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A economia não se ocupa unicamente de rendas e riqueza, mas também da forma como são utilizados esses

recursos como meio para atingir metas importantes, inclusive a promoção e a fruição de existências longas e
proveitosas. Se, no entanto, o sucesso econômico de uma nação é avaliado unicamente através de sua renda e de outros
indicadores clássicos de opulência e saúde financeira, como tantas vezes acontece, o importante objetivo do bem-estar
fica de fora. Os critérios mais convencionais de medição do sucesso econômico podem ser melhorados com a inclusão
de uma avaliação da capacidade que tem um país de estender e melhorar a qualidade de vida.

A despeito da prosperidade sem precedentes no mundo como um todo, a miséria e a fome crônica perduram em
muitos lugares. Doenças e mortes evitáveis também permanecem disseminadas, tanto nos países industrializados como
no Terceiro Mundo. Esses são problemas que exigem medidas econômicas. Se suplementarmos os indicadores
tradicionais com estatísticas mais diretamente relacionadas ao bem-estar, será possível avaliar de forma mais frutífera
os benefícios e deficiências de abordagens econômicas alternativas. Por exemplo, um país pode ter um Produto
Nacional Bruto per capita muito mais elevado que outro; ao mesmo tempo, talvez esse mesmo país tenha uma
expectativa de vida bem mais baixa que seu parceiro menos rico, caso seus cidadãos tenham um acesso insatisfatório
ao atendimento de saúde e à educação básica. Os dados referentes a mortalidade podem ser utilizados para avaliar os
programas adotados e identificar aspectos vitais da privação econômica em nações particulares e em grupos
específicos no interior das nações.

A relevância e o mérito das estatísticas de mortalidade podem ser ilustrados examinando-se uma série de
problemas selecionados no mundo inteiro. Esses problemas incluem situações críticas de fome devastadora, que muitas
vezes ocorrem mesmo quando há alimentos facilmente disponíveis; baixa expectativa de vida, freqüentemente em
países com altos PNBs; índices de mortalidade mais altos para as mulheres que para os homens em certas regiões da
Ásia e da África; e índices baixíssimos de sobreviria entre os afro-americanos, quando comparados não apenas aos dos
brancos dos Estados Unidos, mas também aos das populações de alguns países extremamente pobres.

 Costumam-se buscar explicações econômicas para a fome nas medidas de produção e disponibilidade de
alimentos. E a política pública freqüentemente se baseia nas estatísticas agregadas de um país quanto ao volume de
alimentos disponível por pessoa, indicador que adquiriu proeminência, graças a Thomas Robert Malthus, no início da
década de 1800. Ainda assim, ao contrário do que se costuma acreditar, a fome pode ocorrer mesmo quando esse
indicador global é alto. Partir desses números simples freqüentemente resulta numa falsa sensação de segurança que
impede os governos de adotar medidas que evitem a fome.

Uma compreensão mais adequada da fome exige que se examinem os canais através dos quais o alimento é
adquirido e distribuído e ao mesmo tempo que se estudem as prerrogativas das diferentes parcelas da sociedade. A
inanição ocorre porque uma parte substancial da população deixa de ter condições de obter alimentos. Uma perda
desse tipo pode resultar do desemprego, de um declínio do poder aquisitivo dos salários ou de uma alteração na razão
da troca entre bens e serviços vendidos e alimento comprado. As informações relativas a esses fatores e a outros
processos econômicos que influenciam a capacidade específica de um grupo de obter alimentos deveriam estar na base
dos programas destinados a evitar a fome crítica e aliviar a fome crônica.



A crise de fome ocorrida em 1974 em Bangladesh demonstra a necessidade de uma apreciação mais ampla dos
fatores que levaram àquela calamidade. Naquele ano, o volume de alimentos disponíveis per capita foi alto em
Bangladesh: na realidade, mais alto que em qualquer outro ano entre 1971 e 1976. Mas as inundações ocorridas a partir
do final de junho e que se estenderam até agosto prejudicaram o transplante do arroz (processo através do qual as
mudas de arroz são retiradas dos locais esparsos onde foram semeadas para fileiras regulares em campos úmidos) e
outras atividades agrícolas no distrito norte do país. Essas perturbações, por sua vez, provocaram desemprego entre os
trabalhadores rurais, que tipicamente levam uma existência "da mão para a boca". Destituídos de salários, esses
trabalhadores já não podiam comprar muito alimento e se tornaram vítimas da inanição.

O pânico piorou a situação. Embora o grosso da lavoura de arroz - apenas parcialmente prejudicada pela
inundação - só devesse ser colhido em dezembro, os prognósticos de escassez tiveram como resultado imediato a
estocagem preventiva e a acumulação de reservas para fins de especulação. Em todo o país, os preços dispararam. À
medida que o arroz e outros grãos foram ficando mais caros, a capacidade da população pobre de Bangladesh de
comprar alimentos despencou. Quando os preços dos alimentos atingiram o ápice, em outubro, o mesmo ocorreu com o
número de mortes.

A essas alturas o governo, com atraso, deu início a uma campanha de auxílio em ampla escala. Diversas razões
haviam retardado a reação do governo, entre elas a suspensão das remessas de alimentos pelos Estados Unidos,
resultante de uma disputa em torno das exportações de juta de Bangladesh para Cuba. Não obstante, um dos maiores
obstáculos fora uma falsa sensação de segurança causada por números elevados na área do abastecimento alimentar.
Uma vez desencadeada a campanha de auxílio, o mercado começou a reajustar-se a uma avaliação mais realista da
colheita de inverno: a quebra na safra era muito mais moderada do que se imaginara inicialmente. Em novembro os
preços dos alimentos começaram a cair; quando o mês chegou ao fim, quase todos os centros de auxílio já haviam sido
fechados. A fase mais crucial da crise de fome ficara para trás antes mesmo que se fixasse a colheita da safra
parcialmente prejudicada.

Como mencionado acima, as cotas de alimentos per capita em Bangladesh estavam altas naquele ano (porque
em dezembro de 1973 a safra fora particularmente abundante). A ocorrência dessa crise de escassez de víveres ilustra
a que ponto pode ser desastroso confiar unicamente em algarismos, em se tratando de abastecimento alimentar. Os
víveres jamais são distribuídos igualmente entre todas as pessoas simplesmente por estarem totalmente disponíveis.
Além disso, os estoques de produtos, tanto de particulares como comerciais, são colocados ou retirados do mercado de
acordo com os incentivos monetários e as expectativas de alterações de preços.

É freqüente a ocorrência de escassez de víveres em momentos em que as estatísticas apresentam pouco ou
nenhum declínio no abastecimento de alimentos. Por ocasião da crise de escassez de víveres em Bengala em 1943, por
exemplo, a diminuição do poder aquisitivo dos salários dos trabalhadores rurais desencadeou uma crise aguda de fome
generalizada. Similarmente, em 1973 houve escassez na província etíope de Wollo, causada por uma seca regional
particularmente intensa, que empobreceu a população local mas não reduziu substancialmente a produção de alimentos
no país como um todo. Muitas vezes os preços eram mais baixos em Wollo que em qualquer outro ponto do país, visto
que a capacidade de compra da população da província estava tão reduzida; com efeito, parte dos alimentos migrou da
região atingida pela fome para áreas mais afluentes. (Essa trágica ocorrência também se verificou na década de 1840,
quando a Irlanda morria de fome e seus alimentos foram embarcados para a próspera Inglaterra.)

Há inúmeras maneiras de evitar a fome. Na África e na Ásia, um aumento do cultivo teria conseqüências
obviamente positivas, não apenas porque isso reduziria o custo dos alimentos mas também porque haveria um reforço
dos meios econômicos de populações predominantemente empregadas na produção de alimentos. Um aumento da
produção exigiria a implantação de incentivos para que valesse a pena fazer investimentos na área agrícola. Também
seria necessária a adoção de programas como, por exemplo, de expansão da irrigação e o estímulo à inovação
tecnológica (muito negligenciada na África).

Aumentar a produção de alimentos, porém, não é a única resposta possível. Na realidade, devido à
variabilidade do clima, concentrar uma parte muito significativa dos recursos da nação no cultivo de uma quantidade
maior de alimentos pode aumentar a vulnerabilidade da população a secas e inundações. Na África subsaariana, em
especial, existe grande necessidade de que se pratique uma diversificação da produção, inclusive com a expansão
gradual da manufatura. Quando as pessoas têm condições econômicas, os alimentos, caso necessário, podem ser
adquiridos no exterior.

Por mais bem-sucedidas que possam mostrar-se a expansão da produção e a diversificação em muitos países
africanos e asiáticos, milhões de pessoas continuarão sendo dizimadas por inundações, secas e outras calamidades.
Nessas situações, a fome pode ser evitada através do aumento do poder aquisitivo dos grupos mais afetados - aqueles
que têm menos condições de obter alimentos. Programas de empregos públicos podem oferecer rapidamente uma fonte



de renda; ao mesmo tempo, os trabalhadores recém-contratados terão condições de competir com os outros por uma
cota do total de alimentos disponíveis. É evidente que a criação de ocupações assalariadas faz subirem os preços; em
lugar de permitir que os necessitados morram de fome, essa prática promove uma escalada da demanda total de
alimentos. Tal acréscimo, na realidade, pode ser benéfico, visto que promove uma redução do consumo por parte de
outros grupos menos afetados. Tratase de um processo que distribui a escassez de maneira mais equitativa - e essa
partilha pode afastar a fome.

Como norma, tais projetos de obras públicas destinados a combater a fome não imporiam um fardo financeiro
extraordinário aos governos dos países pobres. Embora o número absoluto de vítimas da fome possa ser alto,
normalmente elas representam uma pequena proporção da sociedade: em geral a fome aflige menos de 5 a 10 por cento
da população. Visto que as pessoas atingidas também são as mais pobres, sua cota de renda ou de consumo de
alimentos situa-se muitas vezes entre 2 e 4 por cento. Assim, os recursos fiscais necessários para recriar seus
rendimentos perdidos não são proibitivamente exorbitantes.

O sucesso da estratégia do emprego público para prevenir a fome é bem ilustrado. No estado indiano de
Maharashtra houve uma série de secas muito rigorosas entre 1972 e 1973, que resultaram em amplo desemprego na
área agrícola e na redução à metade do total da produção de alimentos. Programas de obras públicas - por exemplo a
construção de estradas e poços - salvaram da inanição os trabalhadores atingidos, dando-lhes condições de competir
com os outros pelo escasso alimento existente. Embora a quantidade média de alimento disponível por pessoa em
Maharashtra fosse, naquele momento, muito mais reduzida que nos países do Sahel (Burlona Paso, Mauritânia, Máli,
Níger, Chade e Senegal), a fome não foi grave em Maharashtra. O Sahel, porém, experimentou uma fome generalizada,
visto que a escassez não foi distribuída de forma tão igualitária.

Graças a métodos desse tipo, a índia teve condições de evitar a fome em anos recentes. Sua última crise grave
de escassez de víveres ocorreu em 1943, quatro anos antes de sua independência da Grã-Bretanha. Embora o
abastecimento de alimentos tenha apresentado uma queda drástica em 1967, 1973, 1979 e 1987 em decorrência de
desastres naturais, foi possível evitar crises agudas de fome através da reconstituição do poder aquisitivo local dos
segmentos ameaçados da população.

A prevenção da fome através de programas que proporcionem rendimento em espécie difere da prática
normalmente adotada, de reunir as pessoas em campos de auxílio para tentar alimenta-las. Essa estratégia,
freqüentemente adotada na África, tende a ser mais lenta e pode significar um fardo organizacional insuportável para
os funcionários do governo. Além disso, aglomerar as pessoas em campos distantes de suas regiões natais pode
interromper as operações econômicas normais, como a lavoura e a criação, o que, por sua vez, pode prejudicar a
produção futura. Tais aglomerações podem ainda trazer perturbações para a vida familiar. Por fim, outro fator
importante é que os campos muitas vezes se transformam em viveiros de moléstias infecciosas.

Em compensação, o pagamento de salários em espécie por serviços públicos não põe emcheque o bem-estar
econômico e social dos que estão sendo auxiliados. .A iniciativa está apoiada nos mecanismos existentes de produção
e mercado e proporciona maior eficiência a comerciantes e transportadores. Na realidade, essa abordagem pode
fortalecer a infra-estrutura econômica, em lugar de debilitá-la.

Como é inevitável, os programas de benefícios fiscais estão intimamente relacionados com a política. Embora a
solução de investir em obras públicas esteja apoiada no mercado, essa não é uma política de livre-mercado, visto que
exige a intervenção do governo através da oferta de emprego. A propriedade pelo governo de reservas de alimentos,
mesmo mínimas, também pode ajudar. Os estabelecimentos comerciais podem apresentar uma ameaça plausível ao
governo caso os comerciantes tentem manipular o mercado. Se os lojistas vierem a reter artificialmente as provisões,
num esforço para jogar os preços para cima, o governo poderá retaliar inundando o mercado com o objetivo de
provocar o colapso dos preços e dos lucros.

A fome é totalmente evitável quando o governo se sente incentivado a agir a tempo. É significativo observar
que jamais um país democrático dotado de imprensa relativamente livre passou por uma situação de crise aguda de
fome (embora alguns deles tenham sido mais eficazes que outros no que diz respeito a evitá-las). Essa generalização se
aplica tanto às democracias pobres como às ricas. Uma situação de escassez de víveres pode varrer milhões de pessoas
do mapa, mas raramente atinge os governantes. Se os líderes dependerem de uma reeleição e a imprensa estiver à
vontade para informar sobre a situação de fome e criticar a política governamental, os governantes têm um incentivo
para adotar medidas antecipadas. Na índia, por exemplo, a fome cessou com a independência. Um sistema democrático
multipartidário e uma imprensa relativamente livre são indispensáveis para que o governo aja. Em compensação, a
China pós-revolucionária mostrou-se muito mais bem-sucedida que a índia no que diz respeito à expansão econômica
e no setor da saúde, porém não foi capaz de acabar com a fome. Houve uma crise de escassez de víveres entre 1958 e
1961, depois do fracasso do programa agrícola do Grande Salto para Diante. A ausência de oposição política e de



imprensa livre permitiu que essa política desastrosa prosseguisse por três anos mais. Conseqüentemente, o número de
mortes atingiu entre 23 e 30 milhões de pessoas.

Muitos países da África subsaariana, entre eles a Somália, a Etiópia e o Sudão, pagaram um alto preço por seus
governos militares. Conflitos e guerras levam à fome, não só por serem economicamente destrutivos como também
por estimularem a ditadura e a censura. Os países subsaarianos relativamente democráticos, como o Botsuana e o
Zimbábue, foram, de um modo geral, capazes de antecipar-se à fome. Claro, com sorte, mesmo um país pobre e não-
democrático pode evitar a fome; também existe a possibilidade de ele não ser atingido por uma crise ou, quem sabe,
algum déspota benevolente trate de implementar políticas eficazes de atendimento à fome. Mas uma democracia é uma
garantia mais eficaz de ação em tempo hábil.

Os dados relativos à mortalidade provocada pela fome chamam atenção para as deficiências de certas estruturas
econômicas e políticas. índices de mortalidade cronicamente elevados revelam deficiências menos drásticas, mas mais
persistentes. As políticas econômicas associadas a baixos índices de mortalidade infantil e a uma expectativa de vida
ascendente variam consideravelmente. Diversos países que reduziram drasticamente seus índices de mortalidade
infantil entre 1960 e 1985 tiveram um crescimento econômico rápido sem precedentes. Entre esses países estão Hong
Kong, Cingapura e Coréia do Sul. Hoje, estas são nações ricas em termos de PNB. Porém, a lista dos sucessos inclui
também diversas nações que continuam pobres: China, Jamaica e Costa Rica, entre outras.

O fato de que um país pobre possa obter avanços no setor da saúde e na expectativa de vida a ponto de
rivalizar, de muitas maneiras, com os avanços obtidos por nações mais ricas, tem fantásticas implicações políticas. Tal
capacidade desafia a opinião tantas vezes apregoada de que um país em desenvolvimento não tem condições de
enfrentar gastos com saúde e educação enquanto não ficar mais rico e não for mais saudável do ponto de vista
financeiro. Esse ponto de vista ignora o custo relativo. Educação e saúde requerem uma utilização intensiva de mão-
de-obra, tal como muitos dos serviços médicos mais eficazes. Esses serviços custam muito menos numa economia
onde há mão-de-obra barata que num país mais rico. Desse modo, embora um país pobre tenha menos para gastar com
esses serviços, ao mesmo tempo precisa gastar menos com eles.

Os esforços de longa data do Sri Lanka e do estado indiano de Kerala (cuja população de 29 milhões de pessoas
é maior que a do Canadá) ilustram os méritos dos gastos públicos com educação e saúde. O Sri Lanka promoveu
programas de alfabetização e ensino no início deste século. Expandiu maciçamente os serviços médicos na década de
1940 e em 1942 deu início à distribuição gratuita ou subsidiada de arroz, para reforçar o consumo nutricional das
pessoas subnutridas. Em 1940 o índice de mortalidade era de 20,6 em 1.000; em 1960 ele havia caído para 8,6 por
1.000.

Mudanças semelhantes tiveram lugar em Kerala. A despeito de um PNB per capita consideravelmente menor
que o da média indiana, a expectativa de vida hoje em Kerala é de mais de 70 anos. Um feito como esse,
considerando-se a renda baixíssima e a pobreza, é resultado da expansão da educação pública, do atendimento
epidemiológico social, de serviços médicos pessoais e da nutrição subsidiada.

Esta análise não contradiz a valiosa contribuição que um PNB em ascensão pode dar para elevar a expectativa
de vida. Não há dúvida de que a solidez econômica pode contribuir para que uma família obtenha uma melhor
nutrição e um melhor atendimento médico. Mais do que isso, o crescimento econômico pode aumentar a capacidade
do governo de oferecer educação pública, atendimento à saúde e nutrição. Só que os resultados do crescimento
econômico nem sempre são canalizados para tais programas. Muitos países - como a Arábia Saudita, o Gabão, o Brasil
e a África do Sul - apresentam índices muito mais baixos em educação, saúde e bem-estar que outros países (ou
estados) com PNB bem mais baixo mas com uma política mais orientada para a área pública, entre eles o Sri Lanka, a
China, a Costa Rica e Kerala. O ponto fundamental é que os países. pobres não precisam esperar enriquecer para
combater a mortalidade e elevar a expectativa de vida.

Atribuir à área pública a função de elevar a expectativa de vida não é, evidentemente, característica apenas do
Terceiro Mundo. A intervenção governamental nas áreas da saúde, da educação e da nutrição desempenhou
historicamente um papel substancial na elevação da longevidade no Ocidente e no Japão. Na Grã-Bretanha e no País
de Gales, as décadas da I Guerra Mundial e da II Guerra Mundial caracterizaram-se por um aumento na expectativa
de vida mais significativo que o de qualquer outra década deste século. Os esforços de guerra e o racionamento
produziram uma distribuição mais equitativa dos alimentos, enquanto o governo passava a dedicar mais atenção à área
da saúde; até o Serviço Nacional de Saúde foi criado na década de 1940. Na realidade, aquelas duas décadas
apresentaram o índice mais lento de crescimento do Produto Interno Bruto per capita: entre 1911 e 1921, o crescimento
do PIB chegou a ser negativo. Os esforços governamentais, mais que os rendimentos individuais, foram o fator-chave
para aumentar a expectativa de vida durante aquelas décadas.

A análise dos dados relativos a mortalidade pode contribuir para a avaliação econômica dos dispositivos



sociais e dos programas para a área pública. Essa perspectiva pode ser particularmente útil para elucidar aspectos
fundamentais da desigualdade social e da pobreza e para identificar programas capazes de combatê-las. Um dos
problemas mais imediatos a enfrentar nos Estados Unidos é a necessidade de uma compreensão mais ampla quanto à
natureza da privação econômica. Sem dúvida, os rendimentos são um aspecto básico na caracterização da pobreza,
mas a discussão da pobreza americana em geral e dá pobreza afro-americana em particular freqüentemente deixou de
considerar aspectos importantes devido a uma superconcentração na questão dos rendimentos.

Como muitas vezes já se observou, dois quintos dos habitantes da área central do Harlem, em Nova York,
vivem em famílias cujo nível de renda está situado abaixo da linha nacional de pobreza. Este é um fato chocante, mas
por mais baixa que seja essa linha de pobreza no contexto dos Estados Unidos, ela é muitas vezes superior à renda
média de uma família de Bangladesh, por exemplo - mesmo feitas todas as correções relativas a diferenças de preços e
poder aquisitivo. Em alguns aspectos, as estatísticas relativas a mortalidade permitem que se obtenha um retrato mais
revelador da pobreza no Harlem quando comparada à de Bangladesh. Colin McCord e Harold P. Freeman, da
Universidade Columbia e do Hospital do Harlem, já observaram que os negros do Harlem têm menor probabilidade de
atingir a idade de 65 anos que os homens de Bangladesh. Na realidade, os homens do Harlem ficam abaixo dos
homens de Bangladesh em termos de índices de sobrevida aos 40 anos de idade.

Essas comparações podem ser realçadas examinando-se as situações da China e de Kerala, economias pobres
que empreenderam esforços muito mais abrangentes nas áreas da saúde pública e da educação que Bangladesh.
Mesmo considerando que a China e Kerala têm índices de mortalidade infantil mais elevados, seus índices de
sobrevida relativos a adolescentes e pessoas mais velhas do sexo masculino são melhores que os do Harlem. O índice
mais alto de mortalidade dos homens do Harlem reflete, em parte; as mortes decorrentes da violência. A violência é
parte significativa da privação social nos Estados Unidos, muito embora não seja a única causa do alto índice de
mortalidade no Harlem. As mulheres do Harlem ficam atrás das mulheres da China e de Kerala no que diz respeito a
índices de sobrevida nas idades de 35 e 30 anos, respectivamente.

Ademais, um problema similar aflige os afroamericanos de um modo geral: Mais uma vez, os negros dos
Estados Unidos apresentam índices de mortalidade infantil mais baixos que os das populações da China e de Kerala. À
medida que ascendemos na escala etária, porém, as mulheres e homens negros ficam atrás das mulheres e homens de
Kerala e da China em termos de porcentagem de sobreviventes. É impossível entender adequadamente a natureza e a
extensão da privação entre os afro-americanos utilizando-se o parâmetro da renda. De acordo com esse parâmetro, os
afro-americanos são pobres se comparados aos brancos dos Estados Unidos mas são incomparavelmente mais ricos
que os cidadãos da China e de Kerala. Por outro lado, em termos de vida e morte os afroamericanos têm menor
probabilidade de sobreviver a uma idade avançada que as pessoas de alguns dentre os países mais pobres do Terceiro
Mundo.

Outra característica da desigualdade racial revelada pelos dados relativos a mortalidade é a privação relativa
das mulheres afro-americanas. Em alguns aspectos, elas ficam atrás dos homens negros. As brechas existentes entre a
mortalidade de brancos e negros para as idades entre 35 e 54 anos parecem muito maiores para as mulheres negras que
para os homens negros. As diferenças entre negros e brancos dizem respeito, em parte, às diferenças entre as
respectivas rendas. Mas mesmo depois de corrigidas as variações entre essas rendas, algumas das discrepâncias
permanecem. Para as mulheres negras, o grosso das diferenças na área da mortalidade não pode, de forma alguma, ser
atribuído a diferenças de renda.

As informações relativas a mortalidade também podem ser utilizadas para investigar uma manifestação
elementar de prevenção sexual. Uma característica demográfica marcante do mundo moderno é a imensa variação
geográfica da razão mulheres/homens. Indícios médicos sugerem que, com um mesmo atendimento, as mulheres
tendem a apresentar um índice de mortalidade mais baixo que o dos homens. Mesmo ainda no útero, os fetos do sexo
feminino são menos propensos a serem abortados. Embora os nascimentos e concepções do sexo masculino sejam
mais numerosos, as mulheres são mais numerosas que os homens na Europa e na América do Norte, numa proporção
de aproximadamente 5 por cento.

Em muitos locais do mundo em desenvolvimento, porém, a razão mulheres/homens é bem diferente: enquanto
essa razão é de 1,02 na África subsaariana, ela é de 0,98 na África do Norte, de 0,94 na China, em Bangladesh e na
Ásia Ocidental, de 0,93 na índia e de 0,91 no Paquistão'. Para que se tenha uma idéia das grandezas envolvidas, é útil
formular questões como: se países como a China apresentassem a mesma proporção mulheres/homens da África
subsaariana, por exemplo, quantas mulheres mais haveria? Se adotarmos a razão da África subsaariana como
referência - como Jean Dreze, da Delhi School of Economics, e eu fizemos, haveria de constatar-se que há mais de
100 milhões de mulheres "faltando" nos países com déficit em mulheres: só na China faltam 44 milhões delas; na
índia, a lacuna é de 37 milhões. Outras estimativas, utilizando outros marcos de referência, situaram essa cifra entre 60



e 90 milhões.
O fenômeno das mulheres inexistentes reflete uma história de maior índice de mortalidade para as mulheres e

uma sólida prevenção antimulheres nesses países no que diz respeito às áreas de saúde e nutrição. Joselyn Kynck, da
Universidade de Oxford, e eu, examinamos registros hospitalares em Bombaim. Constatamos que as mulheres tinham
que estar mais gravemente doentes que os homens para serem admitidas no hospital. Outro estudo que desenvolvi -
com Sunil Sengupta, da Universidade de Visva-Bharati - indicava prevenção sistemática na área da saúde nutricional
em favor dos meninos em duas vilas de Bengala Ocidental.

Embora haja fatores históricos e culturais por trás dessa prevenção, as instituições econômicas estão igualmente
envolvidas. Há indícios de que a capacidade das mulheres de obter rendimentos e adotar ocupações fora do lar,
principalmente em se tratando de atividades mais especializadas, reforça sua posição social e influencia, por sua vez,
os cuidados que elas recebem no interior da família. Trabalhar fora de casa também expõe as mulheres ao mundo e, às
vezes, oferece-lhes mais de uma oportunidade de questionar a justiça da ordem social e econômica vigente. A
alfabetização, instrução, propriedade da terra e direito de herança também podem melhorar a condição da mulher de
um modo geral.

Em Kerala, a economia contribuiu para melhorar a posição das mulheres. Esse estado, além de ter uma grande
proporção de mulheres que trabalham em atividades que exigem respeito, também conta, tal como descrito acima, com
um sistema de ensino bem desenvolvido, com altos índices de alfabetização para ambos os sexos, uma rede abrangente
de serviços de saúde e, para um segmento substancial e influente da população, uma tradição de heranças
matrilineares. A razão mulher/homem da população é hoje de cerca de 1,04 (embora essa proporção ficasse um pouco
reduzida caso levássemos em conta os homens que trabalham fora do estado). A expectativa de vida em Kerala por
ocasião do nascimento é de 73 anos para as mulheres e 67,5 anos para os homens.

Essa expectativa média de vida é seguida de perto pela China, mas as mulheres têm um desempenho
relativamente melhorem Kerala. O governo chinês envidou esforços para erradicar a desigualdade sexual e a China
apresenta um alto índice de emprego feminino. O índice de alfabetização feminina é, porém, muito mais baixo que em
Kerala. A alta mortalidade infantil feminina na China também pode ser relacionada, em parte, com o impacto das
medidas compulsórias de controle da natalidade - a imposição parcial da assim-chamada política-do-filho-único -
numa sociedade onde a preferência por filhos homens é avassaladora.

Este artigo não se ocupa diretamente de fertilidade e planejamento familiar, mas eu gostaria de observar que o
controle compulsório da natalidade apresenta alguns perigos no que diz respeito ao preconceito sexual. Em primeiro
lugar, há excelentes argumentos, baseados em considerações de liberdade e livre-determinação, contrários a esse tipo
de coerção. Mas o efeito possível de uma medida dessas sobre a mortalidade feminina adiciona outra dimensão ao
debate. O sucesso alcançado pela China na diminuição do ritmo do coeficiente de natalidade é citado freqüentemente
em discussões sobre a necessidade de impor a adoção de planejamento familiar no Terceiro Mundo. É verdade que o
coeficiente de natalidade da China, de 21 por 1.000, pode ser comparado muito favoravelmente aos 30 por 1.000 da
índia (e à média de 38 por 1.000 observada em outros países de baixa renda que não a China e a Índia). Ao mesmo
tempo, o coeficiente de natalidade de Kerala, de 20 por 1.000, é comparável aos 21 por 1.000 da China - e isso sem
que se tivesse imposto qualquer medida compulsória de controle da natalidade e sem o problema da mortalidade
infantil feminina.

Indícios demográficos de peso indicam que declínios nos coeficientes de natalidade seguemse, muitas vezes, a
declínios nos coeficientes de mortalidade. Esse modelo está relacionado com um declínio da necessidade de ter muitos
filhos para garantir a sobrevivência de alguns deles. Ao mesmo tempo, reflete a interdependência entre controle da
natalidade e controle da mortalidade: proporcionar às pessoas acesso à contracepção pode ser eficazmente combinado
ao oferecimento de cuidados médicos. Tal como o índice de mortalidade decresceu em Kerala, o mesmo aconteceu
com o índice de natalidade: de 44 para 1.000 entre 1951 e 1961, para 20 por 1.000 entre 1988 e 1990.

Os dados relativos a mortalidade oferecem um indicador da privação econômica que vai bem além do foco
convencional na renda e nos meios financeiros. A avaliação das realizações econômicas em termos de vida e morte
pode atrair a atenção para questões prementes de política econômica. Essa perspectiva pode contribuir para que se
obtenha uma compreensão mais completa da fome, do atendimento da saúde e da desigualdade sexual, bem como da
pobreza e da desigualdade racial, mesmo em nações ricas como os Estados Unidos. A necessidade de ampliar o escopo
da economia convencional para incluir a economia da vida e da morte não é menos aguda nos Estados Unidos que na
África subsaariana assolada pela fome.

Tradução de Heloísa Jahn
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