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O DESEJO EM CRIANÇAS BRASILEIRAS E COLOMBIANAS. Márcia Silva*, Raquel Brito**, Sílvia Koller. 
(Departamento de Psicologia - CEP- RUA/UFRGS) 
Em uma pesquisa realizada na Colômbia foi perguntado a 95 crianças de situação de rua: “Se você pudesse pedir 

algo, quais seriam seus três desejos?” Os dados obtidos neste estudo foram organizados em seis categorias: “self-self biológica” 
(necessidades biológicas básicas) 17, 44%; “self-self psicossocial” (aquisição de coisas materiais não essenciais) 26, 35%; “self-
outro real” (relacionamento entre a criança e uma pessoa específica) 17, 44%; “self-outro ideal” (relacionamento com uma pessoa 
idealizada) 8, 52%; “self-sociedade papéis sociais” (mudança de status social) 22, 48%; “self-sociedade reformas sociais” 7, 75%. 
A presente pesquisa tem como objetivo replicar este estudo com crianças em situação de rua no Brasil. Além da pergunta 
utilizada pelo pesquisador colombiano também foi solicitada uma perguntada a justificativa para a resposta, à primeira pergunta. 
Os participantes deste estudo foram 53 crianças de rua, de ambos os sexos, com idades entre 10 e 15 anos. Para cada categoria 
foram encontrados os seguintes dados: “self-self biológica” 36, 70%; “self-self psicossocial” 19, 62%; “self-outro real” 13, 29%; 
“self-outro ideal” 5, 69%; “self-sociedade papéis sociais” 19, 62%; “self-sociedade reformas sociais” 5, 06%. Em relação a 
justificativa dos desejos, apresentadas pela amostra brasileira, foram organizadas dez categorias, entre elas: benefício próprio 24, 
68%; cuidado para si 17, 72%; status 17, 08%; intimidade-privacidade 12, 65%; cuidados para si e para os outros 3, 79% e ajuda 
para o outro 3, 16%. Considera-se que estes resultados apontam para uma diferença entre as duas amostras no que se refere às 
necessidades biológicas e psicossociais. Diferente de um estereótipo que se tem a respeito das crianças de rua brasileiras, estas 
colocam em segundo plano a satisfação de coisas materiais não essenciais, diferentemente das crianças colombianas. Os 
resultados brasileiros também chamam atenção para a demanda de uma política de intervenção mais voltada para a satisfação de 
necessidades básicas, pois em relação a estas, apareceram o maior número de desejos desta população. (* PIBIC/CNPq - UFRGS. 
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