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------------( Tabela 2 ,r------------
Ordem de nascimento médiadas criancas e total de filhos atual da 

própria rnáe por idade ao inicio no trabalho segundo genero 

- --------,-------- .-0 -------r¡__ rrr);r6:1 :\/xt:]c;.ír'Jto)¡~[oj'1Q:;;¡"Th;iJ"@J · . . 

~::J':l~:O~~ ~ _ _ ~~ ,L.:~ ~ 

TOTAL 2 96 54 152 
1,3 63,2 35,S 100,0 

Ordem de nasclmento 
(Medía) Homens 5,5 4,6 3,9 4,4 

Mulheres n.a. 5,9 4,5 5,2 
TOTAL 5,5 4,8 4,0 4,5 

Total de filhos 
(Média) Homens 6,0 7,5 6,3 7,0 

Mulheres n.a. 9,6 8,5 9,1 
TOTAL 6,0 7,8 6,8 7,4 

n.a. = nao se aplica pelas características da amostra 

portipodeatividadesegundoogenero, encontra-se que: 
a) a idacle média maís acliantada corresponde aos ho
mens em atividades de rua, com 8,4 anos, enquanto em 
atividades nao de rua alcanca os 8,9 anos; b) quanto as 
idades méclias das mulheres, a idade mais adiantada cor
responde a atividades de rua, com 8,9 anos e, nasativi
dades nao de rua, com 9,0 anos (Tabela 3). Embora se
jam pequenas as díferencas nos números, pode-se ob
servar que para ambos os sexos as atividades de rua apa
recem como primeira alternativa de inicio no trabalho. 

A presenca de parentes no trabalbo e a distancia do 
local de trabalbo sao levadas em conta, considerando
se que podem facilitar o inicio das enancas no trabalho. 
No caso da presenca de parentes, pode-se pensar que, 
mesmo ao saírem para trabalhar, as enancas nao saem 
da família, no sentido mais abrangente; além disso é 
provável que a possibilidade de as enancas se iniciarem 
no trabalho comparentes, adiante a idade de início, re
presentando, por exemplo, urna maior seguranca no 
servico. Levando em conta a distancia, cabe explicitar o 
critério utilizado. Este foi completamente qualitativo, 
sem mecliar consíderacóes de distancia física, de tempo 
ou de custo, considerando que mesmo a condícáo da 
distancia é vari ável segundo a idade. Assim, se para 
urna enanca pequena sair para trabalhar num bairro vi
zinho pode ser longe, no caso de uma enanca maior 
nao o é. Em todo o caso, tenta-se avaliar se a distancia, 
assim entendida, facilita a saída ao trabalho. 

Quanto a presenca de parentes, em 67,8% dos ca
sos as criancasíniciararn-se no trabalho sem parentes, 
enquanto que apenas 32,2% o fizeram com a presen
ca deles. Isto aparece mais acentuado no caso dos ho
mens, onde 70,3% cornecararn a trabalhar sem paren
tes , enquanto, no caso das mulheres, reúnem-se nesta 
sítuacáo 54,2% dos casos. 

Quanto ao critério de distancia, em 72,4% dos casos 
as enancas iniciaram-se no trabalho perto da casa da 
máe (Tabela 4). Cabe esclarecer que, no caso de crian
cas queh ao residiam com a rnác quando do inicio no 
trabalho (basicamente por se tratar de enancas que 
desde cedo nao residia com ela), considerou-se o do

micílio de residencia habitual ao início no trabalho. 
Segundo o genero, 71,90/0 dos homens comecararn a 
trabalhar perto da casa da máe, sendo 14,1% com pa
rentes e 57,8% sem a presenca dos mesmos. Dos 
28,1% restantes, correspondentes áqueles que come
cararn a trabalhar longe, .15,6% cornecararn com pa
rentes e 12,5% sem parentes. No caso das mulheres, 
75,0% comecararn a trabalhar perto da casa da máe: 
20,8% com parentes e 54,2% sem a presenca de paren
tes . Os restantes 25% correspondem as mulheres que 
comecaram trabalhando longe do domicílio da máe, 
todas elas com presenca de parentes, 

Embora o inicio no trabalho seja predominantemen
te sem parentes, é importante levar em consideracáo o 
efeito, por idade, segundo o genero. As enancas que co
mecararn a trabalhar com párentes apresentam urna ida
de média ao inicio no trabalho menor do que aquelas 
que comecaram sem a presenca deles. Assim, trabalhar 
com parentes, para ambos os géneros, adiantou em 1,2 
anos de idade a média de lnício no trabalho (Tabela 5). 

Quanto a distancia da casa da máe, parece terum 
efeito menor do que a presenca de parentes. No caso 
dos homens, a condicáo de distancia n áoafeta sensí
velmente a idademédia ao início no trabalho. Porém, 
no caso das mulheres, a proximidade do serv íco 
adianta em 0,3 anos de idade a média de início no tra
balho (Tabela 6) . 

Assim, pode-se dizer que a presenca de parentes, 
embora nao predominante em números totaís, possi
bilita o ingresso antecipado no trabalho e a proximida
de, majoritária nos casos investigados, nao afeta gran
demente o adiamento do início no trabalho. 

A experiencia de trabalho é variada no que diz res
peito ao número de trabalhos que as criancas tém de
senooloido. No entanto, a grande maioria das críancas 
nao tem ultrapassado tres trabalhos e encontram-se 
principalmente no primeiro (Tabela A-4). Segundo o 
genero, o primeiro é o mais importante no caso dos ho
mens e o segundo no caso das mulheres.Por outra par
te, pouco mais de sete em cada dez enancas encon
trarn-se atualmente desenvolvendo atividades de rua, 
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-------------( Gráfico 5 ,1-------------
Oríancas que alguma vez nao residiram com a máe
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o que evidencia transferencias de 9,8% do total das 
criancas provenientes da categoria "nao de rua", no iní
cio da vida produtiva das enancas. Em termos de gene
ros , as atividades de rua continuam a ser mais impor

tantes para os homens, enquanto para as mulheres o 
tipo de atividade aparece como indiferente (Gráfico 8). 

E. A escolaridadetem um lugar privilegiado na aná
lise de sítuacáo das críancas de rua na medida em que 
trabalho e freqüéncía escolar competem pelo seu tern
po. No entanto, o papel da educacáo nao tem urna in
terpretacáo clara na medida em que é considerada in
distintamente em dois sentidos: por urna parte, em ter
mos sintomáticos, a educacáo das enancas interpreta
se como indicador de bem-estar familiar mas, por ou
tra, em termos predietivos, considera-se como fator de 
mobilidade social ascendente. Nossa ínterpretacáo, 
sob as luzes das ínformac óes analisadas , é que a eseo
laridade é urna variável cujas relacóes com o bem-es
tar, presente ou futuro, sao mediadas por outras cir
cunstancias. 

Mais de nove em cada dez enancas temfreqüenta
do alguma vez a escola e aquelas criancas que nunca 
freqüentaram a escola correspondem aos homens em 
sua totalidade. Existem 6,6% de enancas que freq üen
taram a escola, mas nao conseguiram concluir nenhu
ma série, sendo todas elas homens. 

Segundo a idade ao início na escola revela-se, em 
geral, um atraso na idade, que deveria ser aos seis anos, 
com predomináncia da faixa de 7 a 9 anos como idade 
para iniciar os estudos. Este atraso é ainda maior no 
caso dos homens do que no das mulheres, embora ne
nhuma delas tenha cornecado com a idade de seis anos. 

Para ilustrar o desempenbo escolar das enancas ge
rou-se um indicador (d) que pondera o número de ve
zes que as enancas térn freqüentado a escola com o 
máximo de séries cursadas e completadas. Desta ma
neira relativiza-se a quantidade de vezes que as crian

. cas tém freqüentado a escola e completado ciclos leti
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-------(Gráfico 7 ,f-----
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-----( Tabela 3 O~---

Idades médias das enancas ao inicio no
 

trabalho por tipo de
 
atividade segundo genero
 

Homens 8,4 8,9 8,6 
Mulheres 8,9 9,0 9,0 
Total 8,5 8,9 8,6 

vos pelo avance em escolaridade real. Esta variável 
pode ser interpretada como a quantidade de anos que 
leva urna crianca para completar urna série, onde ide
almente seria urna série completada por cada freqüén
cia escolar de ciclo letivo completo, sendo o desempe
000 escolar igual al. Sé um terco das enancas térn con
seguido completar urna série por ano, enquanto, den
tre aqueles que levaram mais tempo, na sua grande 
rnaioria precisaram de um a dois anos. As categorias 
rnais relevantes para os homens sao um ano, dois anos 
e de dois a tres anos, enquanto para as mulheres sao as 
categorias de um a dois anos, de tres anos e de mais de 
tres anos. A apreciacáo destes números permite 
considerar que a escolaridade privilegia aos homens. 

Esta situacáo de escolaridade tem peculiaridades se
gundo genero e coarte de nascimento. O número má
ximo de séries cursadas e completadas, embora afeta
do pela censura das ínformacóes, mostra que o avance 
escolar nao muda substancialmente para as diferentes 
coartes. Seria de se esperar que as coortes mais velhas 
tivessem urna escolaridade superior as mencres, consi
derando que a díferenca em idade, de coorte a coarte, 
é de 5 anos. No entanto, pode-se constatar que as dife
rencas na escolaridade das coortes sao de pouco mais 
de urna série. Em termos de géneros, as mulheres apre
sentam, em média, urna escolaridade um pouco supe

-----( Tabela 4 ,I----~ 
Oriancas por critério de distancia 

segundo genero e presenca de parentes 
no trabalho inicial 

. 'L \ 
11 .... -1 r	 1..' • _\ ,,~.~ •_:;-to- I	 I


~ ••< _ I ~, 1 • 1 .~ , • 1'" l' I ' • • ... _- 

IC-' " .'. - J :.,'''. 1_ ' __L __ 
Bomens 
Parentes 14,1 15,6 29,7
 
Nilo parentes 57,8 12,5 70,3
 
Soma 71,9 28,1 100,0
 

Mu1heres 
Parentes 20,8 25,0 45,8
 
Nao parentes 54,2 0,0 54,2
 
Soma 75,0 25,0 100,0
 

Total 
Parentes 15,1 17,1 32,2
 
Nao parentes 57,2 10,5 67,8
 
Total 72,4 27,6 100,0
 

rior a dos homens, mas nas idades mais adiantadas a 
escolaridade dos homens é superior (Gráfico 9). 

Supostamente, urna enanca nascida em 1974, sem 
repeténcía e comecando a escolaridade com seis anos 
teria, no momento da entrevista, oito séries cursadas e 
completadas, enquanto na realidade sua coorte apenas 
ultrapassa quatro séries. 

Por outro lado, o nosso indicador de desempenbo es
colar mostra uma tendencia descendente no tempo que 
faria pensar numa melhoria do desempenho. Entre gene
ros, as médias do desempenho escolar sao rnais iguais 
mas, segundo coartes, observa-se que a melhora apre
sentada no conjunto deve-se fundamentalmente ao de
sempenho dos homens. No entanto, no melhor dos ca
sos, as críancas da coarte mais nova estilo demorando uro 
ano e quatro meses para completar uma série escolar. 

3.2. Características das 
máes e das famílias 

A. Distribuicdo etária das mdes: o método de sele
cáo de casos toma por fundamento as idades das 
máes, as quais devem, necessariamente, ter filhos na 
faixa etária de O a 17 anos. Considerando-se que as 
mulheres térn filhos, normalmente, entre os 15 e 45 
anos, as coortes de nascimento das máes abrangeriam 
de 1927 a 1974. As máes pesquisadas foram agrupadas 
segundo coorte qüinqüenal, como mostra a Tabela 7. 

Assim, a maioria das máes (75,4%) pertence as coor
tes de nascimento de 1945 a 1959, com idades, no mo
mento da entrevista, entre 30 e 44 anos. Esta relacáo 
entre as idades das máes e das enancas sustenta-se nas 
características da fecundidade, sobretudo em relacáo a 
época da vida reprodutiva das máes em que estas 
enancas nasceram. 
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