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-------------( Tabela 10 ,f-------------
Maes por número de ordem do estágiofamiliar atual, 

segundo o tipo de família vivenciado no estágio 

Conjugal 
Monoparental 

2 30 
1 

12 
13 

11 
6 

5 
5 

3 
3 

1 
1 

1 
1 

65 
31 

Outros 
Total 
% 
%acuffiulada 

3 
5 

4,9 
4,9 

1 
32 

31,4 
36,3 

25 
24,5 
60,8 

2 
19 

18,6 
79,4 

10 
9,8 

89,2 

6 
5,9 

95,1 

2 
2,0 

97,1 

2 
2,0 

99,0 

1 
1,0 

100,0 

6 
102 

100,0 

paracóes e ulteriores unióes para este conjunto 
de mulheres. 

A5 ínformacóes da Tabela 11 mostram que, embora 
a taxa de recasamento seja maior no caso daquelas 
mulheres que tiveram a uniáo livre como forma de pri
meira uniáo, o tipo da primeira uniáo é praticamente 
indiferente para a situacáo marital vivida atualmente 
por essas mulheres. 

A5 idades com que as rnáes vivenciaram as diferen
tes unióes ilustram a alocacáo destas transicóes na 
·vida delas. A Tabela 12 mostra que, independen
temente do tipo, a idade em que acorre a primeira 
uniáo é baixa: 18,2 anos, sendo de 17,3 anos em casa
mento e de 18,9 em uníáo livre. Em geral, o tipo de 
uníáo nao modifica substancialmente as idades ao ini
cio das uni óes em nenhuma das ordens. Observa-se 
também o efeito da idade no inicio de cada urna das 
unióes segundo a ordem, exceto no caso das unióes 
em ordem 4. 

As duracoes das uní óes, mostradas na Tabela 
13 por número de ordem segundo o tipo da uni
áo, indicam que, na . medida emque aumenta o 
número de un íóes, reduz-se a durac áo média 
gestas . Segundo o tipo de uníáo, sao aquelas uni 
óes do tipo casamento as que térn urna durac áo 
média maior nas ordens 1 e 2: a duracáo dos ca
samentos em primeira ordem é igual a 1,36 vezes 
a duracáo das uníóes livres e, em segunda un íáo, 
a 1,63 vezes . 

A duracáo média das uní óes requer considerar se 
existe um efeito da ídade . Hipoteticamente, as rnu
lheres com idades maiores poderiam vivenciar rnais 
uni6es ou estas serem de maior duracáo. Por outra 
parte, a censura das ínformac óes dada pela data da 
entrevista poderia implicar que as uni óes de ordens 
superiores fossem de menor duracáo, dado que 
acontecem em momentos mais próximos desta data . 
No entanto, a Tabela A-7 mostra que a média do nú
mero de unióes das rnáes segundo idade, no mo
mento da primeira uni áo, nao muda substancial
mente. Consideramos, portanto, que a idade maior 
ou a censura da entrevista afetariam a duracáo das 
unióes, 

Por outra parte, o grupo de idade predominante 
para inicio da vida marital de todas as mulheres é aque
le dos 15 aos 19 anos, no qual unem-se 63% das máes . 
Levando em consíderac áo também a faixa etária de até 

14 anos no momento da primeira uníáo, constata-se 
que 75% das máes se uniram em idades inferiores a 20 
anos. Adicionalmente, o inicio da vida conjuga! com 
idades inferiores a 20 anos parece nao guardar relacáo 
com as coartes de nascimento das máes, 

Se anteriormente vimos que nao parecia existir um 
efeito da idade na duracáo das uníóes, na Tabela A-8 
observa-se que este efeito apresenta-se em termos do 
número de unióes: quanto maior a idade, maior o nú
mero médio das unióes, Esta relacáo parece ser mais 
evidente nas coartes de nascimento a partir de 1950. 
Embora nao se possa estabelecer um padráo certo, 
dada a censura das ínformacóes pela data da entrevis
ta, é possível supor que as rnáes de coartes de nasci
mento mais próximas, com uma média de uníóes me
nor, poderiam vivenciar um número ainda rnaior de 
unióes. 

Assím, a idade das mulheres tem um efeito nas 
suas trajetórias maritais. Este efeito estaria agindo 
através da exposicáo das máes para vivenciar um nú
mero maior de uníóes, e nao atrav és da duracáo des
taso Isto permitiria pensar na existencia de um padráo 
nas trajetórias maritais dessas mulheres, ande se po
deriam considerar duracóes segundo número e tipo 
das unióes, independentemente da idade no mo
mento de iniciar a trajetória marital. Na Tabela 14 
apresenta-se, em forma resumida, a vivencia dos di
ferentes eventos que perfilarn a trajetória marital das 
máes, 

As observacóes sobre a nupcialidade sugerem que: 

a. há urna predominancia de uníóes livres, quer seja 
esta a primeira ou urna uniáo subseqüente; 

b. 75% das m áes entram na primeira uníáo antes 
dos vinte anos de idade, sem que isto revele díferenca 
por coorte de nascimento; 

c. a duracáo das uni óes sob forma de casamento 
(legal, religioso ou ambos os casamentos) é sensivel
mente maior; 

d. tem maior expressividade a primeira uniáo, na 
qual permanecem 43% das máes; 

e . 22% das rnáes nao voltam a ter outra uni áo após 
a ruptura da primeira; 

f. 33% das rnáes que alguma vez se uniram apare
cem na condícáo de máes separadas, 

g. 24%das rnáes atualmente estáo em urna uniáo de 
ordem 2 ou mais. 
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------------- - -

----------------t(~11¡::ab~e;:¡:,a~1~1~J-----------
Taxas de recasamento*.e sítuacáo atual das rnáes segundo 

tipo da primeira uniáo 

Casamento 40 30,0 32,5 67,5
 
Uniáo livre 60 38,3 33,3 66,7
 

(.) Utilizamos o termo "recasarnento" genericamente, em relacáo ao estabelecimento de un íóes ulteriores a primeira, 
abrangendo tanto os casamentos propriamente ditos como as uní óes livres. 

-----( Tabela 12 ~I---- - - - - - ( Tabela.13 ,r----
Idades médias das máes no início das 

unióes por número de ordem Duracáo média das unlóes por número. 
das unióes segundo tipo de unláo (anos) de ordem segundo tipo de uníáo (anos) 

Casamento 17,3 27,0 31,0 Casamento 15,2 15,0 3,0
 
UnHlo livre 18,9 26,7 32,3 31,3 Uniao lívre 11,2 9,2 7,8 4,8
 

Total 18;2 26,7 32,1 31,3 Total 12,8 10,0 7,3 4,8 

------------( Tabela 14 ~f------------

Maes por vivencia de eventos e estágios maritais 
segundo número de ordem das unióes 

...,.. -- - .". G~,:!"¿:1~J~~~ ['! ::~r-;~. ~1 

-' -.. ~fY:;~:tJ-T8 '1, tlQ.W( ü"~~ ~:~¿r..i0'. ,,"::'.'.' -..~~; .~ 
~~ ~ 1 ~ ;~I [-::~tJ~ ¡~;_l-:~ ;I-¡11 

'\ .
Q"l,. fftó'í I I ." ,.Illif&¡ tIrill~ [..!:J'.J ¡7-,:'~' ;.1
·~I. u _ . . . 

1 100 43 22 35 
2 35 18 8 9 
3 9 4 2 3 
4 3 2 1 o 

Total 147 67 33 47 
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4. Atítulo de cendusies
 

bservamos as seguintes característi
cas como as mais mareantes do con
tingente de enancas de rua que 
participaram da pesquisa: 
a. urna predominancia do número de 
meninos em relacáo ao de meninas; 

b. que a condicáo migratória é pouco relevante 
como atributo explicativo, inclusive considerando a 
própria cond ícáo das rnáes. Isto nos leva a urna posi
cáo crítica perante as colocacóes que supóern que 
criancas migrantes, ou filhas de máes migrantes, en
frentam circunstancias especiais, diferenciadas, de 
acesso a meios de vida nas cidades. Ao mesmo ternpo, 
raciocínios baseados na m ígracáo como fonte de de
sestruturacáo das familias destas enancas parecem nao 
encontrar, neste caso estudado, sustentacáo empírica. 
A evidencia indica que as criancas, em sua grande 
maioria, nao sao migrantes, que só a metade das rnáes 
sao migrantes para a Regiáo Metropolitana de Recife e 
que a maioria delas térn filhos nao migrantes; 

c. que a condícáo de nao residencia conjunta com 
as rnáes, multicitada em colocacóes enquadradas nas 
conceítual ízacóes referentes a "menores abandona
dos", nao encontra evidencia empírica de respaldo; 

d . que, mesmo considerando aquelas criancas que 
nao residem com a rnáe, constata-se que o momento da 
sua saída as ruas para o trabalho independe temporal
mente do momento em que deixaram de residir com as 
máes, Assim, descarta-se o afastamento da residencia 
materna como "gerador" das enancas de roa; 

e. que o motivo principal para as críancas saírem a 
rua é a necessidade familiar do trabalho delas; 

f. que existe urna seletividade em funcáo de vários 
atributos demográficos das criancas: sao predomi
nantemente meninos, com idade média de 9 anos no 
momento em que se iniciam no trabalho e de ordens 
de nascimento menores , ou seja, os filhos mais ve
lhos dentro dos arranjos familiares . Esta observacáo 
revelaria um efeito da pressáo económica ; o qual se 
apresentaria de maneira seletiva dentro das famílias, 
segundo os atributos demográficos dos filhos; 

g. que existem tres formas de participacáo económi
ca das criancas nas famílias: gerando renda, subsidian
do a familia e contribuindo com trabalho sem retomo 
económico, sendo a primeira forma predominante. 

h. que nem todas as enancas inicia m ou atualmen
te desenvolvem atividades de rua, existindo o que se 
pode chamar urna "carreira profissional". Dentro des
ta carreira, no entanto, a tendencia é de passar das atí
vidades consideradas como nao de rua para atividades 
consideradas como de rua: 

i. que, em média, as críancas t érn trabalhado 3,4 
anos, sendo 2,0 anos na primeira atividade e 1,4 em 
urna atividade de ordem superior; 

j.que as criancas íníciam-se no traba!ho perto de casa; 
k. que a presenca de parentes no desenvolvimento 

da atívidade inicial, embora nao predominante, facilita 
o trabalho das enancas longe de casa. Portanto, nem 
sempre a saída de casa para o trabalho significa saída 

das relacóes familiares , entendidas estas em sentido 
amplo. 

O perfil de críanca de rua que surge das nossas ob
servacóes é o de um menino de 12 anos, oriundo da Re
gíáo Metropolitana de Recife; sendo o terceiro fi!ho, tem 
mais quatro irmáos menores.]á trabalha há cerca de tres 
anos e na primeira atividade pennaneceu durante dois 
anos. Comecou a traba!har basicamente por necessida
de familiar, sem parentes, mas perto da casa da sua rnáe, 
com quem reside. Sua participacáo económica dentro 
da familia é a de contribuir com a maior parte do retor
no económico que obtém no trabalho, sendo este 
retomo, principalmente, dinheiro. Suas atividades eco
nómicas sao de rua, desenvclvendo atualmente um se
gundo tipo de atividade diferente daquele primeiro em 
que se iniciou. A sua escolaridade é baixa. 

Quanto a análise das máes, cabe lembrar que o pro
pósito tem sido colocar a situacáo del as perante al
guns aspectos demográficos, tentando estabelecer, 
por meio desses, o "cenário" familiar onde a enanca se 
desenvolve. Este escopo resultou ser adequado sem 
se ter que lancar máo de outros tipos de markers fami
liares geralmente utilizados. 

As observacóes mais relevantes relativas as caracte
rísticas dessas mulheres sao: 

a. urna idade média atual de 38,9anos; 
b. o inicio da sua vida reprodutiva situa-se predo

minantemente em idades inferiores a 20 anos, fato as
sociado a um padráo adiantado de formacáo de famí
lias e domicílios; 

c. que, considerando a s ítuacáo atual de fecundi
dade e vida familiar das m áes de 25 a 39 anos, estas 
seriam mais suscetíveis a ter filhos que venham a au
mentar o contingente das enancas de rua, embora em 
escala reduzída, 

d. que a condícáo migratória é indiferente no que 
se refere ao fato de ter ou nao filhos dentro do con
tingente estudado; 

e. que diferenciam-se tres situacóes familiares: prí
meira, máes em família conjugal dentro da primeira 
uni áo: segunda, máes que separaram-se após a pri
meira uníáo e que pennanecem morando com os seus 
filhos, em família do tipo monoparental, e, terceira, 
máes que vivenciam múltiplas uníóes e que transítárn 
entre os tipos de família conjugal e monoparental, 
com filhos em ambos os casos; 

f. que, ainda na descontinuidade da trajetória da 
vida familiar das rnáes que vivenciam múltiplas 
unióes, elas constituern-se no referente familiar maís 
estável para as criancas, o que eleva a responsabilída
de delas enquanto chefes de familia; 

g. que a vivencia de unióes ocorre com todas as 
mulheres, exceto duas; 

h. que a forma de uniáo predominante é a uníáo li
vre; 

i. que as mulheres com múltiplas uni óes é caso 
raro; 

j. que o fator que desencadeia a fecundidade é a 
nupcialidade, a qual aumenta também o risco de ex
posicáo a gravidez; 

k. que as colocacoes que dízern respeito a "promis
cuidade" das máes, quanto a multiplicidade de parceí
ros, nao encontram sustentacáo convincente; 

1. e, em decorréncía do acima colocado, pode-se di
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