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-------------( Tabela 8 ,r-------------

Estágios familiares das rnáes por número de ordem, 

segundo o tipo de família vivenciado no estágio 

I "  I 
,,<:,. t -' I - 1_ 1 1 I 1 I 1 I I 
Conjuga! 

Sern filhos 61 14 75 
Com filhos 2 64 29 22 10 6 2 2 137 

Monoparental 
Sem filhos 6 2 8 
Com filhos 6 35 15 10 5 3 1 1 76 

Outros tipos 
De oríentacáo 
De parentes 
Estendida 

18 
15 

11 1 3 1 

18 
15 
16 

Total 
% 
% acumulada 

102 
29,6 
29,6 

97 
28,1 
57,7 

65 
18,8 
76,5 

40 
11,6 
88,1 

21 
6,1 

94,2 

11 
3,2 

97,4 

5 
1,4 

98,8 

3 
0,9 

99,7 

1 
0,3 

100,0 

345 
100,0 

padráo esperado como normal; 84 familias 
vivenciadas por estas mulheres (24,3%) sao do tipo 
monoparental e apenas 49 das familias do estoque 
04,2%) foram vivenciadas sob a forma de familia de 
"outros tipos", 

Assim, em linhas gerais, nossa análise permite 
questionar as colocacóes que dizem respeito ainstabi
lidade familiar destas mulheres, que manifestar-se-ia 
em urna grande quantidade de famílias vivenciadas, 
com predominancia daquelas nao enquadráveis no 
tipo conjuga!. 

A duracáo em cada tipo de estágio familiar indi
ca, com maior clareza, a importancia das diversas 
alocacóes vivenciadas pelas máes ao longo de 
su as trajetórias familiares. A partir das informa
cóes da Tabela 9, avalia-se a importancia do tipo 
de família levando-se em consíderacáo os anos 
pessoa vivenciados em cada ordem. 77,5% do 
tempo de vivencia familiar destas mulheres, a 
partir do início da primeira gravidez, tem lugar em 
famílias do tipo conjugal, especialmente no se
gundo estágio da trajetória familiar. Ademais, 
44,4% do tempo de vivencia familiar tem sido no 
segundo estágio familiar. Com ambas as observa
coes, constata-se a prevalencia de um padráo con
siderado "normal". 

Atualmente, as máes encontram-se em estágios 
diversos dentro das su as trajetórias familiares. Na 
Tabela 10 observa-se que só 3 máes nunca 
formaram família autónoma. Em 63,7% dos casos, 
as máes estáo em família conjugal; em 30,4% sao 
chefes de família em famílias do tipo monoparen
tal, e só S,9% das mulheres fazem parte de outras 
familias como agregadas. Nota-se também que 
29,4% delas encontram-se no segundo estágio fa
miliar, sendo este do tipo conjugal, o que corres
ponde grosso modo, a seqüéncía de tipos de famí

lia tida como "normal". Atualmente, 79,4% das 
máes térn vivenciado no máximo 4 estágios fami
liares. Isto leva-nos a considerar que é até esta or
dem que apresentam-se os eventos relevantes para 
a definícáo das trajetórias familiares das máes. 

As trajetórias familiares das máes relatam a ocorrén
cia de urna sucessáo de eventos que define a passa
gem de um estágio familiar a outro. A Tabela A-Sapre
senta as ínformacóes relativas a estas trajetórias. O 
efeito da nupcialidade explica a sucessáo dos está
gios familiares dos tipos conjugal e monoparental, 
principalmente a partir do quinto estágio. Evidencia
se também o papel transitório da vivencia destas mu
lheres nas familias de oríentacáo ou de parentes, que 
corresponde a categoria "outros tipos". Isto mostra 
que, apesar do apoio por parte das famílias de orien
tacáo ou de parentes na forrnacáo das famílias das 
máes, sobretudo no caso das máes solteiras, a sua 
particípacáo se reduz significativamente no conjunto 
de estágios familiares. 

D. Nupctalidade e trajetortas famütares. As análi
ses anteriores apontaram para a importancia da nupci
alidade dentro das trajetórias familiares das máes. As
sim é que, nesta secáo, nos deteremos na análise espe
cífica dos eventos determinantes da nupcialidade. 

Consideram-se aqui as unióes em qualquer das 
suas formas (casamento civil, religioso ou uniáo li
vre) e a separacáo, entendida como a ruptura do vín
culo do casal, independentemente do motivo (sepa
racáo, divórcio ou viuvez). As unióes sao observadas 
a partir da data de inicio da primeira delas, podendo 
ter ocorrido antes ou depois do inicio da gravidez, ou 
ainda, após o nascimento do primeiro filho. 

A presenca de apenas duas máes celibatárias na 
amostra questiona a colocacáo comum de que as 
máes das enancas de rua nao térn urna vida marital 
propriamente dita; a pouca relevancia das máes que 
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Anos pessoa das máes por número de ordem do estágio familiar, 
segundo tipo de família vivenciado no estágio 

I 
I I I I I I I 1 I 

I 
I 

Conjugal 
Monoparental 
Outros 

3,5 
0,2 
4,7 

40,6 
1,0 
2,9 

14,2 
6,1 
0,1 

10,6 
3,6 
1,7 

5,0 
1,6 
0,3 

2,1 
0,4 

0,9 
0,1 

0,7 
0,0 0,01 

77,5 
13,0 
9,5 

Total 8,4 44,4 20,4 15,9 6 ,9 2,5 1,0 0,7 0,01 100,0 

Total de anos pessoa = 2.068,3 

se mantérn solteiras, no conjunto das m áes, levou-nos 
a desconsiderá-las na análise. 

A nupcialidade, além de ser fator importante na 
defin ícáo das trajetórias familiares das mulheres, 
pode ser considerada também urna trajetória espe
cífica . Na trajetória da nupcialidade, as uni óes e as 
rupturas das unióes constituem trans ícóes de en
trada e saída a diferentes estágios maritais . Distin
guimos os tipos de estágios maritais entre casa
mento e uni áo livre . O casamento é considerado 
em todas as suas formas (casamento civil , casa
mento religioso ou ambos os casarnentos)". Esta 
abordagem busca analisar as ímplícacóes que cada 
tipo de uniáo pode ter para a trajetória marital das 
máes. 

De maneira análoga a análise das trajetórias fami
liares, os estágios maritais em conjunto fonnam um 
estoque que organizamos segundo o número de or
dem, o tipo de un íáo vívenciada no estágio corres
pondente e a durac áo ern cada est ágio, segundo nú
mero de ordem e tipo de uniáo, Complementaria
mente, a síruacáo atual das máes fornece urna ima
gem das condícóes apresentadas pela nupcialidade 
no momento da entrevista. Destaca-se também a 
análise das características do primeiro estágio marital 
vivenc íado por essas máes, considerando-se sua im
portancia no processo de formacáo das famílias de 
procriacño. 

A informacáo da primeira secáo da Tabela A-6 
mostra que a maioria das unióes destas mulheres 
(68,0%) sao vivenciadas como primeira un íáo. Isto su
gere que duas ou mais uníóes nao é um evento usual, 
em se referindo as máes das enancas de rua, e póe em 
dúvida a nocáo prevalecente de múltiplas unióes, Se
gundo o tipo da un íáo, destaca-se que 31,3% dos es
tágios maritais sao do tipo casamento, contrariamen
re a idéia de promiscuidade que implica a percepcáo 
comum da uníáo livre, e que supóe-se como s ítuacáo 
habitual dessas mulheres. É grande a importancia do 
casamento como forma de uni áo, ao considerannos 
que este tipo de uniáo ocorre principalmente no iní

7. A inclusáo do easamento religioso junto com o casamento civil 
obedece ao fato de que, no Brasil, aquele possui validade [urídica. 
Por outra parte, desconsideramos a forma da ruptura das unióes, 
podendo ser , teoricamente, por separacáo, dívórcio ou viuvez. Na 
amostra, aliás, existe s6 um caso de víuvez. 

cio das trajetórias conjugais das mulheres, ou seja, 
como o tipo de uniáo que caracteriza o primeiro está
gio da trajetória marital, alcancando 27,2% do total de 
uni óes vivenciados pelas rnáes. Evidentemente, ern
bora o casamento como forma de uní áo revele-se im
portante, as unióes lívres representam a forma de uni
áo predominante. 

A relacáo anos pessoa vívencíada pelas mulheres 
em cada urna das unióes, de acordo com o tipo de 
uni áo indicado na segunda secáo da Tabela A-6, mos
tra que tres em cada quatro anos de uni áo correspon
de a primeira uniáo. Esta constatacáo indicaria a im
portancia da primeira uniáo na vida marital dessas mu
lheres. Segundo o tipo de unióes que elas térn viven
ciado, 40,1% corresponde a unióes do tipo casamento. 
Isto, por sua vez, ponderaria positivamente a impor
rancia do casamento como forma de uniáo. Também é 
importante notar que, na primeira uni áo, a d íferenca 
das percentagens de anos pessoa segundo o tipo de 
uniáo é substancialmente menor do que a díferenca 
entre as percentagens correspondentes ao número de 
uníóes, mostrada na primeira secáo da Tabela de 
referencia. A relac áo proporcional entre casamentos e 
un íóes livres, vivenciadas como primeira uní áo, foi de 
1,50 unióes livres por casamento. Em termos dos anos 
pessoa vivenciados por essas mulheres dentro da sua 
primeira uniáo, a relacáo muda para 1,18 anos pessoa 
vivenciado em uni áo livre por ano vivenciado em ca
samento. Com esta observacáo, consideramos que a 
uniáo livre, como forma de início das trajetórias fami
liares, nao é sinónimo da instabilidade marital supos
ta para essas mulheres. 

A ín fo rrnac áo fornecida na terceira secáo da 
Tabela A-6 mostra as percentagens das mulheres 
por número de ordem das uni6es que t érn viven
ciado segundo o tipo de uniáo. Aí, observa-se que 
65% das máes tiveram apenas urna uniáo e só 9% 
delas vivenciaram tres ou mais uní óes . Isto cons
titui, também, argumento para refutar a noc áo de 
instabilidade marital. Esta última sec áo da Tabela 
A-6 nao reflete propriamente a situacáo atual das 
m áes, dado que algumas delas estáo separadas . A 
vivencia de mais de urna uniáo abrange 35% das 
rnulheres, enquanto 65% continuam na primeira 
uniáo ou encontram-se atualmente separadas. O 
nosso interesse é saber se o tipo da primeira 
uniáo marca alguma diferenca na vivencia de se
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