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1  INTRODUÇÃO

É comum dividir o ciclo da vida em fases que o indivíduo experimenta entre o
nascimento e a morte. Elas estão dispostas em uma seqüência que acompanha a
idade da pessoa e apresentam algum grau de previsibilidade quanto a seu início
e/ou encerramento, e, conseqüentemente, quanto à sua duração. São marcadas,
por um lado, por eventos biológicos, como puberdade, menarca, reprodução,
menopausa, viuvez, senilidade, morte etc.; e por outro, por eventos sociais, como
formatura, primeiro emprego, parentalidade, casamento, aposentadoria etc.
A delimitação das fases da vida depende dos momentos em que acontecem
cada um desses eventos. Dado que eles variam no tempo e no espaço, é difícil
precisar o início e o fim de cada fase.

De acordo com Sheehy (1996), está em curso uma verdadeira revolução no
ciclo da vida, provocada por mudanças nos timing1 e quantum2 desses eventos,
tanto os biológicos quanto os sociais. A primeira grande mudança observada foi o
prolongamento da vida, resultado da queda da mortalidade que beneficiou pessoas
de todos os estratos sociais, regiões geográficas, cor/etnia etc. Isso, por si só, está
alterando o mapa da vida como um todo. A duração média do ciclo da vida pode
ser medida pela esperança de vida ao nascer. Esta, no Brasil, aumentou em,
aproximadamente, nove anos entre 1980 e 2000. Passou de 62,5 anos para

1. Entende-se por timing as idades de entrada e a duração de cada evento do ciclo da vida.

2. Quantum é a proporção de indivíduos em cada evento.
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71,0. Tal aumento tem sido acompanhado por uma melhoria nas condições de
vida em geral e, principalmente, de saúde e de autonomia física e mental.

Na esfera social, outras mudanças importantes, por sua rapidez e complexi-
dade, também estão em curso. Vive-se atualmente uma revolução eletrônica,
econômica (SHEEHY, 1996), tecnológica e de condições de saúde. Estas afetam e
são afetadas pelas transformações no mercado de trabalho, nos modelos de relações
afetivas, tais como casamentos, dissoluções, recasamentos e não-casamentos, e
pelo aumento da escolaridade. Esses processos atingem, embora de forma dife-
renciada, todos os segmentos populacionais, modificando o mapa da vida.

Como os ganhos na esperança de vida são distribuídos ao longo do ciclo
da vida da população brasileira é a primeira pergunta deste capítulo. Ou, mais
especificamente, se a vida se alongou, as várias fases da vida também se alongaram?
Novas fases foram criadas? A segunda pergunta diz respeito aos processos que
marcam a transição de uma fase para outra. Isso significa considerar a dinâmica
desses processos e a forma como afetam a demarcação das fases da vida.

Para responder a essas indagações, medem-se o timing (idade de início e
duração) de cada evento que marca as fases do ciclo da vida e a sua seqüência
através da descrição da experiência dos diversos grupos etários utilizando-se a
metodologia de coorte sintética.3 O intuito é avaliar se houve mudanças no
calendário de eventos do ciclo de vida da população brasileira entre 1980 e
2000. Utilizou-se a perspectiva de ciclo de vida, que parte da premissa de que
os indivíduos experimentam mudanças qualitativas, psicológicas, cognitivas,
emocionais e nas suas necessidades que estão associadas a diferentes etapas da
vida para as quais se considera a idade dos indivíduos uma referência.

Não se têm dúvidas de que a divisão do ciclo da vida em fases é de grande
utilidade metodológica, mas reconhece-se que, por ser ela estática, qualquer
recorte adotado contém um certo grau de arbitrariedade. As fases são caracteri-
zadas por participação em eventos. Os eventos considerados neste trabalho são
freqüência à escola, participação no mercado de trabalho, saída de casa dos pais
ou constituição do próprio domicílio, casamento/descasamento, maternidade,4

aposentadoria, viuvez e morte. Assume-se, também, que todos esses eventos
são bastante influenciados por sexo, cor/etnia, regiões geográficas, renda etc., o que
gera uma heterogeneidade no que diz respeito à delimitação das fases, seus timings
e seqüências. No entanto, este capítulo é centrado na análise da população

3. As medidas de coorte real requerem uma série longa de dados históricos.

4. A paternidade não é considerada pela ausência de informações.
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brasileira como um todo, desagregada apenas por sexo. O capítulo 3 repete a
análise para 2000 levando em conta os diferenciais entre a população residente
nas regiões Nordeste e Sudeste e por cor/etnia.

O capítulo está dividido em cinco seções, sendo a primeira esta introdu-
ção. Na seção 2 apresenta-se uma breve descrição das principais fases. A seção
3 analisa a participação dos homens brasileiros nos eventos mencionados ante-
riormente, em 1980 e 2000. A seção 4 descreve a participação das mulheres, e
a seção 5 sumariza os resultados. O capítulo se baseia nas informações proveni-
entes dos Censos Demográficos de 1980 e 2000, das Pesquisas Nacionais por
Amostra de Domicílios (Pnads) de 1981 e 2001 e do Sistema de Informações
sobre Mortalidade (SIM) do Ministério da Saúde.

2  FASES DO CICLO DA VIDA

Nas culturas ocidentais, a preocupação com a divisão da vida humana em fases
ocorre desde a Antigüidade (SHEEHY, 1996). Tradicionalmente, considerava-se
o ciclo da vida dividido em apenas três idades: a primeira, em que a infância e
a adolescência são vistas conjuntamente; a segunda, que seria a vida adulta; e a
terceira, a velhice. Essa é uma divisão que leva em conta, principalmente, a
participação dos indivíduos no mercado de trabalho, onde o Estado moderno
desempenhou um papel importante na institucionalização da escola e da
aposentadoria.

Mais recentemente, essas idades ou fases foram subdivididas consideran-
do-se as transformações econômicas, sociais, culturais e biológicas. Fala-se hoje,
no mínimo, em sete fases: infância, adolescência, juventude, idade adulta ou
madura, meia idade, terceira e quarta idades. Esta nova classificação separa a
infância da adolescência e subdivide a idade adulta. A subdivisão da idade
adulta, também, é adotada por Sheehy (1996). Propõe que essa idade seja
composta por três estágios: transicional (18 a 30 anos ou juventude), primeiro
estágio (30 a 45 anos ou idade adulta) e segundo (45 a 85 anos e mais ou
segunda vida adulta). O último estágio é subdividido em dois: a idade da
sabedoria (45-65 anos) e a da integridade (a partir dessa idade).

Sheehy inova ao incluir a terceira idade na segunda vida adulta ou meia
idade. Nessa concepção, a terceira e quarta fases da vida são integrantes da vida
adulta. Significa considerar o idoso, também, um adulto, e reforçar a idéia de
que parte dos idosos hoje é independente e permanece integrada à sociedade,
exercendo atividades laborais e/ou desempenhando papéis importantes na fa-
mília. Na verdade, a visão de que a velhice ou a última fase da vida representa um
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processo de perdas já vinha sendo substituída pela consideração de que ela pode
ser um momento propício para novas conquistas e busca de satisfação pessoal.
Seria a idade do “preenchimento”, de acordo com Laslett (1996).

No entanto, o que Laslett propõe não é tratar a velhice como vida adulta,
mas a inclusão de mais uma fase no mapa da vida. Até recentemente, a terceira
idade classificava os idosos de uma maneira geral e os diferenciava dos adultos.
O aumento da esperança de vida nas idades avançadas5 e da qualidade de vida
de seus membros levaram à consideração, principalmente na Europa e nos
Estados Unidos, da existência da quarta idade. A distinção, por exemplo, entre
terceira e quarta idades é uma tentativa de ajustar esquemas classificatórios a
circunstâncias sociais, culturais, psicológicas e biológicas particulares das socie-
dades ocidentais. No entanto, não é a quarta idade a categoria nova; é a terceira.
Essa categoria visa classificar indivíduos que não são mais enquadrados na idade
do trabalho, mas não apresentam sinais de senilidade e decrepitude. Alguns
elementos, como uma cultura da saúde apoiada por desenvolvimentos
tecnológicos na medicina preventiva e curativa e nos hábitos de vida da popu-
lação, nos mecanismos de assistência do Estado, no bem-estar e nas modificações
nos processos de produção – estes últimos permitindo a incorporação de traba-
lhadores sem grande agilidade física – criaram condições de surgimento e ex-
pansão de uma terceira idade que não é caracterizada pela saúde debilitada e
pelo processo de pauperização dos indivíduos. Isso se associa à inclusão de
indivíduos considerados idosos em diversas esferas da vida social (CAMARANO;
MEDEIROS, 1999).

Outro ponto que se quer salientar na abordagem de Sheehy é a sua visão
de juventude como uma fase “transicional”. Esta é, de fato, uma das muitas
imagens associadas à juventude, que seria a da transição entre dois universos: o
das crianças e o dos adultos. Reconhece-se que os jovens têm autonomia parcial
diante de suas vidas. Estão aptos para determinados atos, ao mesmo tempo em
que permanecem tutelados por seus responsáveis em outros. Aceita-se a idéia
de que vivem um processo de transição e preparação para a vida adulta, como,
também, um momento no qual decisões cruciais são tomadas – entre as quais
exercem papéis importantes a educação e o início da atividade laboral. No
entanto, tal abordagem tem sido vista pela literatura com ressalvas. Uma delas
diz respeito à percepção dos jovens apenas sob a ótica da transitoriedade de sua
condição. Isso dificulta enxergá-los como sujeitos de direitos, com experiências

5. A esperança de vida da população brasileira aos 60 anos aumentou 2,7 anos entre 1980 e 2000; passou de 17,0 anos para 19,7 anos. Ou seja,
tem, hoje, aproximadamente, a mesma duração da infância e a adolescência juntas.
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e vivências tão importantes quanto as de pessoas que estejam em outras fases.
Nesse caso, eles são definidos pelo negativo, pela ausência, “pelo que não seriam”
(SPOSITO, 2000, p. 9), pelo que buscam e não pelo que foram e são.

Essa crítica se alia à outra que é a que confere à vida adulta um caráter de
rigidez e estabilidade. Esta aparece como a condição que se quer alcançar, enten-
dida como a da estabilidade. Não leva em conta que o mundo está em perma-
nente transformação, o que tem tornado todas as fases da vida mais instáveis que
anteriormente (VIANNA, 1997). Como já mencionado na introdução deste livro,
um dos seus objetivos é contrapor o caráter “instável” que se atribui à juventude
com o também “instável” que tem marcado “o mundo dos adultos”.

Entre as “novas transições” propostas por Sheehy, está a “idade da sabe-
doria”. Embora tenha recebido  essa designação, é uma fase marcada, também,
por “instabilidades” e, talvez, pelo baixo aproveitamento dos “saberes”. Citando
o caso americano, a autora lembra que nesse país uma pessoa, embora aos 45
anos, pode estar começando uma nova vida, e esta pode ser marcada por doenças,
como o câncer, pela aposentadoria compulsória ou pelo desemprego. Além
disso, 45 anos é a idade em que, de acordo com a Organização Mundial de
Saúde (OMS), começa o envelhecimento funcional, o que, no caso brasileiro,
tem levado a um crescimento das aposentadorias por invalidez.

No Brasil, por exemplo, em 2000, um homem que completou seu 45°

aniversário ainda pode esperar viver 38 anos, valor este mais alto que a esperança
de vida estimada para a América do Sul no começo do século XX (30 anos). No
entanto, como se poderá ver na próxima seção deste capítulo, a partir dos 50
anos, em 2000, as taxas de atividade masculina passam a declinar numa velo-
cidade mais acentuada que a observada em 1980. Embora a proporção de
beneficiários da seguridade social tenha crescido muito no período, esse cresci-
mento beneficiou mais a população de 59 a 65 anos. Na verdade, já em 1980
as taxas de participação da população brasileira eram consideradas baixas pelos
padrões internacionais (CAMARANO, 1985). Como se verá na seção a seguir,
também a proporção de homens que não estudavam, não trabalhavam e não
eram aposentados apresentou valores superiores a 5% na idade entre 16 e 25
anos e a partir dos 45 anos. Apresentou, também, certos “picos” ao longo da
vida, como por exemplo, em torno dos 20 anos e entre 56 e 66 anos (ver
gráfico 3).

Sumarizando, é difícil precisar quantas e quais são as fases da vida e
quais são os processos que as caracterizam. A literatura mostra que nas sociedades
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modernas há uma demarcação, mais ou menos clara, entre infância e
maturidade, com períodos intermediários que seriam a adolescência e a
juventude. Desse modo, a caracterização do que seja infância ou primeira fase
da vida pode ser, de maneira geral, mais fácil que a de vida adulta. Freqüência
à escola, ausência de papéis sociais, dependência total da autoridade dos pais
são alguns dos processos comumente associados a essa fase. O final da infância
pode ser caracterizado, entre outros eventos, pela puberdade e pela menarca,
que são fenômenos biológicos.

Há indicações, também, de que a vida sexual está começando mais cedo,
o que apontaria para um início mais cedo da adolescência. O exercício da sexua-
lidade é um campo importante da busca por autonomia entre os jovens
(BRANDÃO, 2004). No caso brasileiro, vários estudos mostram que a iniciação
sexual, medida pela idade à época da primeira relação sexual, se antecipou
tanto para os homens quanto para as mulheres. Utilizando-se dados de uma
pesquisa realizada em 1998, Camarano et al. (2002) encontraram que a idade
média de ocorrência desse evento se reduziu em 3,8 anos entre a coorte que
tinha de 16 a 19 anos no momento da pesquisa comparada, com a que contava
mais de 40 anos, também, no momento da pesquisa.

Existe certo consenso segundo o qual a vida adulta se define pela inde-
pendência e responsabilidade. Nas palavras de Simone de Beauvoir: “pareceu-me
milagroso ter-me libertado do meu passado, bastar-me a mim mesma, decidir
minha vida; tinha conquistado de uma vez por todas a minha autonomia: nada
me deteria”.6 Para ela, isso aconteceu aos 26 anos, quando havia se formado na
Universidade de Sorbonne e estava inserida no mercado de trabalho.

Não há dúvida de que a situação vivenciada por Simone de Beauvoir é
“privilegiada” tanto no tempo quanto no espaço social. No que se refere à
população brasileira, é pequena a parcela que consegue entrar no mundo adulto
com um diploma universitário, o que não quer dizer que esse contingente não
faça parte da vida adulta. Também, na atualidade, não é grande a parcela da
população que, de posse de um diploma universitário, consegue uma boa in-
serção social.

O processo de transição para a vida adulta é complexo e heterogêneo,
refletindo as diversidades da sociedade. No entanto, independência econômica
parece ser um pré-requisito importante para a transição. Assim, a possibilidade
de se gerar renda para a sobrevivência/independência passa a ser uma condição

6.  Apud Saltzmann (2002, p. 84).
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necessária, o que significa a entrada no mercado de trabalho, principalmente,
para os homens. Por outro lado, muitos autores definem a saída de casa, asso-
ciada ao casamento, como o ponto a partir do qual um jovem se torna adulto
(DE VOS, 1989; CARNEIRO; KNUDSEN; OSÓRIO, 2002). No caso das mulheres,
isso pode acontecer independentemente da inserção no mercado de trabalho.

No capítulo 8 deste livro, Heilborn e Cabral registram que jovens com
filhos apresentam um conjunto de características sociobiográficas específicas,
as quais levam a uma passagem rápida para a vida adulta, com a reprodução
acelerando o processo ou até mesmo representando seu ápice ou conclusão. A
grande novidade apontada pelas autoras no que diz respeito às transformações
gerais experimentadas pela família brasileira no final do século XX é o fato de
a condição nupcial não mais anteceder necessariamente à constituição de prole.
Essas mudanças são o resultado, entre outros fatores, do fato de o exercício da
atividade sexual ter deixado de ser restrito à esfera do matrimônio para as mu-
lheres, dado que para os homens isso sempre se verificou.

Diante disso, uma nova pergunta é levantada neste capítulo: o que define a
transição para a vida das mulheres se a sua inserção no mercado de trabalho
ainda é baixa? Por outro lado, independentemente de estarem participando do
mercado de trabalho, elas se casam, saem da casa dos pais e têm filhos. Também
se casam e/ou têm filhos e não saem da casa dos pais. Ou seja, parece claro que
o processo de transição é diferenciado por sexo de acordo com os papéis que
homens e mulheres exercem na sociedade. Por outro lado, há que se levar em
conta que uma das mudanças recentes importantes é a redução e o adiamento
do casamento e da maternidade, bem como o aumento da participação das
mulheres no mercado de trabalho. Isso, provavelmente, afetará o processo de
transição das mulheres.

3  PRINCIPAIS EVENTOS QUE MARCAM O CICLO DA VIDA DA POPULAÇÃO
MASCULINA

Apesar de a participação nos vários eventos ser um processo bastante inter-
dependente, por finalidades didáticas, a análise das suas transições foi sub-
dividida em dois grupos: eventos ligados ao mercado de trabalho e eventos
ligados à constituição de família/domicílio.

3.1  Eventos ligados ao mercado de trabalho

Os gráficos 1 e 2 mostram a proporção de indivíduos do sexo masculino nos
principais eventos que caracterizam o ciclo da vida em 1980 e 2000. Resumi-
damente, retratam o ciclo da vida dividindo-o em três grandes fases, de acordo
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com o papel social predominante dos indivíduos: infância e adolescência ou
primeira idade (estudantes), vida adulta ou segunda idade (trabalhadores) e
velhice ou terceira idade (aposentados).

A entrada na escola é um evento característico da infância. Observa-se
para 1980 que a freqüência à escola cresceu até os 11 anos, mas a maioria dos
homens encontrava-se nessa condição até os 15 anos (ver gráfico 1). Até os 29
anos, pelo menos 5% dos homens brasileiros ainda freqüentavam a escola. O
gráfico 2 mostra que a entrada na escola se antecipou para os homens brasileiros
em 2000.7 Além disso, a maioria deles encontrava-se nessa condição até os 17

7. O Censo Demográfico de 1980 só investigou a freqüência à escola para a população maior de seis anos. Apesar de o Censo de 2000 ter feito
esta pergunta para a população de todas as idades, para fins de comparação foi considerada apenas essa população. Esse procedimento
superestima a referida idade média. Por exemplo, 24% das crianças menores de cinco anos estavam na escola em 2000.

GRÁFICO 1

Brasil: proporção de indivíduos do sexo masculino
em diversos eventos ao longo do ciclo da vida – 1980
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GRÁFICO 2

Brasil: proporção de indivíduos do sexo masculino
em diversos eventos ao longo do ciclo da vida – 2000
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anos (70%). Embora a freqüência à escola decresça com a idade, até os 36 anos
pelo menos 5% desses indivíduos freqüentavam a escola, o que sugere uma
participação simultânea de escola e trabalho nessa fase da vida.

Entre os brasileiros do sexo masculino que tinham 16 e 65 anos em 1980,
a maioria exercia alguma atividade econômica, apesar de a taxa de participação
ter começado a declinar aos 32 anos. Em 2000, a faixa etária na qual as propor-
ções atingiram valores mais elevados que 50% foi a de 17 a 64 anos, o que
junto com outros fatores aponta para um leve envelhecimento da População
Economicamente Ativa (PEA). A taxa de participação máxima alcançada foi de
97% em 1980 e de 94% em 2000, o que ocorreu aos 28 e 32 anos, respecti-
vamente. A partir dessas idades, as taxas de participação declinaram, mas, aos
80 anos, aproximadamente 10% dos homens ainda estavam inseridos na atividade
econômica nos dois anos considerados. A velocidade da redução das taxas men-
cionadas foi mais acentuada em 2000.

Comparando 1980 com 2000, observa-se um decréscimo generalizado
das taxas de participação masculina, mas afetou mais a população de 10 a 18
anos e a de 49 a 70 anos. Seria de esperar esse decréscimo, dados o aumento da
escolaridade e a expansão na cobertura da seguridade social. O decréscimo na
taxa de participação no mercado de trabalho com o avanço da idade é acompa-
nhado pelo incremento na proporção de aposentados dentro da população
masculina. Esta começa a beneficiar homens desde os 44 anos8 e, aos 80, 96%
encontravam-se nessa condição. Como mostrado em Tafner (2006), em 1980,
até a idade de 50 anos, a mortalidade era responsável pela maior proporção de
saídas masculinas da força de trabalho. A partir daí, o retiro profissional ou a
aposentadoria passou a contribuir com a maior proporção de saídas. Em 2000,
já aos 45 anos, as outras formas de saída que não a morte passaram a ter maior
importância. Isso pode ser explicado pela redução da mortalidade e pela já
mencionada expansão na cobertura da seguridade social garantida pela Consti-
tuição de 1988. É provável que parte das mortes evitadas com a extensão do
benefício tenha se convertido em morbidade e resultado no afastamento precoce
do mercado de trabalho.

Os dados do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) apontam
para um crescimento nas concessões dos benefícios por invalidez em aproxima-
damente 61% entre 1997 e 2004 (TAFNER, 2006). Esses dados sugerem, entre
outros fatores, inadequação das condições de trabalho, bem como envelheci-
mento funcional precoce. A maioria dos homens de 65 anos e mais se encon-

8. Nessa idade, 5% dos homens estavam aposentados. Essa proporção cresce com a idade.
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trava aposentada em 1980. Em 2000, essa maioria foi alcançada aos 61 anos,
sinalizando para uma redução da idade à época da aposentadoria. Além disso,
a proporção da população aposentada experimentou um grande incremento,
fato já bastante divulgado na literatura.9 O aumento expressivo da cobertura
da seguridade social beneficiou, principalmente, os homens de 59 a 66 anos e
as mulheres rurais com mais de 55 anos (ver gráficos 1 e 2).

O gráfico 3 mostra que, embora bastante baixa, a proporção da população
masculina de 15 a 64 anos que não participava de nenhum dos três eventos
ligados ao mercado de trabalho cresceu nos 20 anos estudados.10 Em 2001,
entre 16 e 25 e entre 45 e 67 anos pelo menos 5% da população masculina
brasileira se encontrava nessa condição. Ela atingiu os valores mais altos entre a
população de 18 a 23 anos e a de 56 a 66 anos, ambos em torno de 7%. A
constatação do crescimento dessa proporção e o seu valor relativamente elevado
entre a população jovem foi um dos fatores que justificou a discussão sobre a
existência de uma “crise da população jovem”.11 Nessa discussão, levou-se em
consideração apenas a proporção de jovens que não estudava e não trabalhava,
uma vez que não se pode esperar encontrar jovens aposentados a não ser por
invalidez. Por outro lado, pouco se conhece sobre o segmento populacional de
56 a 66 anos, o qual, segundo Sheehy (1996), deveria estar vivendo a idade da
sabedoria e desfrutando de níveis mais elevados de bem-estar. Se essa tendência

9. Ver, dentre outros, Camarano (2003, 2006),

10. Foram utilizados, nesse caso, os dados das Pnads de 1981 e 2001 pela maior semelhança nos conceitos empregados, o que permite uma
melhor comparabilidade. Foi considerada uma proporção mínima de 5%.

11. Para uma discussão sobre essa questão, consulte Camarano et al . (2004).

GRÁFICO 3

Brasil: proporção da população que não participa das atividades econômicas,
não estuda e não é aposentada por idade e sexo – 1981 e 2001

Fonte dos dados brutos: IBGE/Pnads de 1981 e 2001. Elaboração: Ipea.
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se acentuar, pode-se pensar na existência de ciclos ao longo da vida que requerem
um recomeçar. Neste caso, fala-se em reinserção no mercado de trabalho.12

Isso, ao que parece, já está em curso com as relações afetivas, ou seja, os casamen-
tos, descasamentos e recasamentos.

A redução da participação masculina é uma tendência universal e está
associada, entre outros fatores, à diminuição da proporção da PEA na agricul-
tura (DURAND, 1975). No entanto, já foi observado que as taxas de participação
da população masculina com mais de 50 anos em 1980 podiam ser consideradas
baixas pelos padrões internacionais (CAMARANO, 1985) e foi esse grupo um dos
que apresentou o maior decréscimo.

O fato de um indivíduo estar aposentado não significa sua retirada da
força de trabalho. A legislação brasileira permite que o aposentado retorne ao
mercado de trabalho. Isto só não é possível para as pessoas que se aposentam
por invalidez. Em 2000, entre os homens aposentados, 24,6% estavam traba-
lhando ou procurando trabalho. Apontou-se no início deste capítulo a partici-
pação simultânea dos homens brasileiros na escola e no trabalho. A simultanei-
dade de participação em mais de um evento parece ser tendência crescente no
tempo e tem-se verificado, também, em outras partes do mundo. Atualmente,
pessoas de todas as idades mudam de trabalho com muito mais facilidade e
combinam diferentes atividades (MARTIN; PEARSON, 2005).

O gráfico 4 mostra que freqüência à escola e participação no mercado de
trabalho coincidiam para os homens brasileiros dos 10 aos 29 anos em 1981 e

12. O capítulo 6  deste livro discute a “despadronização” do trabalho. Ou seja, a extensão das “incertezas” nas trajetórias dos trabalhadores
maduros, que eram particulares dos jovens.

GRÁFICO 4

Brasil: proporção de homens brasileiros que participa simultaneamente
de mais de um evento – 1981 e 2001
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até os 35 anos em 2001.13 A partir dos 53 anos, observou-se que pelo menos
5% dos homens participavam do mercado de trabalho e eram aposentados;
esta simultaneidade cresce com a idade, até os 75 anos. Em 2001, tal simulta-
neidade iniciou-se aos 50 anos e se prolongou até os 80 anos. Além disso, a
proporção de pessoas que participavam simultaneamente de mais de um evento
cresceu de maneira expressiva no período considerado.

Além das aposentadorias por invalidez, outro fenômeno que está levando
a uma retirada precoce dos homens brasileiros da força de trabalho é a morta-
lidade dos adultos jovens por causas externas, notadamente homicídios. Essa
causa de morte exerce grande impacto na população masculina de 10 a 40
anos. O gráfico 5 apresenta a distribuição proporcional dos óbitos por essa
causa em relação ao total de óbitos da população masculina de 10 a 60 anos em
1980 e 2000.

Nos dois anos considerados, a principal causa de morte do grupo
populacional com idade inferior a 45 anos foram as causas externas. Os óbitos
por homicídio se destacaram como a principal causa, entre a população de 15
a 40 anos em 2000. Em 1980, as causas externas de outra natureza – que não
homicídios ou acidentes de trânsito – foram as principais responsáveis pela
morte dessa população, embora os homicídios tenham motivado aproximada-
mente 20% do total de óbitos da população de 18 a 25 anos. Em 2000, os
homicídios foram responsáveis por mais de 40% dos óbitos desse grupo etário.14

13. Foram utilizados, nesse caso, os dados das Pnads de 1981 e 2001 pela maior semelhança nos conceitos empregados, o que permite uma
melhor comparabilidade. Foi considerada uma proporção mínima de 5%.

14. Uma análise mais detalhada da mortalidade dos jovens brasilerios por causas externas pode ser encontrada no capítulo 10 deste livro.

GRÁFICO 5

Brasil: distribuição percentual dos óbitos da população masculina
de 10 a 60 anos – 1980 e 2000
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Foi mostrado em Tafner (2006) que a mortalidade por causas externas
contribuiu para uma redução de 3,3 anos na esperança de vida ao nascer da
população masculina e de 1,8 no número líquido de anos passados na atividade
econômica. A redução acarretada pelos óbitos por homicídios foi de 1,4 e 0,8
ano, respectivamente.

3.2  As transições que marcam a constituição do domicílio

Por pessoas que constituíram uma unidade domiciliar própria, ou que saíram
da casa dos pais – situação apontada pela literatura como o processo que marca
a transição para a vida adulta –, considera-se aqui a população que se declarou chefe
ou cônjuge de um domicílio. Esse processo está, no caso masculino, estreita-
mente ligado à participação no mercado de trabalho e muitas vezes ocorre pelo
casamento. Pode-se visualizar nos gráficos 1 e 2 que casar e constituir o seu próprio
domicílio são características expressivas observadas entre os homens brasileiros, as
quais são afetadas pela idade. Nos dois anos considerados, desde os 26 anos,
mais da metade dos homens brasileiros residia no seu próprio domicílio.

Os gráficos 1 e 2 mostram que a proporção de homens na condição de
chefes e cônjuges do domicílio cresce com a idade, atingindo aproximadamente
94% nas idades compreendidas entre 51 e 64 anos, em 1980, e até 70 anos em
2000, momentos a partir dos quais começa a decrescer. O declínio dessa pro-
porção sugere algum tipo de “dependência” acarretada pela idade,15 o que leva
esses indivíduos a buscarem a co-residência com filhos(as) ou outros parentes
como forma de apoio. Contudo, em 2000, ainda se encontravam 77% dos
homens que, aos 80 anos, chefiavam seus domicílios, a despeito da idade avan-
çada, proporção mais elevada do que os 70% observados em 1980. Isso se
deve, provavelmente, ao fato de 75% desses homens serem casados e contarem
com uma esposa para cuidarem deles no caso de necessidades (ver CAMARANO,
2006). A proporção de idosos que não residem em seus domicílios – ou seja,
moram com filhos, genros e/ou outros parentes – é um indicador da “dependên-
cia” do idoso sobre a família (CAMARANO; EL GHAOURI, 1999). Essa proporção
diminuiu nos 20 anos considerados.

Desde os 25 anos, mais da metade dos homens brasileiros vivia em seu
domicílio em 1980. Em 2000, isso ocorreu um ano mais tarde. Casamento e
constituição de domicílio estavam bastante associados desde os 19 anos até os
43 anos em 2000, e até os 45, em 1980 (ver gráficos 1 e 2). A partir daí,

15. Pode-se esperar que a idade avançada acarrete perda de autonomia e de rendimentos.
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observa-se um descolamento crescente das duas curvas, quando a proporção de
homens residindo no próprio domicílio passou a ser mais elevada que a de
casados. Pode-se observar em 2000 que dos 26 aos 64 anos, mais de 50% dos
homens brasileiros estavam participando do mercado de trabalho, residindo
nos seus domicílios e casados. Em 1980, isso ocorreu até os 66 anos. No que
diz respeito a domicílios próprios e casamento, mais de 70% dos homens estavam
nessas duas condições ao atingirem os 80 anos, mas fora do mercado de trabalho.

Sumarizando, os gráficos 1 e 2 sugerem que as etapas da vida, pelo menos
da população masculina, são definidas pela participação nos eventos mencio-
nados. Ou seja, uma etapa é subseqüente à outra e há um encadeamento da
prevalência desses eventos ao longo da vida apesar do crescimento da proporção
de pessoas que participam simultaneamente em mais de um evento. A partir
dos resultados, pode-se supor que a participação no mercado de trabalho e a
constituição de domicílio são eventos que, combinados, marcam a vida adulta,
e a saída do mercado de trabalho marca a última etapa.

3.3  Mudanças nos tempos

A comparação entre 1980 e 2000 não aponta para transformações expressivas
no padrão desses movimentos no período (ver gráficos 1 e 2). Ocorreram mu-
danças no momento em que eles aconteceram (idade), na sua duração e no
quantum (freqüência). Uma das mais importantes mudanças foi o alongamen-
to da vida, medido pelo aumento da esperança de vida ao nascer (ver gráfico 6).
Entre os homens, esta aumentou 7,8 anos, nos 20 anos considerados. O pro-
longamento da vida resultou da queda da mortalidade em todas as idades,

GRÁFICO 6

Idades médias à entrada em alguns eventos que marcam o
ciclo da vida: homens – 1980 e 2000
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especialmente na infância e nas idades mais avançadas.16 Além disso, a entrada
na escola passou a ocorrer mais cedo;17 no mercado de trabalho, mais tarde; e o
retiro profissional (aposentadorias), mais cedo, apesar de a vida ter-se alongado.
A idade média18 à época de constituição do domicílio, do casamento e da viuvez
aumentou, respectivamente, em 0,5, 0,7 e 1,6 ano. Tanto em 1980 quanto em
2000, os homens saíam da casa dos pais, em média, um ano após o casamento.
Isso ocorria dez anos depois da entrada no mercado de trabalho, também, nos
dois períodos considerados.

As medidas mostradas no gráfico 6 são indiretas, calculadas através da
metodologia das coortes sintéticas. No entanto, a tendência apontada por ela
vai de encontro à apontada por Hasenbalg (2003). Este se baseou em uma
pergunta direta sobre a idade à época do primeiro emprego, feita pela Pnad de
1996, e mostrou que a idade média dos que ingressaram no mercado de trabalho
na década de 1990 era 1,2 ano mais elevada que a daqueles que ingressaram
nos anos 1980; 15,4 e 14,2 anos, respectivamente. O autor mostra, ainda, que
a escolaridade média dos ingressantes também aumentou no período; passou
de 5,0 para 5,4 anos. Muito embora a idade de ingresso no mercado de trabalho
tenha aumentado, Hasenbalg (2003) afirma que ela pode ser considerada baixa
de acordo com os padrões internacionais.

Como conseqüência da variação nas idades à época do ingresso nos even-
tos estudados, além de outros fatores, a duração expressa no tempo médio
despendido pelas pessoas nesses eventos também foi alterada.19 Os homens
brasileiros passaram, tanto em termos absolutos quanto relativos, menos tempo
nas atividades econômicas e no casamento. Por outro lado, despenderam mais
tempo na escola e em gozo da aposentadoria (ver gráficos 7 e 8).20 Apesar de
terem saído de casa mais tarde, os homens brasileiros passaram um número
maior de anos no seu domicílio, dado o fato de os deixarem mais tarde. No
entanto, esse tempo é relativamente menor em relação à duração da vida.

16. Para maiores detalhes sobre a redução da mortalidade no perído mencionado, ver, dentre outros, Beltrão, Camarano e Kanso (2004) e Tafner
(2006).

17. Visto o Censo Demográfico de 1980 ter investigado a freqüência à escola apenas para as crianças maiores de seis anos, as estimativas de
idade média à entrada na escola para 2000 só consideraram a população maior de seis anos. Como já mencionado, esse procedimento
superestima o referido indicador.

18. Foi calculada, também, utilizando-se da metodologia de coortes sintéticas.

19. A duração foi calculada a partir do número líquido de anos passado em cada evento. Para isso, utilizou-se a metodologia da tabela de vida
ativa. Ver Bush (1996).

20. A duração relativa foi estimada como a duração média sobre a esperança de vida ao nascer.
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Sugere-se que o menor tempo passado pelos homens nas atividades eco-
nômicas não se deve apenas ao maior tempo passado na escola e a um adianta-
mento da idade à época da aposentadoria. Fatores associados ao desempenho
no mercado de trabalho devem estar contribuindo, também, para essa redução.
Outro fato novo é um período de vida pós-laboral mais extenso,  acompanhado
por melhorias nas condições de saúde (CAMARANO, 2006). É um processo que
tem beneficiado a população idosa de quase todo o mundo (ver OECD, 2006) e
levado a uma mudança de percepção do que vem a ser a última etapa da vida.

Sumarizando, observou-se que os homens brasileiros passaram, tanto em
1980 quanto em 2000, a maior parte do seu tempo vivido no mercado de
trabalho, no domicílio próprio e na condição de casados, mesmo tendo essas
proporções decrescido.

GRÁFICO 7

Número médio de anos passados nos eventos que marcam o
ciclo da vida: homens – 1980 e 2000
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GRÁFICO 8

Proporção do tempo passado nos diversos eventos com relação
à esperança de vida ao nascer: homens – 1980 e 2000
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4  PRINCIPAIS EVENTOS QUE MARCAM O CICLO DE VIDA DA POPULAÇÃO
FEMININA

4.1 Eventos concernentes ao mercado de trabalho

Os gráficos 9 e 10 apresentam as proporções de mulheres nos eventos estudados
nos tópicos anteriores – em 1980 e 2000, respectivamente. Neles estão incluídas,
também, as proporções de mulheres que tiveram filhos, dado o efeito que a
maternidade exerce na participação feminina nas atividades econômicas e no
processo de constituição do domicílio. A parentalidade é considerada por alguns
autores como o último estágio do processo de transição para a vida adulta
(BILLARI, 2001).

GRÁFICO 9

Brasil: proporção de indivíduos do sexo feminino
em diversos eventos ao longo do ciclo da vida – 1980
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Brasil: proporção de indivíduos do sexo feminino
em diversos eventos ao longo do ciclo da vida – 2000
(Em %)
100

80

40

60

20

0

Fontes dos dados brutos: IBGE/Censo Demográfico de 2000 e
Ministério da Saúde/SIM. Elaboração: Ipea.

Freqüência à escola Constituição de  domicílioAtividade econômica

0 8 164 12 20 24 32 4028 36 44 48 56 6452 60 68 72 8076

MorteCasamento AposentadoriaMaternidade

Cap02.pmd 24/11/2006, 14:5347



48 Ana Amélia Camarano – Juliana Leitão e Mello – Solange Kanso

As três fases da vida são, também, bastante marcadas para as mulheres.
No entanto, os eventos que definem a segunda e a terceira fases parecem ter
importância diferenciada. Casamento e maternidade parecem desempenhar
um papel muito importante na sua vida adulta e a participação no mercado de
trabalho exerce um papel relativamente menor quando comparada à dos homens.
No entanto, a tendência observada nos 20 anos é a de redução da importância
da maternidade e do casamento e o aumento da participação no mercado de
trabalho. Além disso, a última fase é caracterizada não só pela aposentadoria,
mas, também, pela redução mais acentuada na proporção de mulheres vivendo
no seu próprio domicílio e pelo descasamento. Isso se deve ao fato de as mulhe-
res idosas serem, em maior proporção, viúvas, e, necessitando de cuidados, vão
morar com filhos ou outros parentes.

O comportamento de freqüência à escola, no caso das mulheres, não foi
muito diferente do comportamento da população masculina. À semelhança do
observado com a população masculina, a proporção de mulheres que freqüen-
tava a escola cresceu muito no período estudado. No entanto, pode-se observar
grande diferença quando se compara os quanta em 1980 e 2000. Embora a
proporção máxima tenha sido verificada na mesma idade nos dois anos consi-
derados, seu valor foi muito mais alto, 75% em 1980 e 97% em 2000 aos 11
anos. O status de estudante predominou entre as mulheres até os 17 anos, nos
dois anos estudados, apesar de em 1980, até os 28 anos, pelo menos 5% das
mulheres ainda se encontrarem na escola. Em 2000, essa idade se estendeu até
os 43 anos, o que ocorreu concomitantemente à participação no mercado de
trabalho. Essa participação simultânea se iniciou aos 12 anos, nos dois perío-
dos considerados, conforme mostra o gráfico 11. A simultaneidade entre escola
e trabalho parece ser mais longa para as mulheres do que para os homens.

GRÁFICO 11
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de mais de um evento – 1981 e 2001
(Em %)
40

30

20

35

10

0

25

15

5

Fonte dos dados brutos: IBGE/Pnads de 1981 e 2001. Elaboração: Ipea.
Obs.: Não foi possível calcular a proporção de aposentadas trabalhando para 1981 em vista dos baixos números amostrais.

10 16 2213 19 25 28 34 4031 37 43 46 52 5849 55 61 64 7067 73 76 79

PEA e estuda (1981)

PEA e é aposentada (2001)

PEA e estuda (2001)

Cap02.pmd 24/11/2006, 14:5348



49Do nascimento à morte: principais transições

É fato largamente reconhecido que a inserção das mulheres no mercado
de trabalho se dá de maneira bastante diferente da dos homens. Além de ser
afetada pelas variáveis consideradas no caso masculino, essa inserção no caso
das mulheres é afetada também pela nupcialidade e fecundidade. Pode-se dizer
que para os homens o desenvolvimento econômico e social, acompanhado da
urbanização, da expansão das oportunidades escolares e da ampliação da co-
bertura da previdência social, resultam em que sua entrada no mercado de
trabalho ocorra mais tarde e a saída mais cedo, diminuindo o tempo em que
passam na atividade econômica. Já a participação feminina no mercado de
trabalho parece ter uma relação positiva com o desenvolvimento social (DURAND,
1975; CAMARANO, 1985; MAMMEN; PAXSON, 2000; TAFNER, 2006).

A participação das mulheres na atividade econômica aumentou expressi-
vamente entre 1980 e 2000, mas continuou bastante mais baixa quando com-
parada à dos homens no último ano considerado. Esse incremento foi expressivo
desde os 20 anos de idade. As taxas atingiram o máximo aos 34 anos (64%),
em um patamar bem mais elevado que o observado em 1980 (41%), o que
ocorreu aos 21 anos. A partir dessa idade, as saídas superaram as entradas. Em
1980, ser trabalhadora foi o status predominante das mulheres apenas com
idade entre 18 e 20 anos. Em 2000, esse intervalo se estendeu até os 24 anos.
Ser mãe e/ou estar casada passou a ser o papel predominante das mulheres a
partir dos 22 anos, em 1980, e dos 25, em 2000. Esses eventos não são incom-
patíveis com a participação nas atividades econômicas.

De acordo com Soares e Izaki (2002), a mudança mais expressiva na par-
ticipação das mulheres no mercado de trabalho nas últimas décadas ocorreu
entre as mulheres cônjuges. Ou seja, o aumento da participação feminina foi

GRÁFICO 12

Brasil: proporção da população feminina por
idade segundo algumas categorias – 1980 e 2000

Fonte dos dados brutos: IBGE/Censos Demográficos
de 1980 e 2000. Elaboração: Ipea.
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explicado pelo aumento das mulheres com marido e não pelas mulheres chefes
de domicílio. Corroborando outros estudos, os autores mostraram que o nível
educacional explicou 59% do aumento da participação feminina.

O gráfico 12 reforça os achados de Soares e Izaki. Aponta que entre 1980
e 2000 cresceu a proporção de mulheres que participam das atividades econô-
micas, são casadas e/ou têm filhos. Considerando várias combinações possíveis,
os maiores acréscimos se verificaram primeiramente entre as mulheres que acu-
mulavam trabalho com maternidade e casamento, seguidas das que acumula-
vam trabalho e maternidade. No segundo caso, pode-se estar falando de mu-
lheres que foram casadas, dado que o aumento se mostrou diferenciado por
idade. Isso afetou a composição da PEA por status marital e com relação à
maternidade. Por exemplo, em 2000, a maioria dessa população era constituída
por mulheres que acumulavam os dois papéis. Isso ocorreu dos 25 aos 64 anos.
Até os 24 anos, o estado conjugal predominante das mulheres que integravam
o mercado de trabalho era o de solteiras e sem filhos e, a partir dos 65 anos, de
mulheres com filhos mas não-casadas.

Os afastamentos da PEA por motivos outros que não a morte superaram
este último, desde os 22 anos em 1980, e dos 38, em 2000 (TAFNER, 2006). A
partir dos 60 anos, a proporção de mulheres aposentadas passou a ser maior
que a de trabalhadoras nos dois anos considerados. Como já mostrado em
vários trabalhos, (ver CAMARANO, 2003) um dos avanços da Constituição de
1988 foi um aumento da cobertura previdenciária que beneficiou principal-
mente as mulheres. Esse aumento concentrou-se nas idades de 56 a 73 anos.
Também no caso das mulheres a aposentadoria não significa, necessariamente,
uma retirada da força de trabalho. Como se viu no gráfico 11, entre 55 e 75
anos, mais de 5% delas trabalhavam e eram aposentadas em 2001.

A participação simultânea nos vários eventos ocorreu em menor intensi-
dade entre as mulheres que entre os homens, muito embora tenha aumentado
consideravelmente a proporção de mulheres que trabalhava e estudava (ver
gráfico 11). Essa combinação é muito mais significativa que a de trabalho e
aposentadoria. É baixa a proporção de mulheres aposentadas que continuaram
trabalhando, 10,9% em 2000.

4.2  Transições que marcam a constituição do domicílio

No caso das mulheres, a constituição de domicílio ou a saída da casa dos pais
pode não estar diretamente vinculada ao ingresso no mercado de trabalho, mas
sim ao casamento ou à maternidade. A proporção de mulheres na condição de
chefes ou cônjuges também é bastante afetada pela idade. Desde os 16 anos,
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pelo menos 5% das mulheres encontravam-se nessa condição, que cresceu até
os 43 anos, em 1980, e até os 46 anos em 2000.

Em 1980, até os 25 anos, a proporção de mulheres residindo em seus
domicílios era mais baixa do que a de casadas. Isso ocorreu até os 24 anos em
2000. A partir dos 26 anos, essa situação se inverteu, sugerindo que, no primeiro
caso, uma proporção não-desprezível de mulheres casou e não saiu de casa e, no
segundo, que elas constituíram seus domicílios sem se casarem. Ou seja, o casa-
mento não implicava, na sua totalidade, a saída de casa, nem a saída de casa, o
casamento. É possível, também, que uma parcela das mulheres que estavam em
seus domicílios e não eram casadas, já fosse separada. Em 2000, desde os 19 anos
a proporção de mulheres separadas superava os 5%.21 Com relação à maternidade
em 1980, a proporção de mulheres residentes em seus domicílios era mais elevada
que a de mães, até aproximadamente os 60 anos. Em 2000, essa relação se
inverteu até os 25 anos. Significa que pelo menos 5% das mulheres com idade
inferior a 25 anos que tiveram filhos viviam nas suas casas de origem, ou seja,
tiveram filhos mas continuavam morando com seus pais.

Casamento, maternidade e constituição de domicílio estavam bastante
associados dos 24 aos 36 anos, em 1980. Em 2000, a associação dos três eventos
só aparenta ser tão forte dos 24 aos 28 anos. A partir dessa idade, a proporção
de mulheres casadas diminuiu, mas a de residentes em domicílio próprio cres-
ceu. O estado conjugal predominante das mulheres brasileiras até os 67 anos
em 1980 foi o de casadas, quando a situação de viuvez passou a superar o
casamento. Em 2000, essa mudança ocorreu aos 70 anos nas mulheres. A partir
dessa idade, a proporção de mulheres residindo em domicílios próprios dimi-
nuiu mais acentuadamente, atingindo 38% aos 80 anos em 1980 e 53% em
2000, nessa mesma idade. Embora essa proporção tenha aumentado no período
considerado, continuou bem mais baixa que a verificada para homens nessa ida-
de. Isso aponta para maior “dependência” das mulheres na velhice em relação às
suas famílias, pois 47% residiam na casa de filhos(as), genros ou noras.

4.3  Mudança nos tempos

O movimento das mulheres ao longo do ciclo da vida nos 20 anos estudados
foi muito semelhante ao dos homens: a duração da vida aumentou, a entrada
na escola e na aposentadoria ocorreu mais cedo e a no mercado de trabalho
mais tarde. Observou-se, também, um adiamento na idade à época da saída de
casa, do casamento, do primeiro filho e da viuvez. Três grandes diferenças foram

21. Dados não mostrados.
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observadas em relação aos homens: entrada maior de mulheres na atividade
econômica, permanência mais longa nessa atividade, a despeito de nela entrarem
mais tarde, e um aumento maior na esperança de vida ao nascer. Conseqüente-
mente, o tempo passado nesses eventos em relação à duração da vida aumentou
(ver gráficos 13 e 14).

As mulheres passaram a viver aproximadamente nove anos a mais em 2000,
em comparação a 1980. Dado que esse incremento foi maior do que o observa-
do para os homens, isso significou uma ampliação nos diferenciais da esperança
de vida entre homens e mulheres, de 6,4 anos para 7,7 anos. A entrada das
mulheres para a escola foi antecipada em pelo menos um ano22 e também a

22. Como foi feito no caso da população masculina, para possibilitar a comparação entre 1980 e 2000, calculou-se a idade média à entrada na escola
considerando apenas a população maior de seis anos. Pode-se acreditar que a antecipação desse indicador foi maior que a apresentada aqui.

GRÁFICO 13

Idades médias à entrada em alguns eventos que marcam
o ciclo da vida: mulheres – 1980 e 2000

Fontes dos dados brutos: IBGE/Censos Demográficos de 1980 e 2000 e Ministério da Saúde/SIM. Elaboração: Ipea.
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GRÁFICO 14

Idades médias à entrada nos principais eventos
do ciclo da vida por sexo – 2000

Fontes dos dados brutos: IBGE/Censo Demográfico de 2000 e Ministério da Saúde/SIM. Elaboração: Ipea. MulheresHomens
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aposentadoria passou a ocorrer 5,7 anos mais cedo.23 Quanto ao ingresso nos
demais eventos, elas o adiaram. O maior postergamento ocorreu quanto ao
mercado de trabalho, no qual passaram a ingressar 1,7 ano mais tarde. Em
1980, elas começavam a participar das atividades econômicas aproximadamente
um ano mais cedo do que os homens24 e, em 2000, igualaram-se as idades de
homens e mulheres nesse evento.

O gráfico 14 compara essas idades médias para homens e mulheres em
2000. Nesse ano, não foram expressivas as diferenças nos indicadores mencio-
nados no caso dos eventos concernentes ao mercado de trabalho. No entanto,
elas foram expressivas em 1980, quando as mulheres entravam no mercado de
trabalho um ano antes que os homens, e se aposentavam aproximadamente à
mesma idade, apesar de o tempo de trabalho e o de contribuição exigidos para
as mulheres serem menores. O movimento experimentado por elas nos 20 anos
estudados foi a de convergência em direção à situação masculina.

Em 2000, as mulheres saíram da casa dos pais um ano mais tarde, em
relação à ocorrência desse evento em 1980 (ver gráfico 13). Além disso, saíram
1,7 ano depois do casamento e 1,2 ano depois do primeiro filho. Essa falta de
sincronia entre a saída de casa, o casamento e a maternidade foi observada,
também, em 1980, mas em menor intensidade (1,0 e 0,7 ano, para o casa-
mento e a maternidade, respectivamente). Embora a idade média à época do
primeiro filho tenha aumentado em 0,5 ano, não se pode deixar de mencionar
o aumento da gravidez na adolescência, ou seja, do número de mulheres nessa
situação, com menos de 20 anos, observado no período. Significa que, a des-
peito de a taxa de fecundidade das mulheres de 20 a 49 anos ter declinado no
período considerado, a das mulheres de 15 a 19 anos aumentou. O maior
incremento ocorreu nos anos 1980 (ver BELTRÃO; CAMARANO; KANSO, 2004;
RIOS-NETO, 2005). Em 1980, menos de 5% das mulheres com idade inferior
a 20 anos tinham tido filhos. A proporção comparável em 2000 foi de 7,8%.
Estudo recente aponta uma redução da fecundidade desse grupo etário na
década de 1990 (BERQUÓ; CAVENAGHI, 2005).

Como já se mencionou, assume-se que a constituição de um domicílio é
uma etapa muito importante no processo de transição para a vida adulta. Como
registram Heilborn e Cabral no capítulo 8 deste livro, a gravidez na adolescência

23. Parte desse adiantamento pode ser explicada pelas mudanças na legislação da previdência rural que passou a beneficiar mulheres a partir
dos 55 anos.

24. Essa entrada relativamente “precoce” das mulheres no mercado de trabalho em 1980, se deve, provavelmente, ao trabalho doméstico.
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leva à formação de um novo núcleo familiar, ainda que de forma temporária.
Essa transformação é considerada pelas autoras uma das mais importantes ex-
perimentadas pela família brasileira no final do século XX. Sua novidade está
no fato de a nupcialidade não mais anteceder à reprodução. Mudanças como
essa resultaram de um processo que tornou a conjugalidade um domínio até
certo ponto autônomo em relação ao da família e, por outro lado, de o exercício
da sexualidade haver ultrapassado a esfera do matrimônio, pelo menos no que
diz respeito às mulheres. Em termos de transição para a vida adulta, esse pro-
cesso “anteciparia” a transição.

Como mostra o gráfico 14, as mulheres saíram de casa mais cedo do que
os homens, uma diferença de 2,1 anos, e também se casaram mais cedo, 3,1
anos, em 2000. Essa diferença se deve principalmente ao fato de as mulheres se
casarem com homens mais velhos (BERQUÓ, 1998). Os diferenciais da idade ao
sair de casa diminuíram e da idade ao casar aumentaram no período considerado.
Essa diferença, junto com a maior mortalidade masculina, resultou em que as
mulheres ficavam viúvas, em média, oito anos mais cedo que os homens, nos
dois anos considerados.

Quanto à duração, ou seja, o tempo passado pelas mulheres nos eventos
estudados, pode-se observar que, tanto em termos absolutos quanto relativos,
elas passaram mais tempo na escola, nas atividades econômicas e no período
pós-laboral, como aposentadoria (ver gráficos 15 e 16). As mulheres experimen-
taram um aumento maior que os homens no número médio de anos passados
na escola, em torno de um ano a mais. Apesar do grande incremento observado
no seu tempo passado na atividade econômica, este era, em 2000, bem mais
baixo que o passado pelos homens, 14,2 anos menor (ver gráfico 16).

GRÁFICO 15

Número médio de anos passados nos eventos que marcam
o ciclo da vida: mulheres – 1980 e 2000

Fontes dos dados brutos: IBGE/Censos Demográficos de 1980 e 2000 e Ministério da Saúde/SIM. Elaboração: Ipea.
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Em termos absolutos, quando se compara 1980 com 2000, as mulheres,
como os homens, despenderam número maior de anos no seu domicílio, porém,
um tempo menor com relação aos anos de vida ganhos. Comparadas aos homens,
elas saíram da casa dos pais mais cedo, e, conseqüentemente, passaram mais
tempo em suas próprias casas, apesar de terem saído delas mais cedo. Apesar de
a variação em termos absolutos não ter sido muito expressiva, pode-se falar de
uma redução, em termos relativos, do tempo passado pelas mulheres na condição
de casadas e viúvas. Os homens passavam, em 2000, 2,5 anos, em média, a
mais na condição de casados que as mulheres, o que se deve, provavelmente, à
maior facilidade de recasamento dos primeiros (ver gráfico 16).

Sumarizando, o gráfico 17 aponta que aproximadamente 60% do tempo
vivido pelas mulheres se passaram no seu próprio domicílio, proporção seme-

GRÁFICO 17

Brasil: proporção do tempo passado nos diversos eventos
com relação à esperança de vida ao nascer – mulheres – 1980 e 2000
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Fonte dos dados brutos: IBGE/Censos Demográficos de 1980 e 2000. Elaboração: Ipea.
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GRÁFICO 16

Número médio de anos passados nos eventos que marcam
o ciclo da vida por sexo – 2000

Fontes dos dados brutos: IBGE/Censo Demográfico de 2000 e Ministério da Saúde/SIM. Elaboração: Ipea.
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lhante à observada para os homens. O tempo transcorrido de casamento, que
fora de, aproximadamente, 50% do tempo vivido em 1980, diminuiu para 43%
em 2000, uma proporção bem mais baixa que os 52% observados para os homens
no mesmo ano. Dado que a maternidade é um evento irreversível, não é comum
o cálculo do tempo passado nessa condição. Entretanto, apenas a título de
ilustração, mostra-se que as mulheres passaram em 2000, aproximadamente
52 anos na condição de mães, o que significa 70% do tempo vivido. Embora
sua participação nas atividades econômicas tenha crescido muito entre 1980 e
2000, o número de anos passados por elas nessas atividades foi de aproximada-
mente 1/3 do tempo vivido.

Esses dados apontam para uma dificuldade maior de se definir o que
venha a ser a vida adulta para as mulheres. Ficou claro que a inserção na ativi-
dade econômica tem importância diferenciada por sexo. Se se aceita que a saída
de casa, o casamento e a maternidade são variáveis importantes na determinação
do processo de transição para a vida adulta, independentemente da participação
na atividade econômica, pode-se supor que a entrada das mulheres ocorre mais
cedo que a masculina. Por outro lado, o aumento em curso da participação
feminina nas atividades econômicas pode vir a redefinir o processo de transição
das mulheres.

5  CONSIDERAÇÕES FINAIS: COMO FICAM AS FASES DA VIDA?

A caracterização das fases da vida desenvolvida nos tópicos anteriores centrou-se
na classificação tradicional das três fases e utilizou como parâmetros principais
os eventos concernentes ao mercado de trabalho e à constituição de família
(domicílio). A despeito das mudanças recentes em todo o ciclo da vida, pode-se
afirmar que, de maneira geral, as principais fases da vida, sua seqüência e seus
eventos continuam os mesmos. Junto com o prolongamento da vida,  observaram-
se outros alongamentos, tais como o do tempo passado na escola e o do período
pós-laboral. Os dois processos associados a outros  levam à hipótese de que a
juventude se prolongou, adiou-se a transição para a vida adulta e criou-se uma
nova fase no ciclo da vida: a quarta idade.

Esses alongamentos são, em parte, resultantes das mudanças nos quanta
dos principais eventos do ciclo da vida: a redução das taxas de mortalidade e o
aumento da freqüência à escola, ambos mais expressivos entre as mulheres; o
incremento da participação delas no mercado de trabalho; a queda da partici-
pação dos homens; a expansão da cobertura propiciada pela seguridade social,
que beneficiou, principalmente, as mulheres; e, finalmente, uma certa

Cap02.pmd 24/11/2006, 14:5456



57Do nascimento à morte: principais transições

dissociação entre nupcialidade e fecundidade. Em síntese, parece que se pode
dizer que as grandes mudanças foram experimentadas e/ou desencadeadas pelas
mulheres.

A caracterização utilizada deixa, pelo menos, quatro pontos a descoberto:
a  heterogeneidade e a complexidade do processo – uma progressão linear entre
as várias fases; a não-consideração de fases intermediárias, como a adolescência
e a juventude; e os eventos que definiriam a transição para a vida adulta para as
mulheres. Os dois últimos pontos são os de maior interesse para este livro.
Daquilo que foi visto, depreende-se que a vida adulta para a população
masculina pode se caracterizar pela participação no mercado de trabalho e
constituição de domicílio, independentemente do casamento e/ou da paterni-
dade. A constituição de domicílio é, também, uma etapa importante do
processo de transição para a vida adulta, em especial para as mulheres. No
entanto, esta pode ocorrer independentemente da sua participação nas ati-
vidades econômicas (ver capítulo 8 deste livro).

Uma mudança observada em relação às mulheres na faixa dos 20 anos foi
o aumento da simultaneidade de participação em vários eventos: escola e tra-
balho, trabalho e aposentadoria e a conjugação de trabalho com casamento e
maternidade. Isso sugere que novas formas de transição para a vida adulta estão
em curso e/ou tornam mais tênues as delimitações entre as várias fases da vida.
Estas prevêem uma seqüência de eventos que engloba a saída da escola, a entrada
no mercado de trabalho, a saída da casa dos pais, o casamento e o nascimento
do primeiro filho, em torno do qual se constitui um novo núcleo familiar.
Baseiam-se na estabilidade do mercado de trabalho e das relações afetivas, ori-
ginando transições, em alguma medida, previsíveis ao longo da existência dos
indivíduos. Pelo que se viu, ao que parece, embora o modelo tradicional de
transição para a vida adulta continue predominante, novas formas passaram a
conviver com ele. A combinação de formas tradicionais com “novas” parece
ocorrer, também, nas transições para todas as fases da vida.

As trajetórias de vida atuais parecem, também, mais erráticas do que as do
passado. Ou seja, observa-se que os jovens, por exemplo, saem de casa podendo
a ela retornar (PAIS, 2001). Neste e em outros capítulos observou-se que uma
parcela não-desprezível estabelece família (casa-se ou têm filhos) no domicílio
de origem. Além dessas novas formas de transição, ocorre ainda que muitos
jovens saem de casa e permanecem, por curto ou longo tempo, recebendo
auxílio financeiro de seus pais ou parentes. Isso leva a se questionar se a saída de
casa pode ser apontada como evento único e definidor da assunção do status de
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adulto (MELLO et al., 2004). No entanto, ela mantém-se como indicador im-
portante, pelo seu simbolismo no processo de emancipação e de independência
dos indivíduos e por ser a modalidade predominante entre os adultos (CAMARANO

et al., 2004).

Não se pode deixar de reconhecer que a participação nas atividades eco-
nômicas também tem se comportado de forma não-monotônica em todas as
idades. A desvinculação de uma parcela não-desprezível de homens na faixa de
18 a 23 anos e 55 a 66 anos de eventos ligados ao mercado de trabalho leva a
se pensar, também, em progressões não-lineares, ou melhor, em novas entradas
na atividade econômica ou recomeços. O mesmo parece ocorrer quanto aos
casamentos/recasamentos. No entanto, a participação nas atividades econômicas
continua sendo uma característica muito importante da vida adulta, pelo menos,
para os homens. Provavelmente, o crescimento da participação feminina está
alterando o papel das mulheres na sociedade e, conseqüentemente, mudará a
definição de vida adulta no que diz respeito a elas. Isso acontece concomitantemente
às mudanças na sua nupcialidade e na fecundidade.

Em síntese, muitas possibilidades de transições para as várias fases da vida
parecem abrir-se na atualidade, embora o modelo tradicional ainda predomine.
O curso da vida tem se colocado como um espaço para novas e inovadoras
experiências, em oposição à idéia de que ele se constituía de passagens ritualizadas
de uma etapa para outra (DEBERT, 1999). No entanto, como só foram conside-
rados dois pontos no tempo, não se pode falar que essas mudanças configurem
uma nova tendência. Caso a proporção de pessoas que optam pela escolha de
novos caminhos aumente expressivamente, ficará difícil delimitar fases da vida
e pensar nos processos de transição no futuro. “Quando tudo é possível, nada
é certo” (VÁCLAV HAVEL, 1994 apud SHEEHY, 1996).
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