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liares, conquanto também se apresentem outros tipos 
de motívacóes. Os motivos principais de separacáo no 
entanto referern-se as condícóes económicas da famí
lia da enanca, porém, quando a saída corresponde a 
estes últimos, o retorno é maior. A separacáo que pa
rece ser rnais definitiva é aqueia que se deve a condi
c óes familiares (Gráfico 4). 

Constatou-se também que as máes tomam tal 
decisáo principalmente por motivos económicos; o 
pai ou av ós igualmente por motivos familiares, e as 
próprias críancas basicamente por motivos familiares 
ou outros (Tabela A-l). Portanto, embora as máes 
tenham decidido em maior número de casos a separa
I;ao, considerando os motivos, o retorno das criancas 
é mais provável. 

A idade na saída é importante para diferenciar as 
trajetórias res idenciais das enancas, sendo que nos ca
sos das enancas que alguma vez deixaram de morar 
com a máe, 43,5% das saídas ocorreram antes de a 
crianca completar um ano de vida (Tabeia A-2). As 
chances de atualmente nao morar com a máe segundo 
idade ao momento da saída sao maiores para aqueias 
que saíram com mais de um ano de idade. 

O principal destino das críancas ao deixar de morar 
com a máe é dentro da própria familia, 69,6%, enquan
to fora da familiamoraram 30,4%das enancas (Gráfico 5), 
Isto questiona a nocáo de abandono familiar e leva a 
considerar relac óes familiares mais abrangentes em se 
pensando na perda da residencia conjunta com a rnáe. 
Por outro lado, salienta o papel da família, em sentido 
amplo, como parte da rede de sobrevívéncia das crian
cas, Se a ruptura da residencia conjunta com a máe náo 
é fator importante face a presenca das enancas na rua, 
outro fator a considerar é o trabalho, levando em con
ta que todas as enancas pesquisadas realizam algum. 
Entendemos aqui como trabalho qualquer atividade 
extradomiciliar, remunerada ou nao, que tenha valor 
reconhecido no mercado e também atividades que, 
sem ter valor reconhecido no mercado, geram renda 
ou retorno económico, seja dinheiro, bens ou servicos 
para quem as realiza. O Gráfico 6 apresenta a relacáo 
temporal da data de início no trabalho com o momen
to de inícío da ruptura da residencia conjunta com a 
máe para as enancas que vivenciaram esta ruptura. Ob
serva-seque nenhuma enanca comecou a trabalhar si
multaneamente com a ruptura da residencia conjunta 
com a máe, sendo que, das enancas que alguma vez 
deixaram de morar com a máe, 86,90/Ó cornecaram a tra
balhar depois da ruptura da residencia conjunta com 
ela. Isto é atribuível basicamente ao fato de que, na 
rnaioria destes casos, a ruptura da residencia conjunta 
aconteceu em idade adiantada, e, portanto, antes de as 
criancas atingirem idade "suficiente" para cornecar a 
trabalhar. 

Pode-se inferir que o evento fundamental que co
loca as criancas fora de casa é a saída para o trabalho 
e nao a separacáo da máe, Coincidimos aqui com a 
colocacáo geral da importancia dos fatores económi
cos como motivo de saída das críancas, mas a per
gunta que tentamos responder refere-se basicamente 
as características dessas enancas que encontramos 
nas ruas. 

D. O trabalbo constitui a atividade principal de
senvolvida pelas criancas, Destas, 63,2% cornecararn 
a trabalhar na faixa dos 5 aos 9 anos de idade, exis

tindo também 1,3% de casos de início no trabalho 
com menos de 5 anos, e 35,5% na faixa dos 10 a 14 
anos. As idades médias ao início no trabalbo (8,6 e 
9.0 anos, respectivamente, para homens e mulheres) 
ilustram as idades de risco real para início no traba
lho. A idade mediana mostra que aos 9 anos de ida
de 50% das enancas estavam já envolvidas no traba
lho (ver Tabela 1) . 

A duracáo média no trabalho permite perfilar em 
média, como trajetória de vida das críancas, um estágio 
sem trabalhar de 8,6 anos mais 3,4 anos de vida labo
ral, atingindo, entáo, urna idade de 12 anos. 

A alocacáo das enancas dentro do arranjo familiar é 
fe íta considerando a ordem de nascimento como urna 
variável "proxy"do número de filhos ', Na Tabela 2 ob
serva-se, em primeiro lugar, que a média total das or
dens de nascimento supóe a existéncía de, pelo me
nos, quatro irmáos nascidos anteriormente. As 'médias 
de ordens de nascimento dos homens, menor do que 
as das mulheres, sugere que, dentro do arranjo familiar, 
eles se encontrariam trabalhando antes das mulheres. 
Pode-se observar também que, tanto para homens 
como para mulheres, a ordem de nascimento e a idade 
ao início no trabalho mostram urna relacáo inversa: na 
medida em que aumenta o grupo de idade do inícío do 
trabalho, diminui a ordemde nascimento. Em decor
réncia, pode-se inferir a existencia de urna seletividade 
dentro dos arranjos familiares, alocando no trabalho os 
filhos disponíveis de ordens de nascimento menores, 
porém de idades maiores e, portanto, as críancas rnais 
velhas disponíveis dentro do arranjo familiar, ao tem
po que a presenca de enancas de baixa idade e ordem 
de nascimento alta faria supor, considerando a censu
ra dos dados analisados, que irmáos de ordens de nas
cimento menor e maior idade encontrarn-se já no tra

balho. 
Segundo o total de filhos, verifica-se que, no caso 

das mulheres, a média é sensivelmente rnaior do que 
no caso dos homens, Considerando o genero como fa
tor de seletividade, pode-se inferir que os homens en
tram no trabalho de preferencia as mulheres. Se a pro
babilidade de iniciar no trabalho, e portanto sair de 
casa, aponta majoritariamente para a faixa de idade 
entre os 5 e 9 anos, pode-se colocar que, dentro dos 
arranjos familiares de nossa amostra, as chances de 
sair de casa recaem sobre as enancas de ordem de nas
cimento médio de 4,8, dentro de famílias com urna 
média de 7,8 filhos atualmente. 

Consideramos de primeira importancia se conhecer 
as .características do início da vida trabalbista das 
criancas. A seguir apresentam-se várias análises, 
todas elas referidas a atividade inicial de trabalho, fo
calizando os seguintes aspectos: motivos pelos quais 
as enancas cornecararn a trabalhar; destino principal 
do retorno económico; tipo da atívidade e do retorno 
económico; presenca de parentes no trabalho; distan
cia do local de residencia ao local de trabalho, e dura
cáo da atividade desenvolvida. 

3. Aavalia~o feita através da ordem de nascimento supóe que, na 
medida em que esta é cumulativa, dada a ordem i existem as ordens 
i-n anteriores, onde n é o número de írrnáos que antecederam-lhe 
no nascimento, exceto no caso da ordem 1, na qual nao existem 
irmáos previamente nascidos . Por sua vez, o total de fílhos arual das 
pr6prias rnáes aloca as críancas nas condícóes atuaís dos arranjos 
familiares, pennitindo urna aproxímacáo diacrónica. 
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Oriancas por idade ao início no trabalho segundo idade atual 

ldade ao lníclo no trabalho 

Menosde 5 
5-9 

10-14 

1,3 
15,1 
0,0 

0,0 
40,8 
29,6 

TOTAL 16,4 70,4 

ldade ao lnício no trabalho 

Homens 

Média 
Mediana 

8,6 
9,0 

Total de enancas = 152 

Dado que conhecemos a estrutura por idade e gene
ro das criancas ao iniciar no trabalho, nos concentramos 
nos motivospelos quais as enancas trabalbam e o desti
no do retorno econémico recebido. Enfatizou-se na en
trevista que o destino declarado fosse o principal'. 

O Gráfico 7 mostra que o motivo de inicio no traba
lho corresponde em 71 ,1% anecessidade familiar e em 
23,7% a necessidade manifestada como prápria. Já a 
vontade, seja própria ou de outros, como motivo de iní
cio no trabalho, responde por apenas 5,3% dos casos. 

Em relacáo ao destino principal do retorno econo
mico, a família ocupa a primeira posicáo, com 87,5%. 
Em 7,90A> dos casos o destino principal sao as próprias 
criancas e, em 4,6%, as atividades sao desenvolvidas 
sem retorno económico. 

Na aval íac áo conjunta dos motivos de início no 
trabalho e o destino principal do retorno económico 
pode-se detectar que a participacáo económica das 
enancas dentro das famílias é diversa e sugere a 
existencia de tres formas básicas: a) contribuindo di
retamente, no caso de trabalharem por necessidade 
familiar ou por vontade de outros e tendo como des
tino principal a família (63,2%); b)'subsidiando as fa
mílias, nos casos de trabalharem por necessidade ou 
vontade próprias, tendo como destino principal as 
famílias ou trabalhar por quaisquer motivos, tendo 
como destino principal as próprias críancas (32 ,2%); 
e e) contribu indo simplesmente com trabalho 
enancas que trabalham por necessidade familiar, 
sem retorno (4,6%). 

Diferentemente das categorízacoes das atividades 
económicas baseadas nas suas características concre
tas (por ocupacáo ou por setores), que nao fornecem 

4. Com ísto, ultrapassa-se o problema que apresenta a Tabela 14 do 
Suplemento da PNAD-1985 sobre o menor OBGE, 1988), na qual a 
grande maioria dos casos corresponde ao destino compartilhado 
críanca-famílía, 

0,0 
7,2 
5,9 

1,3 
63,2 
35,5 

4,0 
4,1 
2,1 

13,2 100,0 3,4 

Mulheres TOTAL 

8,9 
9,0 

8,6 
9,0 

elementos para avaliar a presenca ou nao das enancas 
na rua, as atiuidades iniciais das criancas silo conside
radas em duas categorias (de rua, nao de rua), tendo 
como critério o fato de a atividade inicial corresponder 
áquelas que necessariamente sao desenvolvidas na rua 
(biscateiro, carregador, limpador, lavador e vigia de 
carros, entregador, feirista, guia turístico, pedinte, car
roceiro, ambulante) ou áquelas que sao desenvolvidas 
em locais fechados (ajudante em oficios vários, arte
sao, bolsista, fabricante de artigos vários, mecánico, 
padeiro, servícos domésticos). Dentro das atividades 
nao de rua encontrarn-se 7,9% do total de criancas que 
iniciaram-se no trabalho desenvolvendo atividades no 
setor primário (canavieiro, granjeiro, ajudante de pes
cador). 

Como tipo de atividade inicial predominam as ati
vidades de rua (77,6%), senda que, segundo o genero, 
83,6% dos homens e 45,8% das mulheres iniciaram-se 
neste tipo de atividade (Tabela A-3). Cabe entáo, con
siderar que nem todas as críancas cornecam a vida la
boral na rua, assinalando com isso que, mesmo que 
todas as criancas trabalhem, existe uma díferencíacáo 
entre crianca trabalhadora e enanca de rua. 

Considerando os tipos de atioidade e de retorno, 
nas atividades de rua nao aparecem os tipos em que o 
retorno em espécie (coisas) seja único ou principal: a 
categoria "só dinheiro" contribui como a principal for
ma de retorno, seguida da categoria "principalmente 
dinheiro". As atividades nao de rua apresentam urna 
díversífícacáo dos tipos de retorno, embora predomi
nem os retornos que envolvem dinheíro, tendo a cate
goria "s ó dinheiro" uma contríbuícáo maior. 

Segundo o tipo de retorno e genero, predomina o 
dinheiro como tipo de retorno principal em ambos 
os géneros, embora no caso dos homens este seja 
superior ao no caso das mulheres (80 ,5% e 70,8%, 
respectivamente). 

Analisando as idades médias ao inicio no trabalbo 
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