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Introdução

Menos numerosas ao nascer, as meninas vivem mais tempo que os meninos.
Essas duas “leis da natureza” que a biologia impõe à espécie humana parecem
completar-se para garantir a presença de homens e de mulheres em números
mais ou menos idênticos às idades da reprodução. Duas leis, entretanto, que os
comportamentos psicológicos e sociais podem modificar profundamente, às
expensas de um ou de outro sexo. Examinemos aqui a sobremortalidade
masculina hoje prevalecente na maioria das sociedades humanas.

Em toda parte, ou quase, a expectativa de vida das mulheres é superior
àquela dos homens (quadro 1). Nos Estados Unidos, por exemplo, o diferencial é
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de 6,7 anos, na França, ele ultrapassa os 8 anos. Em certos casos, ele é muito elevado,
como na Rússia, com uma diferença de 14 anos, mas em outros, ele é muito menor,
como por exemplo no Irã (1,4 ano), na Índia (0,6 ano) ou em Bangladesh (0,1 ano),
para citar apenas os países com mais de 50 milhões de habitantes.

Quadro 1

Diferenciais de expectativa de vida de homens e mulheres no mundo, em 1995-

2000, por regiões e nos principais países (mais de 50 milhões de habitantes)

Fonte: Nações Unidas, 1996.
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Esta diversidade de situações bastaria em si para indicar que a diferença
não é apenas biológica. Com efeito, é muito pouco provável que a distância
genética existente entre populações humanas de proporções tão importantes
seja suficiente para acarretar tais diferenciais com base em parâmetros puramente
biológicos. A diferença de mortalidade entre homens e mulheres não é somente
uma questão de sexo biológico, é também, e sem dúvida sobretudo, uma questão
de “sexo socialmente construído” ou, dito de outra forma, de gênero.

Na realidade, a gama das situações atuais resulta de uma evolução histórica
que desencadeia uma diversidade ainda maior de circunstâncias, cujo exame
permite compreender melhor os determinantes do diferencial de expectativa de
vida entre homens e mulheres. No início, existe possivelmente uma vantagem
biológica feminina. Porém, no passado, e ainda hoje em certos casos, a condição
criada para as mulheres as privou dos benefícios desta vantagem. Vantagem esta
que as mulheres reconquistaram em seguida ao alcançar um status social melhor.
Mas esta reconquista de uma vantagem perdida as levou a ir muito mais longe e
a aprofundar o diferencial, em relação aos homens, bem além da estrita diferença
biológica. Deve-se isto ao desenvolvimento entre os homens de comportamentos
específicos, nocivos à saúde? Ou não será que as mulheres têm mais habilidade
para tirar proveito do progresso sanitário. Os dois, sucessivamente.

1. Uma vantagem natural aparente

Uma parte da sobremortalidade masculina, mais ou menos importante
segundo os autores, sempre foi considerada como expressão de uma diferença
biológica entre os sexos, alguns deles identificando no par de cromossomos XY,
que determina o sexo masculino, uma versão diminuída do par XX do sexo
feminino, o que reduziria o homem à porção côngrua (Lenz, 1940; Federici,
1950).

1. Uma vantagem genética evidente...

Se ocorre uma mutação num dos genes do cromossoma X, na mulher,
esta mutação restará, o mais freqüentemente, sem incidência, pois o segundo
cromossoma X permite uma compensação; no homem, ao contrário, todos os
genes específicos ao seu único cromossoma X irão se exprimir, mesmo que
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sejam deletérios. Isto explica porque doenças genéticas como a hemofilia ou a
miopatia são antes de tudo masculinas. Recensearam-se mais de mil afecções
ligadas ao cromossoma X. Nem todas são particularmente masculinas, pois o
cromossoma Y também pode ser fonte de compensações, mas no cômputo
total a vantagem feminina é evidente, e isso ocorre não só no campo das doenças
genéticas stricto sensu. Por um lado, certas funções especificamente femininas
parecem associar-se a uma maior longevidade e, por outro, a diferença genética
entre os dois sexos parece, mais geralmente, associar-se a uma melhor resistência
ao envelhecimento biológico. Observemos aqui apenas alguns fatos e sua ligação
possível com a longevidade.1

O corpo feminino deve constituir reservas alimentares para responder às
necessidades das gestações e do aleitamento. Segundo alguns biólogos, esta
capacidade das mulheres de estocarem e desestocarem, sem maior prejuízo, lhes
deu uma maior facilidade na hora de enfrentar mudanças nas condições de vida,
de suportar a superalimentação e finalmente de desencadear um processo mais
eficaz de eliminação dos excessos de alimento (Seely, 1990).

Por outro lado, a secreção de foliculina, que, até a menopausa, facilita a
dilatação das veias, possui virtudes protetoras contra as doenças circulatórias.
Mais geralmente, os hormônios masculinos e os hormônios femininos são muito
diferenciados. A relação estrogênio/testosterona é da ordem de 10 entre as
mulheres e de 0,1 entre os homens. Os estrogênios parecem permitir às mulheres
uma maior facilidade para eliminar o colesterol “ruim” e garantir-lhes uma melhor
imunidade contra doenças cérebro-vasculares. Ao mesmo tempo, a testosterona,
hormônio da agressividade, incitaria os homens à violência e a assumir riscos.

Além do efeito próprio à foliculina, o sistema circulatório feminino
apresenta outras vantagens. Por exemplo, a um esforço físico igual, as mulheres
manifestam uma elevação menor da pressão arterial e uma intensidade maior de
eliminação de lipídios, o que as protege contra as doenças isquêmicas do coração
(Nygaard et al., 1990). Enfim, o músculo cardíaco feminino, de funcionamento
mais complexo, seria mais flexível (Ryan et al., 1994).

Parece também que o par de cromossomas XX desempenha um papel
importante na defesa do organismo contra lesões oxidantes ocasionadas por
radicais livres, garantindo a replicação de enzimas de reparação ou recuperação,
função que o cromossoma Y é bem menos apto a desempenhar. Assim, em
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caso de alteração dos genes concernidos, o homem se veria despojado, ao passo
que a mulher, graças ao seu segundo cromossoma X, conservaria suas capacidades
de reparação (Hollyday, 1987). E também, é no cromossoma X que se encontra
o gene que permite fabricar a enzima G6PD, que desempenharia um papel
importante na regeneração das células (Parker, 1989, citado por Chesnais, 1997).
E poderíamos multiplicar aqui os exemplos deste tipo. Porém, além de todos
esses fenômenos e sua incidência sobre a longevidade ainda não estarem
inteiramente elucidados, a parcela de participação do conjunto desses fatores
genéticos na diferença de expectativa de vida entre homens e mulheres é muito
difícil de isolar daquela dos fatores não biológicos.

2. ... mas difícil de medir

De maneira geral, é muito difícil, e talvez até vão, buscar medir a parte
relativa dos fatores genéticos e dos fatores socioculturais à origem das diferenças
de mortalidade observadas entre grupos humanos. Como isolar o efeito do
patrimônio genético daquele do  pertencimento sociocultural quando, no plano
genético, as diferenças entre indivíduos são freqüentemente muito maiores do
que as diferenças entre grupos? Como interpretar as diferenças observadas entre
grupos quando bem amiúde a constituição desses grupos tem ela própria uma
influência sobre a mortalidade pelo viés da seleção? E eis aqui apenas duas dentre
tantas outras questões de solução dificílima para a análise dos fatores da
mortalidade diferencial. Tratando-se do sexo, ao menos nós temos certeza de
que ele divide a população em dois grupos bem distintos com base numa diferença
genética, o famoso cromossoma Y, e que, constituindo para cada indivíduo uma
característica constante, desde a concepção até a morte, não pode acarretar nenhum
efeito de seleção. Mas quer isto dizer que dispomos de uma “referência admissível
para deslindar o que na mortalidade masculina decorre de fatores biológicos e o
que é atinente a fatores sociais e de comportamento” (Pressat, 1973) ? Nada é
mais duvidoso, pois o próprio sexo é suporte de diferenças socioculturais cujos
efeitos são extremamente difíceis de isolar para poder apreciar aqueles da diferença
biológica.

Argumentando de maneiras muito diversas, alguns demógrafos tentaram
demonstrar que não apenas a diferença mas também sua evolução recente
resultava inteiramente ou quase da vantagem puramente biológica de que as
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mulheres dispõem. É assim, por exemplo, que, inquirindo sobre o agravamento
constante da sobremortalidade masculina que havia chegado a dar, na época,
uma vantagem de quase 6 anos de expectativa de vida às mulheres americanas,
Francis Madigan escreveu, em 1957: “No only sociocultural pressures [are] less important
than biological factors in relation to the mortality differentials of sexes, but they are of
comparatively small importance in this respect.” 2 Para chegar a esta conclusão extrema,
ele se apoiou numa comparação entre dois grupos de comunidades religiosas de
sexos diferentes mas que seguiam exatamente a mesma regra monástica, os quais
ele considerou, por conseguinte, estarem situados em condições idênticas de
vida. A ligeira sobremortalidade feminina observada no começo do século dera
lugar, em cerca de cinqüenta anos, a uma sobremortalidade masculina crescente,
perfeitamente comparável àquela prevalecente na população total. Considerando
que entre essas duas populações de religiosos, apenas a diferença biológica ligada
ao sexo podia intervir, ele concluiu que, para o conjunto da população como
para os religiosos, a evolução da sobremortalidade masculina podia ser quase
inteiramente explicada pela redução das doenças infecciosas, contra algumas das
quais (notadamente a tuberculose) as mulheres seriam geneticamente menos bem
equipadas do que os homens, e pelo peso crescente dos cânceres e das doenças
cardiovasculares, aos quais elas seriam, ao contrário, mais capazes de resistir do
que o sexo masculino. Isto significou dar pouca importância a uma diferença
capital, admitida pelo próprio autor, que subsistia entre os dois grupos estudados:
o consumo de tabaco.3 Porém, também implicava negar o fato de que o sexo
sociológico, o gênero, pudesse, mais geralmente, induzir comportamentos
socioculturais diferentes, mesmo num quadro de regras monásticas comparáveis.
Por outro lado, evitando a tese do “tudo é biológico”, muito em voga na época,
outros autores tentaram medir a parte da sobremortalidade masculina que ela
podia explicar.

Esforçando-se para generalizar a distinção que havia feito, a propósito da
primeira infância, entre mortalidades “endógena” e “exógena” (Bourgeois-Pichat,
1951a e 1951b), Jean Bourgeois-Pichat (1952) calculou uma “tabela de mortalidade
biológica limite” que dava às mulheres uma expectativa de vida ao nascimento
superior em 1,9 ano àquela dos homens: 78,2 anos contra 76,3. O conceito de
mortalidade endógena não é contudo de natureza estritamente biológica (e ainda
menos genética). Com efeito, engloba o conjunto de processos mórbidos contra
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os quais, em determinado estágio do conhecimento, a medicina fica impotente.
Jean Bourgeois-Pichat previa, por outro lado, que os progressos futuros permitirão
certamente de empurrar este limite. Vinte e cinco anos mais tarde, refazendo os
mesmos cálculos, com os mesmos conceitos, ele de fato obteve uma diferença
na média de anos de vida, consideravelmente ampliada entre as duas tábuas de
mortalidade biológica limite: 80,3 anos para as mulheres e 73,8 para os homens, ou
seja, um diferencial de 6,5 anos (Bourgeois-Pichat, 1978). Assim, o que Jean
Bourgeois-Pichat chamava de a “rocha dura” teria experimentado, ao longo
deste período, grande erosão para as mulheres, mas, ao contrário, um reforço
para os homens. Isto evidentemente não poderia resultar de uma ampliação da
diferenciação biológica acrescida entre os sexos, mas somente da ação sanitária
ou de mudanças de comportamentos, os quais, eles sim, podem ter evoluído
diferentemente segundo o sexo. A razão maior do recuo aparente da expectativa
de vida limite dos homens resulta em realidade da escalada do tabagismo, que
provocou, nesta época, a explosão dos cânceres de pulmão, englobados por
Jean Bourgeois-Pichat com todos os outros cânceres na mortalidade endógena.
Assim medida, a mortalidade biológica limite só dá, portanto, uma aproximação
por excesso da diferença biológica entre os sexos.

De maneira muito diferente, Roland Pressat, por sua vez, estimou a
vantagem biológica das mulheres como sendo de dois anos de expectativa de
vida ao nascimento. Com efeito, ele considera que, na ausência de práticas médicas
eficazes, a diferença desta ordem que existia na época pré-industrial era quase
inteiramente imputável a fatores biológicos. Outrossim, para ele esta tese parece
encontrar confirmação no fato de que “nas circunstâncias atuais, no primeiro ano de
vida, quando não atua nenhuma influência exterior de natureza a diferenciar a mortalidade
segundo o sexo, pelo menos no universo ocidental, a mortalidade dos meninos ultrapassa em cerca
de 25 a 30% aquela das meninas” e que “a manutenção deste diferencial ao longo de toda a
vida seria de natureza a acarretar uma diferença moderada, da ordem de [...] dois anos [de
expectativa de vida ao nascimento]” (Pressat, 1973). Se é possível ter dúvidas
sobre o argumento histórico (a vantagem biológica das mulheres podendo ter
sido, como veremos, mascarada pelas conseqüências nefastas do seu status social),
este segundo argumento, fundado sobre a mortalidade infantil é amplamente
reconhecido como dos mais conclusivos. (Pressat, 1981). A extrapolação a outras
idades resta evidentemente arriscada. Se é verdade que existe uma vantagem
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feminina inicial, o mais provável é sem dúvida que ela se atenue com o desgaste
da idade. Ainda que certos elementos da diferença biológica evocada acima
possam levar a crer que ela se reforce, nas idades avançadas, por uma melhor
resistência ao envelhecimento. Retenhamos ao menos neste estágio uma certa
convergência de opiniões sobre a existência de uma vantagem biológica feminina,
provavelmente bastante modesta, mesmo que seja preciso reconhecer nossa
incapacidade de medi-la precisamente. Admitamos portanto que inicialmente
“Deus criou a mulher” um pouco mais vigorosa que o homem.

2. Uma vantagem reduzida, quiçá invertida por um status social

desfavorável

Contudo, e aqui está o primeiro de uma série de paradoxos que marcam
a análise das diferenças de mortalidade entre os sexos, nas populações envelhecidas
ou, ainda recentemente, nas populações de alta mortalidade, observa-se quase
sempre, onde a medição é possível, ou bem uma quase igualdade das chances de
sobrevida (combinando na verdade uma sobremortalidade feminina na
adolescência e no começo da idade adulta com uma sobremortalidade masculina
nas idades ulteriores) ou bem até uma sobremortalidade feminina global, deixando
às mulheres apenas uma expectativa de vida inferior àquela dos homens. Em
certas circunstâncias, correspondendo aparentemente a um certo estado do
desenvolvimento econômico e social, a generosidade demonstrada pela natureza
para com as mulheres se vê contraposta pela... ação do homem (confinando por
muito tempo as mulheres num status social inferior) ou da própria natureza (lhes
reservando o essencial dos riscos referentes à procriação). É assim que, apesar
da vantagem biológica das mulheres, as populações envelhecidas ou, mais perto
de nós, as populações dos países em desenvolvimento, foram ou são ainda
todas marcadas por determinadas formas de sobremortalidade feminina.

1. A mortalidade materna

A sobremortalidade feminina nas idades de procriação é bem conhecida.
Ela foi abundantemente tratada no caso da velha Europa (Tabutin, 1978) e
medida, notadamente na França, graças ao exame minucioso de uma amostragem
representativa de registros paroquiais, empreendido por Louis Henry no começo
dos anos 1960. No século XVIII e no começo do XIX, entre 25 e 45 anos, os
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quocientes de mortalidade feminina eram superiores aos masculinos, de 5 a 20%
segundo os grupos de idade e segundo a época (Blayo, 1975). Este também era
o caso, de modo bastante geral até uma época muito recente, nos países em
desenvolvimento (Potter e Volpp, 1993).

Esta sobremortalidade era evidentemente ligada, no essencial, à
mortalidade materna. Neste sentido, poderia ser qualificada de biológica,
estando somente a mulher exposta, por sua função biológica própria, aos
riscos da gravidez, do parto e pós-parto. Era portanto, em parte, a natureza
que assim retomava ela própria da mulher uma parcela da vantagem que lhe
havia facultado. Mas é preciso ver certas nuanças, pois além dos riscos biológicos
próprios, os riscos maternos dependiam igualmente, e muito, das condições
econômicas e sociais de vida genésica das mulheres, estreitamente ligada a seu
status e, muito evidentemente, ao nível de fecundidade, ele próprio muito
ligado ao contexto cultural e social da feminidade. É portanto também a
sociedade (masculina) que podava em parte, por este artifício, a vantagem
natural das mulheres. No total, em todo caso, na França do século XVIII, a
expectativa de vida das mulheres era, aos 25 anos, muito pouco diferente e
mesmo ligeiramente inferior àquela dos homens. A sobremortalidade dos
homens observada acima dos 50 anos bastava apenas para compensar a
sobremortalidade feminina entre os 25 e 45 anos.

2. A mortalidade nas baixas idades

O papel do status da mulher é ainda mais evidente a propósito da
sobremortalidade feminina nas baixas idades, a qual só pode ser inteiramente
explicada pela diferença de comportamento das famílias em relação aos filhos
em função do seu sexo.

Também nesta faixa a sobremortalidade é manifesta na Europa antiga,
onde parece ter marcado particularmente os grupos de idade de 1 a 4 e de 5 a
9 anos. Ela parece até ter se agravado no século XIX (Tabutin, 1978). Na França,
as estatísticas, mais precisas a partir de 1899, mostram que ela incidia, ainda no
começo do século XIX, sobre todas as idades entre 4 e 17 anos, e que só
desapareceu com a Segunda Guerra Mundial, depois de limitar-se
progressivamente a um número decrescente de classes de idade (Tabutin, 1978;
Vallin, 1981). Dominique Tabutin sublinha, a propósito, o papel fundamental
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desempenhado pelas doenças infecciosas e notadamente a tuberculose nesta
sobremortalidade de meninas e de moças, importante o bastante para superar a
sobremortalidade masculina por acidente ou violência, todavia já importante nessas
idades. Para ele, esta sobremortalidade infecciosa feminina está diretamente ligada
à condição desfavorável imposta às meninas na época, mais privadas de assistência,
de higiene e de alimentação, sob a influência de uma ideologia antifeminista4 que só
lhes reconhecia um valor mais baixo que àquele atribuído aos meninos.5

É também esta desvalorização do sexo feminino que está na origem da
sobremortalidade de meninas observada ainda hoje em inúmeros países em
desenvolvimento. Os exemplos mais flagrantes provêm do subcontinente indiano
(Chen et al., 1981; Das Gupta, 1987). Em Bangladesh, onde, na faixa de 1 a 4
anos, a mortalidade de meninas é superior em 50% àquela de meninos, o que
está em causa é essencialmente a desigualdade das rações alimentares e da assistência
à saúde (Chen et al., 1981). Na Índia, notadamente, a carga que o sistema de
dotes impõe aos pais de crianças do sexo feminino faz freqüentemente que um
nascimento feminino seja uma catástrofe familiar. Mas o fenômeno foi observado
na maioria das áreas culturais. Além de Bangladesh, ainda recentemente ele
continuava a flagelar a maioria dos países muçulmanos (Adlakha e Suchindran,
1985), inclusive no Magreb (Haffad, 1984). Na Argélia, por exemplo, onde é
possível evidenciar uma sobremortalidade de meninas desde o terceiro mês de
vida, incidindo exclusivamente sobre o componente exógeno da mortalidade infantil,
ao passo que seu componente endógeno ao contrário é marcado por uma forte
sobremortalidade masculina (Vallin, 1979), o fenômeno parece, assim como em
Bangladesh, estreitamente ligado às atenções inferiores dadas ao sexo feminino.
(Vallin, 1979; Ferry, 1979). Mesmo na África subsaariana, onde as estatísticas são
demasiado imprecisas para isolar os diferentes componentes da mortalidade
infantil, é possível que, num contexto cultural todavia menos favorável às mulheres,
a ausência de diferença de mortalidade infantil entre os sexos esteja ligada a um
tratamento desfavorável das meninas, as quais de outro modo deveriam ter uma
mortalidade infantil menos elevada do que os meninos (Gbenyon e Locoh, 1992).

A ligação entre status social da mulher, valor do sexo feminino e
sobremortalidade de meninas ganha um relevo particular na China, onde
discernem-se ainda hoje práticas antigas de infanticídio feminino, que a estratégia
de filho único, aliás, deve provavelmente ter reavivado (Calot e Caselli, 1988). Na
província de Anhui, onde o quociente de mortalidade infantil feminina é 12%
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superior ao quociente masculino, Wangsong Zhang (1983) estima que o infanticídio,
que poderia ser responsável por 60% das mortes infantis, é a principal causa desta
sobremortalidade feminina excepcional a menos de um ano de idade. Enfim,
mais recentemente, observa-se, notadamente na Índia, esta desconfiança em relação
aos bebês do sexo feminino na pratica do feticídio1 discriminatório, que consiste em
eliminar os embriões do sexo feminino após ecografia (Miller, 1996).

Assim, a influência desfavorável do status da mulher mascarou por muito
tempo na Europa, e hoje ainda mascara em inúmeros países em desenvolvimento,
toda ou parte da vantagem biológica de que as mulheres dispõem teoricamente
para sua longevidade. Na Índia (Ragavashari et al., 1976), em Bangladesh (Bean e
Khan, 1967; Yusuf, 1967), no Paquistão (Afzal, 1973; Yusuf, 1967), no Sri Lanka
(1974), o cúmulo de diferentes aspectos da sobremortalidade feminina, das baixas
idades àquelas da maternidade, foi de tal amplitude que levou, até por volta do
final da década de 1960, a uma vida média claramente mais curta para as mulheres
do que para os homens. Na Argélia, no começo dos anos 1970, a
sobremortalidade masculina dos primeiros meses e das idades superiores a 50
anos equilibrava com efeito as expectativas de vida ao nascimento dos dois
sexos, e o fenômeno perdura até hoje. Na França do século XVIII, enfim, numa
época em que a ausência de meios da medicina tornava a mortalidade menos
sensível às desigualdades sociais, a ligeira sobremortalidade masculina do primeiro
ano, aplicada a uma taxa muito elevada, bastava para induzir uma vida média
um pouco mais curta para o sexo masculino, mas desde a idade de um ano, a
expectativa de vida, combinando sobremortalidade feminina antes dos 45 anos
e sobremortalidade masculina acima dos 45 anos, era equivalente para os dois
sexos (ou mesmo ligeiramente inferior entre as mulheres). Se então “Deus criou
a mulher” um pouco mais robusta que o homem, este se encarregou, durante
muito tempo, de lhe retirar os benefícios desta vantagem natural.

3. Da reconquista da vantagem natural à conquista de um novo privilégio

Mas tudo muda. O progresso econômico e social extraordinário realizado
pelas sociedades humanas a partir do século XVIII se fez acompanhar por uma

1 As feministas indianas, como a economista Gita Sem, têm criticado o uso do termo “ feticidio”
porque o mesmo é facilmente manipulado por setores anti-aborcionistas. Elas sugere que se use
preferencialmente a terminologia adotada na CIPD – seleção sexual pré-natal.



2626    MORTALIDADE, SEXO E GÊNERO VALLIN, J.

redução das diferenças sociais entre os sexos e por uma diminuição radical do
peso das maternidades. E bem rapidamente, de fato, a transição demográfica fez
aparecer uma maior longevidade das mulheres. Tendo melhorado seu status, o que
fizeram elas senão reconquistar o benefício perdido de sua vantagem natural?

Uma resposta positiva a esta questão não bastaria para esclarecer
completamente a evolução comparada do status das mulheres e a diferença de
mortalidade entre os sexos. Com efeito, sabe-se hoje que está última é amplamente
tributária de múltiplos fatores sociais, os quais, além da diferença biológica, induzem
grandes diferenças de mortalidade entre os sexos. Perseguindo a melhoria do seu
status social, não continuaram as mulheres a se beneficiar paralelamente de proteções
antes apenas secretadas em razão mesmo do seu infortúnio? Isto permitiria
compreender, pelo menos em parte, porque, depois da metade do século XIX,
em toda a Europa, a sobremortalidade masculina não parou de aumentar.

Em dois séculos na Europa, e muito mais recentemente (e sem dúvida
também muito mais rapidamente) nos países em desenvolvimento, a mulher
conquistou ou está conquistando um novo lugar na sociedade, e em breve já não
terá mais grandes coisas a invejar quanto àquele dos homens. Por um lado,
modificou-se profundamente o comportamento dos adultos em relação aos
filhos, dando a estes um valor crescente e paulatinamente mais indiferente ao
sexo (Vallin e Lery, 1975). Tendo assim obtido a igualdade de tratamento alimentar,
sanitário e cultural, as meninas não tinham mais motivos para morrerem antes
dos meninos, e ao contrário podiam recuperar o pleno benefício da sua vantagem
biológica. Por outro lado, com a queda da fecundidade e a melhoria espetacular
da condição da mulher grávida e no parto, desaparecia a única desvantagem
sanitária própria às mulheres. Porém, a evolução recente da mortalidade foi bem
além da simples reconquista de uma vantagem original, criando, em favor das
mulheres, um novo privilégio, ainda mais importante do que aquele primeiro.

1. O desaparecimento da sobremortalidade feminina e o

desenvolvimento espetacular da sobremortalidade masculina.

Na França, mesmo sob o Antigo Regime, parece ser que a expectativa de
vida das mulheres ao nascimento jamais foi inferior à dos homens. Segundo os
trabalhos de Louis Henry, da década de 1749 à década de 1860, a vantagem
feminina permaneceu pequena, oscilando de maneira bastante irregular entre os
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0,2 e os 2,4 anos, e em geral inferior a 2 anos, os quais, segundo Roland Pressat,
corresponderiam à vantagem biológica feminina. Portanto, esta não foi
inteiramente anulada pelo status desfavorável imposto às mulheres, a menos que
levemos em conta, por um outro lado, fatores não biológicos de
sobremortalidade masculina, que nesta época já se acrescentavam aos fatores
biológicos: notadamente violência e acidentes. Passado um século, o diferencial
de expectativa de vida ao nascimento se ampliou muito, passando de 1,7 ano em
1865-1869 para 8,2 anos em 1984-1986 e assim atingindo um valor quatro vezes
superior aos dois anos presumidos de vantagem biológica feminina. Por mais
imprecisa que seja a avaliação de Pressat, é claro que as mulheres fizeram muito
mais do que apenas reconquistar sua vantagem biológica ou, o que à primeira
vista dá no mesmo, que os homens perderam muito mais do que o que os teria
levado a perder uma igualdade estrita de tratamento. E estes fatos não se limitam
evidentemente à França. Mesmo que grandes disparidades existam hoje entre os
países industriais na sobremortalidade masculina, a tendência foi a mesma em
toda a parte: ainda muito limitado no século XIX, o diferencial de expectativa de
vida cresceu progressivamente e seu agravamento acelerou-se nos anos 1950 a
1980 (quadro 2). Enfim, nos países em desenvolvimento mais avançados, o
diferencial é menor, mas claramente superior a dois anos.

Percebe-se melhor a amplitude da revanche das mulheres se examinarmos
a evolução das relações de sobremortalidade masculina por idade. O gráfico 1
ilustra o caso da França. Para melhor apreciar esta evolução, podemos retomar,
a título exploratório, as duas hipóteses de Roland Pressat segundo as quais, primo,
a sobremortalidade masculina infantil decorre essencialmente de fatores biológicos
e, secundo, sem a intervenção de outros fatores, dever-se-ia observar a mesma
sobremortalidade masculina nas outras idades. De fato, a menos de um ano de
diferença, observa-se, depois do século XIX, uma sobremortalidade masculina
quase perfeitamente constante, da ordem de 25 a 30%, e podemos sem dúvida,
a grosso modo, assimilá-la à desvantagem biológica masculina. Com efeito, parece
que não apenas mais nenhuma diferença de atitude se manifeste hoje em função
do sexo do filho,6 mas que esta diferença outrora, apesar de muito marcada,
tinha apenas um efeito reduzido sobre a mortalidade do primeiro ano de idade.
Em compensação, a situação é muito diferente nas outras idades, em que
produziram-se mudanças radicais.
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Quadro 2

 Expectativa de vida ao nascimento por sexo na França depois do século XVIII, e

na Rússia, Estados Unidos e Japão no século XX

Gráfico 1

 Evolução das relações de sobremortalidade masculina por idade, na França,

depois do século XIX.
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No começo do século XIX, a sobremortalidade feminina era ainda
claramente evidente na infância e na adolescência (de 5 a 18 anos) e nas idades de
procriação. Por volta de 1900, subsistia uma sobremortalidade feminina nas idades
baixas, mas a sobremortalidade masculina já era importante acima dos 35 anos,
ultrapassando, por volta dos 50 anos, o nível observado menos de um ano de
vida (dos homens). Às vésperas Segunda Guerra Mundial, a sobremortalidade
feminina nas idades baixas havia quase desaparecido (exceto aos 13 e 14 anos),
mas a relação de sobremortalidade masculina ainda se mantinha, em todas as
idades, claramente inferior àquela observada antes de um ano, sugerindo que a
parte desigual imposta ao sexo feminino ainda tinha provavelmente um efeito
negativo sobre a sobrevida das meninas. Em compensação, ao mesmo tempo, a
sobremortalidade masculina cresceu consideravelmente nas idades adultas, até
atingir 60% entre os 40 e 60 anos. Logo após a guerra, até os 35 anos, a
sobremortalidade masculina é mais ou menos a mesma que ao nascimento,
sugerindo que as mulheres desta idade já teriam reconquistado a sua vantagem
biológica, ao passo que nas idades mais elevadas, os homens ainda perdem
terreno. A partir dos anos 1950, ao passo que o agravamento da sobremortalidade
masculina continua e até acelera-se nas idades maduras, uma segunda explosão
de sobremortalidade masculina afeta brutalmente os anos de idade situados
imediatamente em torno dos 20 anos.

No começo dos anos 1970, a razão de sobremortalidade masculina
ultrapassava os 200% de 18 a 70 anos, atingindo os 240% entre 60 e 70 anos e
mesmo 270% aos 20 anos. Depois, a situação relativa dos homens ainda piorou,
com um pico de 350% aos 20-22 anos e um platô muito elevado a mais de
250% nas idades adultas. Está-se portanto muito distante, em todas essas idades,
do nível de referência de 25 a 30%: é uma multiplicação por dez!

Entretanto, esta visão do diferencial de mortalidade entre os sexos
fornecida pela relação de quocientes não leva absolutamente em conta a enorme
variação dos quocientes de mortalidade decorrente da idade e do seu peso na
diferença de expectativa de vida ao nascer. Utilizando um método de
decomposição da diferença de expectativa de vida entre os sexos (Pollard, 1982,
1988), é possível medir a contribuição de cada ano de idade para esta diferença
(Vallin, 1988a). Ainda que a sobremortalidade masculina a menos de um ano
tenha restado mais ou menos constante, seu peso na diferença de expectativa de
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vida entre os sexos diminuiu expressivamente. No começo do século XIX, ela
explicava praticamente sozinha toda a diferença de expectativa de vida entre os
sexos (1,4 ano sobre um total de 1,5 em 1820-1824). Em 1900-1904, ela ainda
explicava quase a metade (1,4 anos sobre 3,4). Porém, em meados dos anos
1970, ela só contava para 3% (0,26 ano para 7,9). A queda em valor absoluto (de
1,4 para 0,26 ano) se deve inteira e evidentemente à queda da mortalidade infantil,
mas a marginalização do seu peso (de mais de 90% para 3%) decorre também
do crescimento espetacular da sobremortalidade masculina nas outras idades
(gráfico 2).

Mesmo assim reduzida, a contribuição da sobremortalidade masculina na
faixa etária de menos de um ano continua sendo mais importante do que aquela
de cada uma das classes de idade tomadas isoladamente. Entretanto, o caso da
mortalidade infantil é relativamente isolado, é a acumulação das contribuições
do conjunto de classes de idade contíguas indo a grosso modo de 50 a 75 anos
que define, e de longe, o essencial da diferença entre as médias dos anos de vida.
O pico excepcional das relações de sobremortalidade observado em torno dos
20 anos só tem, ao contrário, um peso secundário, em razão da mortalidade
muito baixa nestas idades.

2. Predominância crescente dos fatores ambientais e de

comportamento

Pode-se igualmente medir, com o mesmo método de decomposição
(Pollard, 1988, 1990), o peso das diferentes causas médicas de óbitos na diferença
da expectativa de vida entre os sexos e no seu agravamento. É o que foi feito há
uma dezena de anos para o caso da França, apoiando-se numa reconstituição da
mortalidade por causa que permitisse o acompanhamento da evolução de 1925
a 1978 (Vallin e Meslé, 1988). Isto permitiu chegar a várias conclusões que, sem
ser propriamente determinantes, dão indicações interessantes. O fato de uma
fração importante da sobremortalidade masculina infantil atual estar estreitamente
ligada a processos hereditários ou congênitos apóia antes de tudo a tese da
origem genética da diferença. A maior fragilidade dos meninos às doenças
infecciosas infantis, notavelmente estável ao longo de todo o período, não o
contradiz. É apenas em razão do seu declínio que a mortalidade infecciosa infantil
desempenha um papel moderador do agravamento da diferença de expectativa
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de vida entre os sexos. Na verdade, nesta idade, e isto depois dos anos 1920, a
luta contra as doenças infecciosas parece ter sido bem conduzida, na França,
independentemente do sexo da criança, os meninos sofrendo, mais ou menos
constantemente, as conseqüências da sua deficiência genética.

Gráfico 2

 Evolução da contribuição das diferenças de mortalidade por idade para a

diferença da expectativa de vida depois do começo do século XIX.

Não aconteceu o mesmo com as outras idades. Se, por longo tempo, a
infecção desempenhou um papel desfavorável para as moças, mascarando sua
vantagem biológica, certamente isto se deve muito mais ao seu status social
desfavorável do que a alguma suscetibilidade específica a certas doenças. Com
efeito, do momento em que o status social da mulher é menos desvantajoso
(seja, há muito, nas idades elevadas, ou, mais geralmente hoje, em todas as idades),
as doenças infecciosas acarretam ao contrário uma sobremortalidade masculina.
Esta, por outro lado, vai, parece, muito além da fragilidade masculina observada
entre bebês. Uma análise mais fina mostra que a sobremortalidade se liga
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sobretudo, nas idades adultas, às doenças infecciosas do aparelho respiratório,
fortemente ligadas ao consumo de tabaco e à poluição industrial, dois fatores
exógenos que, até uma data recente, prejudicavam bem mais os homens do que
as mulheres.

Poder-se-ia dizer, das doenças degenerativas, conseqüência do desgaste do
organismo, que atingem mais os homens porque eles são menos resistentes. Contudo,
seria igualmente bem fundado pensarmos que seu modo de vida é mais nefasto à sua
saúde. Esta segunda interpretação é mais plausível na medida em que a sobremortalidade
ligada a este tipo de causas se agravou acentuadamente em meio século.

O caso dos tumores, que desempenham um papel muito importante no
agravamento da sobremortalidade masculina, é ainda mais claro, pois os tumores
do aparelho respiratório, estreitamente ligados ao tabagismo e aos danos
industriais, ou os do esôfago, ligados ao alcoolismo, aparecem no primeiro plano
das causas de sobremortalidade masculina. Os fatores de comportamento e de
ambiente atuam aqui de maneira flagrante.

Sem contestação possível, são estes mesmos fatores, enfim, que acarretam
as sobremortalidades masculinas muito altas por acidente, suicídio, alcoolismo
ou cirrose hepática, sobremortalidades estas que são fortes o bastante para que,
apesar da sua participação secundária na mortalidade total, correspondem a
causas de óbito que contribuem de modo não negligenciável para a diferença de
vida entre os sexos e seu agravamento.

4. Dos efeitos negativos do comportamento dos homens aos efeitos

positivos daquele das mulheres

Todas essas constatações convergem perfeitamente, ao menos à primeira
vista, com a idéia, por longo tempo dominante, de que além de uma ligeira
vantagem biológica feminina, a sobremortalidade masculina e seu agravamento
espetacular nos países industriais se explicam pela escalada de “doenças de sociedade”
tipicamente masculinas. A exposição aos riscos profissionais da atividade industrial,
o alcoolismo, o tabagismo e os acidentes de trânsito automotivo eram os principais
fatores de risco da sobremortalidade masculina e sua expansão sem precedentes
após o começo do século, mal interrompida pela Segunda Guerra Mundial e
retomando com mais força ao fim da década de 1940, explicam evidentemente
seu agravamento contínuo. Evidentemente? Só até certo ponto.
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1. Elas fumam, dirigem carros, trabalham... e não obstante

continuam a morrer menos

Com efeito, se as diferenças de comportamento ou de condições de vida
são os fatores principais da sobremortalidade masculina, como então explicar
que esta tenha podido continuar a aumentar numa época em que, notadamente
após o fim dos anos 1960, as diferenças de comportamento ou de condições de
vida se atenuaram consideravelmente?

Tornou-se lugar comum dizer que, ao longo das últimas décadas, os
comportamentos masculinos e femininos se aproximaram notavelmente em
todos esses domínios. Enquanto o consumo de tabaco diminuiu muito claramente
entre os homens – o sucesso é tal na Inglaterra, por exemplo, que a mortalidade
por câncer dos brônquios e do pulmão iniciou ali uma queda espetacular (Meslé
e Vallin, 1992) – entre as mulheres, ele aumentou fortemente. Igualmente, o
alcoolismo, muito masculino, regride na França depois da metade dos anos 1960
(Vallin e Meslé, 1988). Quanto aos acidentes de automóvel, estão em queda
desde a restrição da crise do petróleo dos anos 1970, mas são cada vez menos o
apanágio de homens, pois tornou-se muito corrente hoje as mulheres dirigirem
seus automóveis. Enfim, para nos atermos aos traços mais característicos das
especificidades masculinas de ontem, a participação das mulheres na atividade
econômica elevou-se bruscamente a um nível próximo ao dos homens, o qual,
neste mesmo período, reduziu-se sensivelmente.

Essas evoluções já eram bastante prováveis, ou estavam bastante
disseminadas ao longo dos anos sessenta para que os autores de tábuas de
mortalidade retivessem, para construir seus modelos, a hipótese de uma redução
próxima do diferencial de expectativa de vida entre os sexos, e portanto de
uma inversão da tendência constante de agravamento observada até então
(Coale e Demeney, 1966). A evolução ulterior desmentiu inteiramente um
prognóstico que, não obstante, parecia muito seguro na época. O diferencial
entre os sexos continuou a se ampliar em toda parte enquanto a expectativa de
vida alcançava níveis mais elevados, e esta evolução, longe de tornar-se mais
lenta, teve antes tendência a acelerar-se, conforme mostra o gráfico 3 (Vallin,
1983). Contudo, apesar do desmentido dos fatos, Ansley Coale e Paul Demeny
(1983) não modificaram seus modelos aos reeditá-los no começo da década
de 1980.7
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Gráfico 3

 Relação entre nível de expectativa de vida e diferença entre os sexos segundo os

modelos de Coale e Demeny e na história real de alguns países industriais do fim

do século XIX aos anos 1980.

É claro, pode-se observar que mesmo que tenham se aproximado, os
comportamentos continuam longe de ser idênticos: ainda hoje os homens
continuam a fumar e a beber mais do que as mulheres, eles dirigem mais
freqüentemente e têm taxas de atividade econômica mais elevadas. Entretanto,
se isto eventualmente pode bastar para explicar a persistência de uma
sobremortalidade masculina além da vantagem biológica inicial das mulheres,
não pode em caso algum ser a razão do agravamento observado.

Em matéria de sobremortalidade masculina, teve-se sempre a tendência de
destacar as causas de óbito suscetíveis de aumentar a mortalidade, pensando sem
dizer que resultavam de vícios da sociedade aos quais os homens são mais permeáveis.
Isto significa esquecer que o extraordinário desenvolvimento da sobremortalidade
masculina tomou corpo com o não menos extraordinário desenvolvimento do
progresso sanitário. Não é provável que, além dos fatores negativos de
comportamento ou de ambiente que prejudicam mais a saúde dos homens que a
das mulheres, exista, de maneira mais fundamental, uma diferença de modo de vida
que permite que as mulheres se beneficiem mais que os homens do progresso sanitário?
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2. Sexo feminino, arte de viver?

A herança do passado

O status de inferioridade social que por longo tempo foi reservado às
mulheres não possuía apenas inconvenientes. Escravas, bens de produção e de
reprodução, mas também seres reputados fracos e frágeis, as mulheres tiveram
direito, como tal, a certas proteções. O machismo e a galanteria freqüentemente
fazem bom par. Marginalizada do poder patriarcal, a mulher também o era das
missões mais perigosas como a guerra ou a caça. Mulheres e crianças primeiro!, não
é esta a tradição? Na época industrial, um sem número de leis não tardou a
acrescentar-se, proibindo às mulheres certos trabalhos perigosos (minas) ou
penosos (trabalho noturno), limitando sua jornada diária de trabalho e protegendo
sua fecundidade (acompanhamento da gravidez, dispensa maternidade). A tal
ponto que no começo do século elas se viram quase excluídas de numerosos
empregos industriais para serem relegadas a funções mais “conformes à sua natureza”,
como o trabalho doméstico. Como a guerra e o serviço militar, a brutalidade da
grande indústria lhes foi assim, em grande parte, poupada. No essencial, também
em razão de seu status e da pressão social que sofriam, as mulheres estiveram
longo tempo marginalizadas de privilégios tão masculinos quanto perigosos,
como o uso do álcool e do tabaco ou a condução de automóveis, sem falar da
liberdade sexual e dos riscos sanitários antigos (sífilis) ou contemporâneos (AIDS)
que lhe são correlatos.

Em grande parte obsoleta, entretanto esta herança não se dissipou
completamente. Se soube conquistar um lugar mais equânime na sociedade e se
libertar de grande parte do seu fardo de reprodutora, a mulher também soube
preservar certos aspectos positivos do seu antigo status, não tanto sob a forma
de proteções legais particulares quanto sob aquela de uma concepção diferente
da vida e da sociedade.

O desenvolvimento no feminino

O fato de a mulher tender a tornar-se igual ao homem não significa
absolutamente nem que o comportamento feminino fique cada vez mais
masculino nem que a relação da mulher com a sociedade moderna se pareça
cada vez mais com aquela do homem. Subsistem diferenças fundamentais, entre
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as quais algumas podem explicar que até o presente as mulheres tiraram mais
proveito que os homens do progresso sanitário.

Com certeza, a mulher moderna tem acesso ao álcool, ao tabaco ou à
condução de automóveis e, claro, a sobremortalidade masculina própria às causas
de óbito a eles diretamente ligada teve tendência a diminuir nestes últimos anos.
Além disso, uma parte importante das conseqüências desta aproximação dos
comportamentos resta provavelmente a vir, na medida em que certos efeitos
nocivos só se manifestam com atraso (notadamente em termos de tabagismo).
Parece, entretanto, que a prática feminina nestes domínios é menos perigosa que
a do homens. Por exemplo, é verdade que nas gerações jovens, a proporção de
moças fumantes é quase igual, às vezes superior àquela dos rapazes, mas o número
médio de cigarros fumados a cada dia pelas fumantes regulares resta inferior
àquele dos fumantes homens (Blanc, 1985). Igualmente, a mulher ao volante é,
em média, mais prudente, anda mais devagar e assume menos riscos. Mas este
primeiro aspecto é sem dúvida menor em comparação aos dois aspectos seguintes.

Maciça há três décadas (Lévy e Labourie-Racapé, 1983), a participação das
mulheres na atividade econômica resta fundamentalmente diferente daquela dos
homens (Vallin, 1992). Observa-se freqüentemente, a justo título, que as mulheres
têm menos acesso que os homens aos postos de responsabilidade mais elevados.
Mas insiste-se menos freqüentemente sobre o fato de em geral elas serem mais
qualificadas e ocuparem menos freqüentemente empregos degradantes.

Na França, por exemplo, desde o começo da década de 1980, o
recenseamento mostra que 40% dos empregos são ocupados por mulheres e que
esta proporção permanece estável desde então, como mostra também a pesquisa
de emprego de 1996 (INSEE, 1996). As mulheres, portanto, participam doravante
quase tanto quanto os homens na atividade econômica. Entretanto, suas participação
nas diferentes profissões é muito desigual (Vallin, 1992; INSEE, 1996).

As profissões que participam mais no poder de decisão efetivamente são
muito pouco femininas (em 1996, somente 16% dos diretores de empresa eram
mulheres), e isto é particularmente verdade nas profissões mais técnicas
(engenharia: 13%). Mas as profissões operárias (indústria, artesanato e agricultura),
qualificadas ou não, não o são tampouco (20%), sobretudo se comportam
responsabilidades de enquadramento (contramestres: 9%). Em compensação, as
profissões intermediárias são, ao contrário, muito femininas (77% nas profissões
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intermediárias da saúde e da assistência social; 80% no funcionalismo público;
83% entre os empregados de empresas e do setor de serviços). Alem disso, a
participação destas últimas no total do emprego feminino é esmagadora (70%):
ela dá o tom para o conjunto, ao passo que, ao contrário, são as profissões
operárias que dominam o emprego masculino (à razão de mais de 40%).

É difícil não aproximar esta diferença de repartição de homens e mulheres
na vida profissional da diferença ainda maior que observa-se a propósito da
desigualdade social diante da morte (Vallin, 1992). Entre os homens, os riscos de
óbito variam muito segundo a categoria socioprofissional. Na França, entre os
quadros superiores e as profissões liberais de um lado e os operários de outro, o
diferencial de expectativa de vida aos 35 anos é de 9 anos (Desplanques 1976,
Desplanques 1980). Entre as mulheres ao contrário, a variação é muito pequena.
(Desplanques, 1980). Portanto, não somente a atividade feminina se concentra
essencialmente em torno de profissões de riscos epidemiológicos baixos (as
professoras são disto o arquétipo) ou médios (funcionárias públicas e empregadas
de empresa), mas mesmo quando se insere em setores que para os homens
aparecem como mais perigosos, a mulher parece estar melhor protegida. Uma
análise mais fina o demonstra facilmente (Vallin, 1992). Lembremo-nos aqui
somente a título de ilustração que as duas profissões mais perigosas em tempos de
paz (policial e motorista) também estão entre as menos femininas (8 e 6% de
mulheres respectivamente!). Quase tão ativa quanto o homem (e mesmo mais se
levarmos em conta a atividade doméstica), a mulher se envolve em tipos diferentes
de atividade, geralmente menos agressivas à saúde. E é parece que ela gere seus
assuntos, todas as coisas, aliás, num ritmo e num modo diferente, mais respeitador
da sua saúde.

Com efeito, terceiro aspecto a destacar aqui, as mulheres mantêm, de
maneira geral, uma relação com seu corpo, com sua saúde e com sua vida muito
diferente daquela que caracteriza os homens. Reencontra-se aqui, ainda, para
começar, uma incidência da função da reprodução e de sua evolução. Enquanto
a regulação da fecundidade aliviava o peso da maternidade, a assistência à
maternidade e à infância, a ginecologia e a obstetrícia mobilizavam uma parte
crescente dos recursos médicos, ou seja garantindo recursos exclusivamente
reservados  à mulher e à criança. O desenvolvimento dessa atividade sanitária
específica fez bem mais do que compensar os riscos próprios da maternidade.
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Concorreu de uma maneira mais global para a melhoria da saúde feminina,
habituando a mulher mais do que o homem a freqüentar os serviços médicos e a
preocupar-se com sua saúde. O exemplo do diagnóstico precoce de tumores no
útero quando das visitas ao ginecologista, principal causa da redução da mortalidade
por câncer do útero, é apenas uma ilustração entre outras (Hatton et al., 1985).

Mas a especificidade da relação que as mulheres mantêm com a sua
própria saúde não se limita a esta conseqüência da sua função reprodutiva.
Para o corpo humano, a cultura da feminidade representa uma exigência
muito diferente daquela imposta pela exaltação da virilidade. Ao risco de
caricaturar, pode-se dizer que a busca da beleza se opõe àquela da força e
do poder. No primeiro caso, antes de tudo o corpo deve permanecer jovem
e sadio o mais longo tempo possível; no segundo, ele é, ao contrário, desde
muito cedo submetido à provação e ao risco. E assim é que a mulher parece
estar, bem mais do que o homem, à escuta do seu corpo e das suas
necessidades de saúde. Ela recorre mais amiúde aos serviços sanitários; ela
mantêm um diálogo freqüentemente mais fácil e mais cúmplice com o médico.

Mais propensa à moderação, exercendo atividades menos nocivas e de
uma maneira provavelmente mais respeitadora de sua saúde, mais inclinadas a
cuidar de seus corpos e preservar suas vidas, as mulheres souberam naturalmente
tirar melhor proveito dos progressos médico e social. E ainda mais porque
reforçaram, na virada dos anos 1960, a sua vantagem em todos os domínios
através de uma nova performance: a instrução. Na França, por exemplo, foi
durante essa década que a proporção de moças de uma mesma geração a
completarem o segundo grau ultrapassou aquela de rapazes (Lévy, 1981). Ainda
que continuem a ter menos acesso que os homens aos níveis mais elevados do
ensino superior, as mulheres têm em média um nível de instrução geral mais
elevado: um trunfo a mais em seu jogo, e não de somenos importância.

3. As mulheres, campeãs da segunda fase da transição sanitária

Todas essas vantagens, as mulheres as conquistaram no momento crucial
da transição sanitária.

Ao longo da década de 1960, com efeito, ao termo de uma convergência
espetacular de todos os países industriais para a expectativa de vida dos países
anteriormente mais avançados (o Japão, a Rússia ou os países mediterrâneos
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alcançam os países da Europa setentrional e ocidental), os progressos se tornaram
mais lentos quase em toda a parte. Os benefícios da luta contra as doenças
infecciosas tinham então atingido o seu máximo, particularmente graças à difusão
das vacinas e dos antibióticos. A mortalidade devida a essas afecções, notadamente
na pequena infância, tornara-se tão baixa que buscar sua queda já não produzia
mais capacidade de aumentar significativamente a expectativa de vida. Não apenas
as doenças cardiovasculares e os cânceres, contra os quais a medicina restava
amplamente impotente, vinham em primeiro plano entre as causas de óbito,
muito à frente das doenças infecciosas, mas além, as mutações econômicas e
sociais tinham provocado uma escalada sem precedentes de fenômenos negativos
como o alcoolismo, o tabagismo e os acidentes de trânsito... Daí a estagnação, e
até, aqui e ali, o recuo da expectativa de vida observado num sem número de
países industriais ao longo dos anos 1960 e, em conseqüência, o desenvolvimento
de idéias pessimistas sobre as dificuldades de um retorno ao progresso.

Foi neste ambiente que Omram anunciou, no começo dos anos 1970, a
sua teoria da transição epidemiológica que teria feito a humanidade passar da
idade da “fome e da pestilência” àquela das “doenças degenerativas e das doenças de sociedade”.
O imenso benefício da vitória contra a infecção pertencendo ao passado, não
havia esperança de retorno a um progresso pronunciado de expectativa de vida.
Não obstante, eis que este retorno aí está. Os anos 1960 foram apenas uma crise
na transição entre uma primeira fase de progresso, batizada por Omram de
“transição epidemiológica”, e uma segunda fase da “transição sanitária” (Vallin, 1992b)
fundada nos sucessos obtidos em duas novas frentes: as doenças de sociedade e
as doenças cardiovasculares e cânceres. O caso da França, onde o progresso da
expectativa de vida foi retomado desde os anos 1970, é muito claro (Meslé e
Vallin, 1993). Uma após a outra, as doenças de sociedade vêem a sua escalada
debelada. A tendência se reverte desde 1965 para o alcoolismo, a partir de 1974
para os acidentes de trânsito e perto do fim da década de 1980 para o câncer de
pulmão. Mas a chave dessa nova grande fase de progresso foi sobretudo a
queda espetacular da mortalidade cardiovascular. O que se produziu na França também
produziu-se, mais ou menos rapidamente, na maior parte dos países industriais
ocidentais. No Japão, a transição foi tão rápida e tão bem sucedida que o progresso
da expectativa de vida sequer experimentou alguma desaceleração nos anos 1960.
Em compensação, os países europeus orientais, notadamente na Rússia, até agora
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fracassaram totalmente em operar esta transição e a expectativa de vida lá está
estagnada ou recua após meados da década de 1960 (Shkolnikov et al., 1995a e b).

Esta divergência leste-oeste fez correr muita tinta – muitos autores têm
escrito sobre o tema2 – e as causas do fracasso dos ex-países comunistas tão
complexas quanto aquelas dos países ocidentais. Entretanto, uma das causas
fundamentais da diferença provém do fato de que enquanto a luta contra as doenças
infecciosas pode essencialmente depender de uma política de difusão em benefício
da maioria de técnicas simples e eficazes como vacinas e antibióticos, o sucesso no
domínio cardiovascular ou dos cânceres requer não apenas a implementação de
técnicas médicas muito mais sofisticadas como também, e talvez sobretudo, a
participação ativa de cada indivíduo na preservação de sua própria saúde. Quanto
às doenças de sociedade, só podem ser debeladas mediante uma tomada de
consciência individual da necessidade de mudança de comportamento. A transição
para esta nova estratégia sanitária é necessariamente mais fácil nas sociedades fundadas
sobre a responsabilidade individual do que naquelas em que o Estado onipresente
durante longo tempo desestimulou toda e qualquer iniciativa individual.

Mutatis mutandis, a aceleração da divergência observada durante as décadas
de 1960 e 1970 entre as expectativa de vida femininas e masculinas se explica
portanto muito bem. Por todas as razões evocadas acima, as mulheres estavam
imediatamente melhor preparadas que os homens para exitar a passagem à segunda
fase da transição sanitária. Nos países ocidentais, ao passo que a crise dos anos
1960 foi marcada, em quase todos os países industriais, por uma clara
desaceleração, por uma estagnação ou mesmo por uma regressão da expectativa
de vida masculina, a expectativa de vida das mulheres continuou a aumentar em
toda parte e às vezes este aumento nem sequer se desacelerou. Entre as mulheres,
em muitos casos a redução da mortalidade cardiovascular pegou sem problemas
o bastão do recuo da infecção, enquanto que para os homens foi necessário um
tempo muito mais longo de adaptação. E em seguida, os anos 1970 e 1980
foram marcados por uma redução da mortalidade cardiovascular muito mais
rápida entre as mulheres do que entre os homens (Meslé e Vallin, 1992). Em
resumo, as mulheres souberam muito mais rápido e muito melhor do que os
homens tirar proveito desta nova grande fase de progresso sanitário.

2 Nota da revisão de textos.
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Compreende-se melhor deste modo como o diferencial de expectativa de
vida entre homens e mulheres pôde continuar a se ampliar na época mesmo em que
se operava uma aproximação dos comportamentos dos dois sexos no terreno dos
vícios masculinos, as virtudes mais fundamentais das mulheres lhes permitindo empreender
muito mais rapidamente e muito melhor a segunda fase da transição sanitária.

5. Quando a geografia contradiz a história mas confirma a hipótese

precedente

É também este duplo aspecto do papel dos comportamentos de homens
e mulheres nas diferenças de mortalidade (nocividade de certas práticas; aptidão
para tirar proveito do progresso sanitário) que permite elucidar um terceiro
paradoxo relativo à sobremortalidade masculina. Conforme já vimos, enquanto
ao longo dos séculos, quanto mais aumentou a expectativa de vida, mais  ampliou-
se o diferencial;  por outro lado, ao examinarmos a variação geográfica, num
país como a França, mas também em muitos outros casos,  veremos que quanto
maior a expectativa de vida, menor é o diferencial (Vallin, 1990a).

1. Quanto mais aumenta a expectativa de vida mais se amplia o

diferencial; contudo, quanto maior é a expectativa de vida, menor

é o diferencial

Os gráficos 4 e 5 ilustram este terceiro paradoxo, conforme pode-se
observar na França: as variações departamentais mostram uma correlação negativa
muito forte entre a expectativa de vida ao nascimento dos homens e a diferença de
expectativa de vida entre os sexos8 (gráfico 4), ao passo que a evolução secular
(gráfico 5) mostra uma correlação igualmente clara entre esses dois indicadores.

Este fenômeno, que pode-se observar também em muitos outros países
(Vallin, 1990a), repousa sobre o fato de que as variações geográficas são
principalmente ligadas à ação dos comportamentos masculinos nocivos à saúde
(o alcoolismo, muito particularmente no caso da França), os quais ao mesmo
tempo encurtam a duração da vida masculina e ampliam o diferencial com as
mulheres, ao passo que a evolução no tempo está essencialmente ligada ao
progresso sanitário, que, ainda que aumente a expectativa de vida dos dois sexos,
aumenta mais aquela das mulheres, que sabem melhor tirar proveito dele.
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Ainda que mais confusamente, porque os dados são menos precisos, observa-
se também este tipo de paradoxo no domínio da desigualdade social diante da
morte. Enquanto ao longo das últimas décadas, o diferencial entre operários e
quadros superiores se ampliou à medida em que progredia a expectativa de vida
de todos, as variações regionais mostram, também aqui, uma relação inversa, as
regiões em que a sobremortalidade dos operários é maior sendo aquelas em que a
expectativa de vida é a menor (Vallin, 1992a). É que, para as diferenças sociais
assim como para as diferenças por sexo, as mesmas causas produzem os mesmos
efeitos. Enquanto as diferenças regionais são muito sensíveis aos comportamentos
nocivos à saúde, mais disseminados entre os operários do que entre os quadros, a
evolução no tempo é bem mais sensível quando há a aptidão para tirar proveito
do progresso sanitário, mais desenvolvida entre os quadros do que entre os operários.

Gráfico 4

 Correlação entre as variações da expectativa de vida masculina e as variações da

diferença de expectativa de vida entre os sexos observada entre os departamentos

franceses de 1952-1956 a 1989-1991.

Mas voltemos às diferenças entre os sexos. Este terceiro paradoxo adquire
um relevo muito particular nos países do leste europeu e notadamente na Rússia
(Meslé e Vallin, 1997). Se, com efeito, as variações geográficas mostram nestes
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países, como em quase toda parte, uma correlação negativa entre a expectativa de
vida dos homens e o diferencial entre os sexos, na Rússia, na Hungria, na Polônia... a
evolução histórica só faz aparecer uma correlação positiva até por volta da década de
1960. Depois, a correlação é revertida, o diferencial entre os sexos continuando a se
ampliar enquanto o progresso da expectativa de vida é interrompido ou dá lugar,
como na Rússia, a um recuo. Aqui como em toda parte antes da crise dos anos 1960,
as variações geográficas, dominadas pelas doenças de sociedade, afetando muito
particularmente o sexo masculino, contrastavam com os efeitos históricos de um
progresso sanitário rápido, mais favorável às mulheres. Mas os países do leste e
notadamente a Rússia até o presente fracassaram inteiramente em sua passagem à
segunda fase da transição sanitária, e sua inaptidão para debelar a escalada das doenças
de sociedade assim como para lutar contra as doenças cardiovasculares os leva a um só
tempo à estagnação ou recuo da expectativa de vida e a um agravamento sem
precedentes do diferencial entre homens e mulheres. Na Rússia, por exemplo, o diferencial
entre os sexos passou de 8,7 anos em 1964 para 13,6 anos em 1994, ao passo que a
expectativa de vida masculina caía ao mesmo tempo de 64,6 para 57,7 anos!

Gráfico 5

Correlação entre as variações anuais da expectativa de vida masculina e as

variações anuais da diferença de expectativa de vida entre os sexos observada na

França após o começo do século XIX..
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2. Os diferentes papéis das diferentes causas da sobremortalidade

masculina

Longe de confundir as pistas, este terceiro paradoxo, ao contrário,
confirma as explicações precedentes. Além das diferenças biológicas entre
os sexos, a sobremortalidade masculina se liga a dois tipos diferentes de
causas de óbito. Por um lado, um certo número de afecções, que podemos
qualificar de doenças de sociedade, esteja ligado a comportamentos individuais
prejudiciais à saúde (alcoolismo, câncer do pulmão, acidentes de trânsito,
suicídio, etc.) ou aos perigos específicos de certas atividades econômicas
(acidentes e doenças profissionais), tocam de maneira fortemente
discriminatória certas categorias da população (homens, quando a distinção
se faz por sexo; profissionais manuais, quando o interesse é por atividade
econômica), e são estas mesmas afecções que compõem, dentro de um
mesmo país, o essencial das variações geográficas da mortalidade. Porém, a
evolução da mortalidade no tempo se liga muito mais a outras causas: outrora,
às doenças infecciosas; doravante, às doenças cardiovasculares e aos cânceres.
As doenças infecciosas sendo inicialmente mais desfavoráveis às mulheres,
notadamente nas baixas idades e nas idades reprodutivas, seu recuo, após o
fim do século XIX, já havia ampliado a diferença de expectativa de vida
entre os sexos, mas sobretudo os sucessos obtidos após a década de 1970
na frente das doenças cardiovasculares, e mais recente e modestamente naquela
dos cânceres, beneficiaram especialmente as mulheres, elevando a níveis sem
precedentes a diferença da expectativa de vida entre os sexos, apesar da
homogeneização dos comportamentos e da atenuação das diferenças ligadas
às doenças de sociedade. E finalmente, em países como a Rússia, onde as
doenças de sociedade afligem mais duramente do que em qualquer outro
lugar (notadamente alcoolismo e violência) e onde a passagem à segunda
fase da transição sanitária se faz esperar, os dois fenômenos se juntam para
penalizar muito mais os homens do que as mulheres, elevar a
sobremortalidade masculina a píncaros e reconciliar assim, em negativo, a
história e a geografia.



45DEMOGRAPHICAS     45GÊNERO NOS ESTUDOS DE POPULAÇÃO

Conclusão ou quarto paradoxo: vai a exacerbação da sobremortalidade

masculina de par com uma redução dos diferenciais de expectativa de

vida?

Contudo, seria arriscado concluir que o aumento sem fim do diferencial
de expectativa de vida entre os sexos é uma fatalidade. Um quarto paradoxo e
uma observação final permitirão pensar, ao contrário, que o fenômeno deverá
brevemente ser debelado.

Por um lado, o quarto paradoxo, uma exacerbação ao extremo da
sobremortalidade poderia vir de par com uma redução do diferencial de
expectativa de vida entre os sexos. Foi o que evidenciou-se, no caso da França,
ao projetar sobre uma centena de anos as tendências recentes da mortalidade
por idade e por sexo (Vallin e Meslé, 1989). O recuo da mortalidade feminina
tendo sido, em todas as idades, mais rápido que o da mortalidade masculina
ao longo dos últimos vinte anos, não é de surpreender que a projeção conduza
a relações de sobremortalidade mais elevadas em todas as idades, às vezes
francamente extravagantes. Assim, a relação dos quocientes masculinos com
os femininos ultrapassaria 10 por volta dos 50 anos e chegaria perto de 15 por
volta dos 20, contra respectivamente 2,5 e 3,5 atualmente. Não obstante, apesar
desta louca escalada da sobremortalidade masculina, o diferencial de expectativa
de vida entre os sexos atingiria bastante rapidamente um limite de 9 anos (sem
jamais alcançar o nível real de hoje da Rússia), para cair outra vez, ao termo da
projeção, a 7 anos, claramente abaixo dos 8,2 atuais. Este paradoxo se liga ao
fato de que a projeção conduz os quocientes femininos a níveis tão inferiores
aos quocientes masculinos que seria preciso, para produzir o mesmo efeito
sobre a expectativa de vida, uma redução relativa muito mais acentuada. Os
quocientes masculinos podem assim continuar a baixar menos rápido do que
os femininos (e a agravar a sobremortalidade masculina) ao mesmo tempo
em que produzem uma progressão da expectativa de vida sensivelmente
superior àquela obtida pelo sexo feminino. Excetuando prolongar a idade
extrema da vida além do seu limite atual (hipótese raramente empreendida
neste tipo de projeção), mesmo que a mortalidade feminina continue a regredir
mais rápido que a masculina, a diferença de expectativa de vida entre os sexos
não poderá mais aumentar: ela tenderá, ao contrário, a diminuir. A mesma
projeção, num país como a Rússia, produziria um resultado completamente
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diferente. Aumentado a mortalidade masculina, não há qualquer limite próximo
para o agravamento do diferencial entre as expectativas de vida. Aliás, os
fatos falam por si, visto que o diferencial já ultrapassou os 13 anos.

Por outro lado, porém, este quarto paradoxo não é a única razão para
esperar uma atenuação próxima dos diferenciais de expectativa de vida entre os
sexos, nem sequer a principal. Com efeito, os países anglo-saxões e os países
escandinavos, freqüentemente adiantados em matéria de progresso sanitário,
notadamente quando este repousa sobre um esforço maciço da prevenção
individual, mostram muito claramente, há alguns anos, que o diferencial de
expectativa de vida entre os sexos pode se atenuar com os novos progressos da
expectativa de vida (gráfico 6).

Gráfico 6

Relação entre nível de expectativa de vida e diferença ao longo das últimas

décadas nos países anglo-saxões e na Europa setentrional.
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Na Austrália, na Suécia e na Noruega, por exemplo, a passagem da
expectativa de vida de vida masculina de 70 a perto de 75 anos ao longo dos
anos 1980 e 1990 se traduziu por uma redução do diferencial entre os sexos em
cerca de um ano de expectativa de vida. Observa-se o mesmo fenômeno nos
Estados Unidos, contudo a um nível menos elevado de expectativa de vida.
Não só os comportamentos masculinos nocivos à saúde fazem cada vez menos
a diferença, mas nesses países os homens também conseguiram em parte copiar
eficazmente as atitudes femininas positivas em relação à prevenção e ao recurso
à assistência. Nada impede de pensar que a experiência dos países anglo-saxões
e escandinavos possa se generalizar, e que em quase todo lugar os homens acabem
por recuperar boa parte do terreno que perderam ao longo do século XX.

No começos dos anos 1960, para construir suas tábuas de mortalidade,
Ansley Coale e Paul Demeny apostaram (e perderam) que as mulheres imitariam
cada vez mais os homens. Hoje, talvez baste inverter os termos da aposta para
ganhar: são os homens que vão cada vez mais imitar as mulheres. Irão eles até
reduzirem sua desvantagem ao estrito mínimo imposto pela biologia? Já isto é
mais difícil de dizer.
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Notas

1 Entre os citados notadamente por Jean-Claude Chesnais (1987) ao examinar uma questão apresentada
num colóquio da AIDELF [Associação Internacional dos Demografos de Língua Francesa]

2 “Não só os fatores socioculturais pesam menos do que os fatores biológicos na diferença de mortalidade entre os sexos, mas

comparativamente seu peso é de pouca importância.”

3 Com certeza, os malefícios do tabaco não eram tão conhecidos na época quanto hoje, mas como já
destacava Roland Pressat (1973) numa crítica dos trabalhos de Francis Madigan, segundo um estudo
contemporâneo da American Cancer Society, a sobremortalidade masculina além dos 35 anos entre
fumantes ligava-se, à razão de 54%, ao seu tabagismo, a nocividade desta prática agravando principalmente
a mortalidade por câncer e doenças cardiovasculares, precisamente aquelas em relação às quais Francis
Madigan pensava que as mulheres eram biologicamente mais resistentes.

4 Desenvolvida, como nos lembra Dominique Tabutin (1978), por espíritos tão importantes quanto Jean-
Jacques Rousseau, Auguste Comte, Balzac ou mesmo o socialista Proud’hon, o qual “calculou cientificamente”

que o valor da mulher só era de 8/27 daquele do homem.

5 Para ilustrar a que ponto esta ideologia prevalecia nas mentalidades de outrora, André Armengaud
(1973) cita duas anedotas de Histoire morale des femmes [História moral das mulheres] de Legouvé (1842):
“Pergunte a tal camponês sobre sua família, ele responderá: eu não tenho filhos, só filhas” e “O agricultor bretão, cuja mulher

deu à luz uma menina, diz até hoje: minha mulher pariu errado”.

6 Uma análise precisa da sobrefecundidade, importante, após a perda de um filho mostrou, por outro
lado, que, nos anos sessenta, o desejo de substituição assim manifestado pelos pais é independente do
sexo da criança falecida (Vallin e Lery, 1975).

7 Uma correção foi publicada depois, mas somente para os modelos ocidental e setentrional (Coale e
Gua, 1989, 1990).

8 E como mostra o gráfico 4, este fenômeno é constante no tempo. O progresso da expectativa de vida
expectativa de vida fazendo apenas deslocar o agrupamento de pontos, sem modificar a orientação.
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