
Características das Famílias 

Segundo a PNAD 2004, a proporção de homens de raça/cor branca responsáveis pela família 

é de 47,4% no Estado de São Paulo; entre a população negra, a proporção é de 44,1%. Tais 

porcentuais crescem rapidamente com a idade, na faixa de 20 a 24 anos, 19,1% dos homens 

brancos são responsáveis pela família, 50,8% encontram-se na mesma condição no grupo de 

25 a 29 anos e, acima dos 35 anos, mais de 80% dos homens brancos de cada faixa etária 

são consideradas pessoas responsáveis pela família. A situação é semelhante entre os 

negros, porém as proporções são ligeiramente inferiores a partir dos 40 anos. 

A presença de mulheres responsáveis pela família vem crescendo ao longo das últimas 

décadas e as negras apresentam proporções ligeiramente superiores às brancas em 

praticamente todas as faixas etárias. Aproximadamente 50% das mulheres negras com mais 

de 60 anos são responsáveis pela família.  

Analisando o tipo de arranjo familiar, observa-se que os homens ‘chefes’, tanto brancos 

como negros, estão mais presentes em famílias formadas por casais com ou sem filhos 

(acima de 85% das famílias, segundo a PNAD 2004). Não é desprezível a proporção de 

mulheres consideradas responsáveis em famílias do tipo “casal com filhos” (7,7% entre as 

famílias brancas e 12% entre as negras). Entretanto, as mulheres são preponderantes como 

responsáveis em famílias monoparentais com filhos (60% entre as brancas e 65% entre as 

negras). As mulheres também estão mais presentes em famílias unipessoais, sendo mais 

numerosas entre as brancas (22,5% em comparação a 12,6% de negras). 

O tamanho médio dessas famílias reflete o resultado acima, ou seja, nas famílias onde as 

pessoas responsáveis são do sexo masculino, a média é de 3,4 e 3,6 pessoas, para chefes 

brancos e negros, respectivamente. Nas famílias chefiadas por mulheres, as médias são de 

2,3 e 2,6 pessoas (brancas e negras, respectivamente). Devido à redução e à semelhança da 

fecundidade das mulheres negras e brancas, as diferenças entre os tamanhos médios 

familiares segundo raça/cor são muito pequenas.  

Tabela 1  

Homens Mulheres Homens Mulheres

Total 100,0 100,0 100,0 100,0

Casal Com Filhos 68,9 7,7 70,7 12,0

Casal Sem Filhos 20,6 3,3 16,8 (3) ...

Chefe Com Filhos 2,6 60,3 3,1 64,9

Chefe Sem Filhos 1,7 6,2 2,8 7,0

Unipessoal 6,2 22,5 6,6 12,6

Tamanho Médio da Família 

(em pessoas) 3,4 2,2 3,6 2,6

Em porcentagem

Distribuição das Famílias, por Raça/Cor e Sexo do Responsável pela Família, 

Estado de São Paulo

2004

segundo Tipos de Arranjo Familiar e Tamanho Médio Familiar

(1) Inclui a população de raça/cor parda e preta.

Fonte: IBGE. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - PNAD; Fundação Seade.

Tipos de Arranjo Familiar e 

Tamanho da Família

Branca Negra (1)

 

 


