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Capital registra maior índice de mulheres 
solitárias

Jairo Costa Júnior 

Salvador apresenta o maior índice de mulheres solitárias 
entre todas as capitais do país: 50,09% das soteropolitanas 
com mais de 20 anos estão solteiras, descasadas ou viúvas. E 
das 50 cidades brasileiras com o maior índice de mulheres 
solteiras, 38 são baianas, sendo que Jussiape (próximo a Rio 
de Contas), Teodoro Sampaio (na microrregião de Feira de 
Santana) e Salvador, respectivamente, são os três primeiros 
colocados no ranking. Os dados fazem parte da pesquisa 
Sexo, casamento e solid ão, lançada ontem pelo Centro de 
Políticas Sociais (CPS) da Fundação Getúlio Vargas (FGV).

A pesquisa de autoria do economista Marcelo Cortes Neri, 
diretor do CPS, identificou ainda que o estado figura como o 
quarto no ranking nacional das mulheres solitárias, com 
41,58%, perdendo apenas para o Distrito Federal, Rio de 
Janeiro e Pernambuco. Neri diz que a atual posição da Bahia 
não surpreende tanto, já que há 35 anos detinha a liderança. 
Para chegar a essas conclusões, o pesquisador se debru çou 
cerca de seis meses sobre dados do censo demográfico do 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 
especial de 1970 e 2000, procurando estabelecer a rela ção 
entre união conjugal e o papel da economia nesse processo e 
sua evolução ao longo das últimas décadas.

Os resultados do estudo revelam a quantas anda o humor 
das brasileiras em todos os recantos do país em rela ção ao 
projeto marido-casa. Se na Bahia elas estão mais afeitas à 
solidão, em estados como Rondônia, Santa Catarina, Mato 
Grosso, Roraima, Tocantins e Paraná, as mulheres com mais 
de 20 anos (foco da pesquisa) querem mesmo é uma costela 
de Adão para passar o tempo. Das cinco cidades do Brasil 
com o maior índice de casadas, quatro são catarinenses, 
inclusive a campeã no ranking, Rio Fortuna, que já pode ser 
chamada de "capital das casadoiras".

Neri chegou também a dados bastante curiosos em sua 
pesquisa. Por exemplo, o Distrito Federal é a unidade da 
federação com o maior índice de divorciadas e descasadas. Já 
o Rio de Janeiro encabeça a lista da viuvez, seguido pelo Rio 
Grande do Sul e Minas Gerais. Santa Catarina é onde mais se 
casa como manda o figurino, no civil e no religioso, pois 
48,9% das catarinenses preferem a ortodoxia à modernidade. 
Recife é a pior praça para os homens que procuram uma 
companheira, já que é a cidade com a maior quantidade de 
homens por fêmea (1,26). Para os ca çadores de plantão, a í 
segue o mapa da mina, ou melhor, das "minas": Novo 
Progresso (Pará), Álvaro de Carvalho (SP) e São José do 
Xingu (Mato Grosso).

Segundo Neri, a principal conclusão da pesquisa é que a 
disposição da mulher para o casamento vem mudando, 
levada a reboque pelas transformações comportamentais. "E 
essas mudanças são relacionadas com uma maior 
participação da mulher no mercado de trabalho e sua 
conseqüente emancipação econômica. O Brasil vem seguindo 
uma tendência mundial", diz o pesquisador, doutor em 
economia pela prestigiada Universidade de Princeton, nos 
Estados Unidos. Neri também detectou um alto índice de 
solidão entre as mulheres maduras, que aumenta em um 
ponto percentual a cada ano a partir dos 35 anos de idade. 
Sobre a posição de destaque das cidades baianas no ranking 
da solid ão, que leva em conta mais de 5.500 munic ípios 
brasileiros, Neri explica que será necessário se debruçar por 
mais algum tempo antes de saber o porquê do fenômeno. 
"Esse é o grande mistério da pesquisa", explica. A incógnita 
se deve principalmente a um fator. Não é só entre as 
mulheres que Jussiape, por exemplo, se sobressai no pódio 
dos solitários. O município também detém a 12ª posição 
quando o objeto de análise é o macho. "A única conclusão 
que tenho é que, por algum motivo, os sozinhos e sozinhas 
não estão se encontrando nesses locais". Às vésperas do Dia 
de Santo Antônio, resta apelar para o divino casamenteiro na 
tentativa de mudar esses números. Ou então a única coisa a 
fazer será cantarolar Paulinho da Viola: 
"Desilusão/Desilusão/Danço eu/Dança você/Na dança da 
solidão".
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