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Introdução: Mesmo tendo sofrido transformações em sua forma, a família é tida como fonte de
apoio e provisão de cuidados e bem‐estar de seus dependentes – questão sobre a qual se
debruça este estudo. Não há uma definição única de bem‐estar, sendo então aqui adotadas,
principalmente, as perspectivas de Franzoni (2008) e Esping‐Andersen (1999; 2000). Segundo
Franzoni (2008), bem‐estar é definido como a capacidade de suprir necessidades básicas, como
as de moradia, saúde, educação, renda e acesso a bens e serviços. Para avaliar o acesso a serviços
foram selecionados para este trabalho o acesso à água encanada, luz elétrica, coleta de lixo e
coleta de esgoto. Esping‐Andersen (1999; 2000), por sua vez, apresenta o Estado, o mercado e a
família como os três pilares do bem‐estar, onde as necessidades de sobrevivência são supridas.
Neste trabalho, a provisão de bem‐estar pela família tem como foco a população com idade entre
0 e 6 anos, caracterizando a fase da primeira infância, pois os cuidados nesta fase são
importantes para garantir o desenvolvimento da criança e aumentar as chances de rompimento
com os ciclos de pobreza e exclusão social. São avaliadas as possíveis influências de determinadas
características da pessoa responsável pelo domicílio (idade, cor, ocupação e escolaridade) em que
se encontram essas crianças. Tais informações foram captadas pela Pesquisa Nacional de Amostra
de Domicílio (PNAD), sendo aqui utilizadas as rodadas dos anos 2001 e 2009. A avaliação da
situação e das condições de vida das crianças envolve, também, o exame das características dos
arranjos familiares em que vivem as crianças, bem como a frequência escolar, indicador central
de bem estar infantil. Este estudo trata, portanto, de explorar as condições de vida da primeira
infância no Brasil ao longo da primeira década do século XXI.

Metodologia: O trabalho se baseia em uma análise descritiva dos dados das PNADs 2001 e 2009,
explorando variáveis de acesso a serviços. A unidade de análise são crianças de 0‐6 anos
distribuídas segundo características do responsável pelo domicílio a cargo delas. Buscou‐se
avaliar o acesso destas crianças a serviços básicos considerando características do responsável. O
acesso a serviços básicos é uma dimensão importante para avaliar o bem‐estar das pessoas. Aqui
frisamos a cobertura destes serviços básicos considerando exclusivamente a população 0‐6 anos.
Verificamos se os domicílios onde se encontram estas crianças dispunham de iluminação elétrica,
água encanada em pelo menos um cômodo, acesso à rede coletora de esgoto e à coleta de lixo.

As variáveis selecionadas tiveram suas categorias transformadas, de modo a verificar se o
domicílio tinha ou não acesso aos quatro serviços supracitados. As novas variáveis recodificadas,
agora binárias, ficaram assim estabelecidas: 1 para o caso do domicílio ter acesso ao serviço e 0,
se não tivesse. Foi então construído um indicado sintético simples, resultante da soma das
variáveis binárias cujo valor varia entre 0 e 4. A obtenção do indicador 0, significa que o domicílio
onde a criança vive está desassistido por todos os serviços avaliados, enquanto a obtenção do
valor 4, significa dizer que o domicílio tem acesso aos quatro serviços mencionados.

Resultados e Discussão: Com quem estão as crianças? Em 2009, assim como ocorria em 2001, os
arranjos domiciliares que mais concentram crianças de 0 a 6 anos são, em primeiro lugar, o de
casal com filhos, e em segundo lugar, o de mãe com filhos. Como tendência geral, destaca‐se, no
entanto, a redução da proporção de crianças inseridas no arranjo “casal com filhos” e o
crescimento da importância do arranjo “mãe com filhos”. O aumento da proporção de crianças
de 0 a 6 anos vivendo apenas com a mãe está em consonância com aumento geral da proporção
de domicílios chefiados por mulheres verificado na população como um todo: em 2001, as
mulheres eram as responsáveis por 17,3% dos domicílios, cifra que subiu em 2009 para 28,2%.

Brasil, 2001 e 2009: Distribuição das crianças 0‐6 anos 
segundo o tipo de arranjo domiciliar (em %)
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Fonte: Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios. Tabulação própria.
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Onde estão as crianças? Frequência Escolar

Brasil, 2001 e 2009: Proporção de crianças 0‐6 anos com acesso ao sistema 
escolar segundo a faixa de escolaridade do responsável pelo domicílio (em %)

Observa‐se que conforme aumenta a escolaridade do chefe, aumenta o percentual de crianças que
frequentam a educação infantil. Isto pode ser observado nos dois anos da pesquisa. Importante notar
que, mesmo antes da implementação da já referida lei que diminui a idade de escolarização, 47,6% das
crianças que estavam na escola/creche viviam em domicílios cujo chefe tem pelo menos o ensino
médio (antigo segundo grau) completo.

Como vivem as crianças? Acesso a serviços

Brasil, 2001 e 2009: Distribuição das crianças 0‐6 anos segundo o indicador de 
acesso a serviços básicos (em%)

No acesso a serviços, de modo abrangente, verifica‐se uma melhora da situação das crianças, uma vez
que, em 2009, aproximadamente metade delas estavam em domicílios com acesso aos quatro serviços
selecionados: energia elétrica, água encanada, rede de esgoto e coleta de lixo.

Conclusões: A condição da família como núcleo de reprodução, de consumo e de decisão ficou em
segundo plano com o advento dos processos de industrialização. Hoje, o principal papel da família é de
promover integração emocional e servir como refúgio da vida hostil apresentada pela sociedade. A
provisão de bem‐estar pela família precisa ser entendida segundo a classe social em que esta se insere,
as relações intergeracionais e os momentos de trajetória de vida e do ciclo familiar em que se
encontram os indivíduos (Esping‐Andersen, 2000). Família torna‐se, então, um objeto bastante plural –
e plurais são as condições de vida em que se encontram as crianças em sua primeira infância. Para
romper com os ciclos de pobreza e exclusão social, é preciso investir em capital social, e garantir o
acesso à educação infantil configura parte desse investimento. Mais que transferir renda e garantir
condições mínimas de sobrevivência, romper com os referidos ciclos permanece ainda como uma
questão insuperada.
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Faixa de escolaridade do chefe PNAD 2001 PNAD 2009

0‐3 anos 30,5 43,0
4‐8 anos 31,5 44,4
9‐11 anos 36,6 45,2

12 anos ou mais 47,6 52,1

Indicador de acesso a serviços 
básicos

PNAD 2001 PNAD 2009

0 5,2 1,6
1 9,2 6,4
2 13,4 10,1
3 29,0 33,2
4 43,2 48,7

Total 100 100
Fonte: Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios. Tabulação própria.

Fonte: Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios. Tabulação própria.
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