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-----( Tabela 5 ,r----
Idades médias ao inicio no trabalho por 
condicáo de trabalho com parente ou 

nao, segundo genero 

I "-1, ' 
- I 1 l ' 

Homens 7,6 9,0 8,6 
Mulheres 8,5 9,4 9,0 
Total 7,8 9,0 8,6 

B. Pecundidade: apresenta-se como um dos traeos 
mais relevantes, o fato de que este conjunto de máes já 
vivenciou parte significativa de seu periodo reprodutí
vo. A maioria das máes teve seus filhos entre os 20 e 24 
anos, mas, segundo coortes, verificou-se um decrésci
mo da idade e urna tendencia generalizada de concen
tracáo dos nascimentos em idades menores. 

As idades médias das máes ao nascimento dos seus 
filhos e atual diferem em 12,7 anos. Esta díferenca fica 
evidente no deslocamento das curvas ilustrado no Grá
fico 10. 

Levando em consíderacáo as idades atuais das 
rnáes e a tendencia observada de concentracáo dos 
nascimentos na faixa de 20 a 25 anos podemos inferir 
que, futuramente, as trajetórias de vida destas mulhe
res nao sofreráo um impacto muito grande em funcáo 
do acréscimo de filhos. Por outro lado, a díferenca que 
existe entre a idade média das máes ao nascimento de 
todos os seus filhos e quando do nascimento das 
críancas em observacáo (0,1 anos), sugere que a dis
tribuicáo etária destas enancas em observacáo pode 
ser semelhante ade todos os filhos que estas mulheres 
já tiveram. 

C. Trajet áriasfamtliares: um argumento recorrente 
na percepcáo do fenómeno das críancas de rua refere
se asítuacáo familiar: prevaleceriam a desestruturacáo 
e a instabilidade. Supóe-se que as rnáes nao cumprem 
com seus papéis e suas responsabilidades. Segundo 
este raciocinio, as supostas condícóes de instabilidade 
familiar fariam com que as críancas saíssem ou fossem 
forcadas a sair das famílias, tomando-se enancas 
"abandonadas". Sujeitas a unióes efémeras, as máes 
nao cumprem com seu papel de esposas e, associado 
a este descumprimento do papel de esposas, está a 
percepcáo de que tambérn nao cumprem o seu papel 
de máes, Além disto, nao vivenciariam um tipo de fa
milia socialmente esperado. ESte seria identificado 
pela convivencia de pais e filhos, sem outros parentes, 
no primeiro casamento da máe. 

Entretanto, em 1987, menos de 60% das famílias 
brasileiras correspondiam a este modelo. Considera
mos que, em existindo um "padráo" de familia normal , 
este nao seria mais que urna fase inicial dentro das tra
jetórias familiares. As máes poderiam, no caso, viven
ciar estágios familiares adicionais, relacionados a mu
dancas na nupcialidade e na sítuacáo residencial, que 
redefiniriam as trajetórias familiares. 

As trajetórias familiares destas mulheres revela que 
elas experimentaram urna seqüéncía de eventos que, 

-----f(=:li~a;¡:be::il:=a~6=,r----
Idades médias ao inicio no trabalho por 
condicáo de distancia da casa da máe 

segundo genero 
_. .. .. r' " I 
. . I - --1 L-
Homens 8,6 8,5 8,6 
Mulheres 8,9 9,2 9,0 
Total 8,6 8,6 8,6 

por sua vez, deram lugar a estágios familiares. Estes 
eventos sao de natureza diversa e seráo analisados em 
funcáo do interesse do analista . Neste estudo, consi
deramos: (1) o casa mento, entendido como qualquer 
forma de uniáo: (2) a separacáo, entendida como a 
ruptura do casamento, independendo da forma (sepa
racáo, divórcio ou viuvez); ambos os eventos váo de
finir-as entradas e saídas de famílias conjugais ou mo
noparentais; (3) o exercicio da cbefia familiar nafa
milia de procriac áo. geralmente (mas nao necessaria
mente) ligada com a un íáo, cuja perda define com 
freq üéncia a entrada em famílias estendidas; e (4) o 
nascimento do primeiro filbo, que constitui urna tran
sícáo fundamental na formac áo da família de procria
cáo , Em relacáo ao momento de formacáo da família, 
as sítuacóes de transícáo marcadas pelo nascimento 
do prirneiro filho, ou passagens possíveis, seriam: a) 
de urna familia conjugal s sem filhos a urna conjugal 
com filhos; b) de urna família de máe que engravidou 
sem qualquer tipo de uniáo e que nao vive com sua fa
mília de oríentacáo (ou seja, a família onde detém a 
condícáo de filha), a urna família monoparental" com 
fllhos, c) de urna familia de m áe que ganha o prirneiro 
filho quando ainda no interior de sua família de orien
tacáo, passando entáo a vivenciar urna dupla mudan
ca - a de ter sua própria família de procriacáo, embo
ra mantendo-se na familia de orientacáo e vivendo, de 
fato, a situacáo de urna família estendida. 

O nascirnento do prirneiro filho, a díférenca dos ou
tros eventos em observacáo, é nao renovável. Urna 
vez ocorrido, as possíveis rnudancas nas trajetórias fa
miliares das máes váo depender das transícóes ligadas 
anupcialidade e aos arranjos de convivencia com pa
rentes, ou seja, todos eles eventos renováveis. 

Sendo estes os eventos que determinarn os estágios 
familiares, cada estágio familiar aponta implicitamen
te para um diferente tipo de família . Assirn, por exem
plo, a passagem de urna família conjugal com filhos a 
urna monoparental com filhos supóe a ocorréncia da 
ruptura da uniáo: por sua vez, a passagem de urna fa
milia conjugal sem filhos a situacáo de conjugal com 
filhos supóe a ocorréncía do nascimento do primeiro 
filho. Mais que tracar as transicóes ao longo das traje

5, Entendemos como familia conjuga]aqueja em que a mulher está em 
uniáo, independentemente do tipo desta e daexistenciaou nao de fllhos. 
6. Em sentido estrito, monoparental refere-se a presenca de só um 
dos pais com os seus filhos. O nosso escopo de pesquisa incorpora 
exclusivamente as máes e, portanto, ao nos referirmos a familias 
monoparentais, referimo-nos a farnílías do tipo máe com filhos. 
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-----(Gráfico 8 ~f-----'-o---
Oriancas por tipo de atividade 
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r órías familiares, nossas análises focalizam os estágios 
e os tipos de familia por elas produzidos. 

As transícóes familiares das mulheres inicialmente 
observadas, em termos dos eventos do primeiro nasci
mento e condícáo marital, geram os seguintes tipos de 
Familias: 

Tipologia de famillas 

Segundo Segundo 
condl~ de nasdmento condl~ de wililo 

do primeiro filho Conjuga! Monoparen~ 

Sem fílhos <Clsl> <MP/sl> 
Comfilhos <Clct> <MP/ct> 

Partindo da condícáo de sem filhos, estágio prévio 
ao nascimentodo primeiro filho , a observacáo da data 
de início da primeira gravidez marca o processo de 
formacáo das famílias de procríacáo das máes, Estes 
eventos podem ou nao ser vivenciados em companhia 
do parceiro. No caso da presenca do parceiro, consi
deramos a família como sendo do tipo conjugal sem fi
lhos <c/sf> e, na sua ausencia, a família seria do tipo 
monoparental sem filhos <MP/sf>. 

Esta tipologia se aplica igualmente quando da pre
senca de filhos. Ou seja, a familia pode ser conjuga! 
com filhos <C/cf> e monoparental com filhos <MP/cf>. 
Em todos os casos, as famílias do tipo monoparental 
referem-se necessariamente amulher e seus fílhos. 

Entende-se por família estendida aquela repre
sentada pelas mulheres com filhos como agrega
das em outras famílias . A convivencia ou nao em 
urna família estendida varia segundo o estágio da 
trajet6ria familiar da mulher, podendo ou nao 
acontecer em uniáo. 

O conjunto de estágios familiares constitui um 
estoque que na análise representam unidades de 

-----( Tabela 7 ,1----
Miles porcoartes qüinqüenais de 

nascimento 
- - 1 -- - - --. . 

r:;--~~- 1 I 
~....'...!..-".........:-..
 

. -------- -  ------~--

1925-29 . 1,0 
1930-34 2,0 
1935-39 2,9 
1940-44 12,7 
1945-49 24,5 
1950-54 28,4 
1955-59 22,5 
1960-64 5,9 

Total 100,0 

Total de máes = 102 

observacáo . Evidentemente, a ídentífícac áo da or
dem em que se apresenta cada tipo de família é im
portante para caracterizar cada uní dos estágios 
familiares. Assim , dentro da trajet6ria fam iliar, tern 
diferente significado iniciar a formac áo da família 
na qualidade de rnáe solteira ou vivenciar a condi
c áo de mulher com filhos, como resultado da ruptu
ra de urna uníáo . 

Na Tabela 8 observa-se, tomando como referencia 
a data de início da primeira gravidez, que o início das 
trajet6rias familiares corresponde, para a maioria das 
máes (61), a família conjugal sem filhos . Isto, aliás, 
corresponderia a sítuacáo esperada como normal. 
Apenas duas mulheres cornecararn sua trajet6ria ern 
família do tipo conjugal com filhos, dado que se ca
saram com homens que já tinham filhos. Outras 6 
mulheres engravidaram estando s6s, enquanto 18 co
mecararn sua família de procriacáo na família de ori
entacáo, e outras 15 como agregadas em famílias de 
parentes. 

Se considerarmos que 97 de 102 mulheres viven
ciaram 2 ou mais estágios familiares, observamos que 
5 delas nao vivenciaram mais que um estágio fami
liar. Já na ordem 3 acumulam-se 76,5% dos estágios 
familiares do estoque, o que indica a pouca relevan
cia de um maior número de estágios familiares dentro 
das trajet órias familiares deste conjunto de mulheres. 

A nupcialidade explica o transito entre os 
estagios dos tipos família conjugal e família mono
parental , que acontece nas trajetórias familiares das 
mulheres basicamente após o nascimento do pri
meiro filho, nas ordens 3 e mais . Assim , dois em 
cada tres estágios familiares térn sido vivenciados 
pelas mulheres em condicáo de mulheres/rnáes e 
pouco mais de quatro em cada dez na forma de fa
milia conjugal com filhos. As famílias classificadas 
como "outros tipos" que, no primeiro estágio, reú
nem as famílias de oríentacáo e de parentes, apare
cem em situacáo de pouca recorréncia , com menos 
de um em cada dez estágios familiares vivenciados 
pelas m áes. 

No estoque de famílias, 212, ou 61,4% delas , sao 
do tipo conjungal, vivenciadas por estas mulheres 
na ordem 2, o que ponderaria positivamente um 
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