes do Brasil e
do mundo, São Paulo tornou-se uma
“exportadora” de gente no século 21.
Entre moradores que chegaram e

pessoas que abandonaram a cidade, a capital pau-
lista perdeu 293 mil habitantes nesta década.

É o que os demógrafos chamam de saldo migra-
tório negativo. São Paulo só continuou crescen-
do porque o saldo vegetativo foi alto: 1,770 mi-
lhão de nascimentos contra 667 mil mortos entre
2000 e 2010, segundo dados do Datasus (Ministé-
rio da Saúde).

Ou seja, enquanto 1,103 milhão novos habitan-
tes entravam pelas maternidades, outros 293 mil
saíam pela via rodoviária (ou pelo aeroporto). No
fim das contas, a cidade incorporou 810 mil no-

vos paulistanos em 10 anos e chegou a 11,244 bi-
lhões de habitantes.

Ao contrário de décadas anteriores, há indícios
de que o destino dos moradores que emigraram
de São Paulo não tenha sido a periferia da região
metropolitana. Isso porque vários municípios im-
portantes do entorno paulistano também tive-
ram saldo migratório negativo.

Foram os casos de Osasco (-58 mil pessoas),
Carapicuíba (-26 mil), Santo André (-21 mil), Dia-
dema (-20 mil), São Bernardo do Campo (-14
mil) e Barueri (-6 mil), entre outras. Elas têm
mais moradores hoje do que tinham há dez anos,
mas foi graças aos nascimentos ocorridos dentro
do próprio município.

É uma nova tendência. Na segunda metade do
século 20, muitas dessas cidades cresceram ab-
sorvendo moradores da cidade de São Paulo, prin-
cipalmente os de baixa renda. Ao que tudo indica,
a centrifugação populacional paulistana perdeu
força no século 21. Poucas cidades vizinhas à capi-
tal tiveram saldo migratório positivo. Destacam-
se Cotia (+29 mil pessoas) e Santana de Parnaíba
(+ 23 mil pessoas).

Ambas têm em comum uma acentuada desi-
gualdade social: abrigam tanto condomínios des-

tinados a moradores de alta renda quanto uma
população pobre que vive fora dos muros. O per-
fil das duas cidades sugere que podem ter recebi-
do paulistanos ricos.

Há muita gente que deixou os Jardins ou o Mo-
rumbi, em São Paulo, para morar em casas mais
amplas e, teoricamente, mais seguras em condo-
mínios como Alphaville (Santana de Parnaíba) e
Granja Viana (Cotia). O resultado disso pode ser
visto nos congestionamentos matutinos e vesper-
tinos nas estradas que ligam a capital a essas cida-
des/condomínios.

O mesmo vale para cidades que não pertencem
à região metropolitana de São Paulo, mas que
estão próximas o suficiente para abrigar gente
que trabalha na capital e viaja diariamente, como
Jundiaí (saldo migratório de + 20 mil habitantes)
e Valinhos (+ 17 mil).

O pesquisador Alberto Augusto Eichman
Jakob, do Núcleo de Estudos Populacionais da
Unicamp, aponta essa “desconcentração” como
uma das possíveis causas do saldo migratório ne-
gativo da cidade de São Paulo na década. Mas
levanta uma hipótese complementar: migração
de retorno.

Pessoas que migraram do Nordeste e/ou de

Minas Gerais para São Paulo décadas atrás con-
seguiram fazer seu pé-de-meia trabalhando na
cidade e decidiram voltar às suas regiões de
origem. Isso seria potencializado pela melho-
ria das condições econômicas desses locais, fru-
to do crescimento econômico dos últimos
anos.

Jakob ressalva que será necessário fazer estu-
dos mais aprofundados para confirmar essa hipó-
tese.

O Estado de São Paulo, no seu conjunto, conti-
nua sendo um imã populacional: atraiu 557 mil
migrantes de outros Estados e países desde o iní-
cio dos anos 2000.

Os polos paulistas que mais atraíram migran-
tes na década foram Ribeirão Preto (saldo migra-
tório positivo de 59 mil habitantes), Sorocaba (+
47 mil), Praia Grande (+ 45 mil), Indaiatuba (+ 38
mil) e Campinas (+ 32 mil).

Essa cidades possuem perfis distintos: algu-
mas são movidas pelo agronegócio, outras pela
indústria e ao menos uma pelo turismo. /

COLABOROU ALEXANDRE GONÇALVES
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São Paulo
tem 600 mil
mulheres
a mais
Em números absolutos, a capital paulista é a que
registra a maior diferença entre os sexos no País

CENSO 2010. Elas são a maioria

CLÁUDIO DOS SANTOS
UNIVERSIDADE CATÓLICA
DE SANTOS
“(Entre as razões para a
diferença) temos de levar em
conta a longevidade das
mulheres, que acabam ficando
sozinhas na terceira idade.”

11.244.369
habitantes tem a cidade de São
Paulo, a maior do Brasil

95,9
homens para cada 100 mulheres
é a relação que existe em 2010

Alegria. Dona Canô com um de seus filhos, Caetano Veloso

São 3.525 pessoas
com 100 anos ou mais,
revela o Censo 2010.
Em seguida estão São
Paulo e Minas Gerais

Expectativa de vida. Diferença do número de homens e mulheres pode ser explicada pela maior longevidade do sexo feminino

Capital paulista
‘exporta’ 293 mil
pessoas nesta década

● Explicação

● Na terra da garoa
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