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Vínculos externos da familia 

Como um dado adicional a caracterízacáo da di
nárnica familiar, procuramos investigar que ramifi
cacees externas a família estabelece. Em todos os 
grupos pesquisados verifica-se que o principal vín
culo externo da maioria das famílias é com parentes 
(61,7%), seguindo-se os vizinhos 09,1%) e os ami
gos 05,2%). 

Observa-se também que de um modo geral, a capa
cídade de organízacáo e de engajamento dessas famí
lias é praticamente nula: apenas urna delasdeclarou 
ter algum tipo de relacáo com a assocíacáo de bairro e 
nenhurna tem vínculos com partidos políticos ou or
ganízacóes sindicais. 

Comparando-se as famílias de menores de .rua e de 
menores trabalhadores, verifica-se que as primeiras 
sao as que menos priorizam os relacionamentos com 
parentes 05,50/0) e, por outro lado, sao as que rnaís 
freqüentemente elegem amigos como seu principal 
vínculo (33,3%), o que pode sugerir menor valoriza
~o dos laces familiares. 

Procurou-se, finalmente, saber se, além do menor 
entrevistado, havia outros na família na mesma condi
~o (na rua ou trabalhando). Em todos os grupos, mais 
de 50016 responderam afírmatívarnente, o que sugere 
forte influencia dasconfíguracóes familiares no enea
minhamento do menor ao trabalho ou arua . 

Em resumo, a anáJise da dinámica familiar parece 
indicar distincóes relevantes na caracterizacáo das 
famílias de menores de rua e menores trabalhadores. 
Entre estas, destacam-se: maiores dificuldades de re
lacionamento dos menores de rua com suas famílias, 
notadamente com o pai, e maior desvalorízacáo da 
figura paterna, em todos os aspectos considerados. 

MR
 

Conversa 

CJ 
Ajuda 

O 
Confia 

MR - menor de rua 
MTNA- menor trabalhador(média) 

MTNA 

" Areas de preocupacáo e apoio 
nas dificuldades 

Agregando-se os dados referentes a todos os gru
pos de menores trabalhadores, verifica-se que a prin
cipal preocupacáo manifestada pelas famílias é com a 
educacáo dos filhos (29,5%) - o que, mais uma vez, 
ratifica a confíanca dasfarru1ias de baixa renda na edu
cacao como meio de ascensáo social- seguíndo-se o 
emprego (24,3%). 

No caso específico dos menores de rua, as preocu
pacóes das famílias seguem outro padráo, prevalecen
do a seguranca (29,6%) e os relacionamentos (22,2%). 
Nota-se, ao mesmo ternpo, pouca preocupacáo com a 
educacáo (11,1%) e com o trabalho (7,4%). Tais resulta
dos sugerem que, se por um lado as famílias parecern 
estar conscientes dos riscos que ameacam esses meno
res e da contríbuícáo das díñculdades no relacionamen
to familiar para a atual sítuacáo do menor, por outro , 
MO valorizam as alternativas possíveis a essa sítuacáo. 

Quanto ao apoio com o qual a família conta em suas 
dificuldades, observa-se que, seja qual for o grupo 
considerado, esse apoio reside basicamente na própria 
unidade familiar (60016 dos casos) e, subsidiariamente, 
em outros patentes 03,80/0). As famílias, de um modo 
geral, confíam muito pouco em ínstítuícóes religiosas 
(5,2%) e governamentais (O,20IÓ). 

Curiosamente, as famílias de menores de rua sao 
aqueJas que mais freqüentemente indicam o núcleo fa
miliarcomo apoio para dificuldades (71,8). Tal fato, con
siderando-se respostas anteriores referentes a interacáo 
familiar e aos vínculos externos dessas famílias, parece 
refletir mais urna sensacáo de nao ter mais com quern 
contar, do que um indício de coesáo intrafamiliar. 
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Fase posterior asaída (para a 
rua ou o trabalho) 

Procurou-se inicialmente investigar a relacáo entre 
a saída para o trabalho ou a rua e a interrupcáo dos es
tudos. Aquí, segundo as famílias, 57,5% dos meninos 
de rua já haviarn abandonado a escola antes de ir para 
a rua, 25% a deixaram ao sair e 12,5% depois da saída. 
Apenas os engraxates, vigías de carro e catadores de 
papel apresentam padráo semelhante: 30,SOAl já esta
vam fora da escola ao iniciarem o trabalho e 15,4% a 
abandonaram depois da saída. 

Esses dados indicam urna clara relacáo entre eva
sao escolar e a condícáo de menino de rua, urna vez 
que, para um número significativo deles, a evasáo an
tecede a saída para a rua, o que nao ocorre com os me
nores trabalhadores, Entre estes, a percentagern dos 
que abandonarain a escola para trabalhar, ou por es
tarem trabalhando é bastante reduzida em todos os 
subgrupos, sendo que todos os jornaleiros e vendedo
res continuam estudando, fato este que merece urna 
explicacáo: a Fundacáo de Promocáo Social de Goiá
nia, que funcionou como intermediária na contratacáo 
desses menores, exige dos empregadores que a jorna
da de trabalho nao ultrapasse quatro horas diárias e, 
dos pais, que mantenham os filhos na escola. De qual
quer forma, entre os menores trabalhadores de bairro, 
que nao sao atendidos pela FPS, o percentual dos que 
continuam a estudar é surpreendente (cerca de 90%), 
considerando-se os resultados de estudos anteriores 
sobre o trabalho do menor. 

Quanto a natureza das dificuldades encontradas 
pelo menor na escola, todos os respondentes afírmarn 
serem estas principalmente de aprendizagem, exceto 
no caso dos meninos de rua, entre os quais predomi
nam os problemas de comportamento. Tais informa
cóes parecem confirmar a maior dificuldade apresen
tada pelos meninos de rua na área pessoal/social, já 
observada nas ínteracóes com a família e os vizinhos. 

Após a saída de casa, a maioria dos meninos de rua 
continua a ter algum tipo de contato com a familia: se
gundo as famílias, apenas 17,1% nao tém qualquer 
contato, embora a maior parte deles (46,3%) rnante
nha apenas contaros eventuais. 

A comparacáo entre o relacionamento com os pais 
antes e depois na saída (para a rua ou o trabalho) in
dica urna nítida díferenca entre os meninos trabalha
dores e os de rua: enquanto para 26,3% das famílias 
destes o relacionamento piorou, ísto só ocorre em 
8,7% das famílias de menores trabalhadores, Tais re
sultados nao surpreendem, urna vez que, para os me
nores trabalhadores, o fato de ganharern seu próprio 
dinheiro e poderem, mesmo eventual ou índiretamen
te, contribuir para o orcamento familiar, tende a me
Ihorar seu status na família, o que nao ocorre com os 
menores de rua. 

É interessante destacar, ainda, que enquanto ape
nas 23,7% da famílias dos menores de rua consideram 
que o relacionamento tenha melhorado, 51,3% dos 
meninos térn essa opiniáo. Considerando-se as dificul
dades de relacionamento e a freqüéncía de castigos 
corporais revelados pelos depoímentos dos menores, 

é compreensível que o afastamento, aliviando tensóes 
e conflitos, faca com que eles vejam o relacionamento 
atual como melhor que o anterior. 

Consideracñes finais 

A análise global dos resultados deste estudo indica 
que tres ordens de fatores se conjugam no processo de 
"producáo de meninos de rua": os sócio-econórnicos, 
os familiares e os individuais. 

Embora nao tenharn sido encontradas díferencas 
entre menores trabalhadores e menores de rua no que 
se refere a renda familiar e as condícóes de vida, isto 
nao quer dízer que esses fatores devam ser subestima
dos na conñguracáo geral da sítuacáo dos meninos de 
rua, na medida em que a quase totalídade das familias 
deste grupo se sima, como as demais, numa faixa de 
extrema pobreza (renda per captta em torno ~e meio 
salárío-mínímo). Cabe lembrar, ainda, que as imcnsas 
desigualdades na dístríbuícáo de renda e no acesso as 
possibilidades de ascensáo social que caracterizam a 
sociedade brasileira afetem profundamente, tanto as 
relacóes familiares como os destinos individuais. É ne
cessário, portanto, ter em mente que a énfase nos fa
tores intra-farniliares nao exclui a contríbuícáo dos fa
tores sócío-econórnicos, nem tarnpouco a responsabi
Iidade social frente as condícóes de vida adversas im
postas a essas famílias e a seus filhos. 

Quanto as díferencas encontradas na comparacáo 
entre famílias de menores de rua e de menores traba
Ihadores, alguns aspectos parecem significativos para a 
cornpreensáo do processo de esfacelamento dos vín
culos familiares que ocorre com os meninos de rua, 
Observamos que, neste grupo, cerca de 115dos meno
res nunca conviveu com o paí. Estando ou nao o pai 
presente, é nessas familias que a rnáe assume mais fre
qüentemente o papel de principal responsável pelo 
sustento da família. É tarnbém nessas famílias que se 
encontra a maior incidencia de pais analfabetos, de
sempregados e com menor poder decisório. É, ainda, 
entre os meninos de rua, que a comunicacáo com o 
pai, a sensacáo de contar com a sua ajuda e a confian
ca nele depositada atingem níveis mais baixos. Final
mente, sao eles que adrnitem maiores dificuldades de 
relacionamento com os pais - os quais sao apontados 
como os rnais punitivos - e os que mais denunciam a 
utilizacño de castigos corporais. 

Estas características compóern urna imagem de pai 
despreparado e impotente para enfrentar as dificulda
des da vida e as responsabilidades para com a familia, 
imagem esta que, aliada ao distanciarnento afetívo, o 
tornarn um modelo indesejável de ídentíficacáo para os 
filhos. As conseqüéncías negativas de tal sítuacáo para o 
processo de socíalízacáo da enanca foram apontadas 
em estudo c1ássicode Bandura & Walters (959), e evi
denciadas em inúmeras pesquisas. Dentre estas, cabe 
destacar a de Glueck & Glueck (974), pela impressio
nante similaridade entre a confíguracáo familiar por eles 
descrita e os resultados obtídos nesta pesquisa. Esses au
tores alertam, ainda, para o fato de que a desqualifícacáo 
da figura paterna como modelo de ídentificacáo tende a 
abrir caminho a marginalidade. Em vista disso, o traba
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lho junto aos meninos de rua, bem como a outros me
nores com sítuacáo familiar semelhante, deve incluir a 
preocupacáo com o oferecimento de modelos alternati
vos com os quais eles possam se identificar. 

Além desses aspectos referentes a estrutura e a di
na mica familiar, os menores de rua se distinguem dos 
menores trabalhadores por apresentarem maiores di
ficuldades no nível individual. Suas dificuldades de re
lacionamento nao se referem apenas aos país, mas 
também as rnáes, aos irmáos e a outras enancas da vi
zínhanca, E é entre eles que prevalecem os problemas 
de comportamento na escola, da qual se evadiram (ou 
foram expelidos) antes de ganharem as ruas. 

Assim, podemos concluir que, por um lado, as ca
racterísticas socioeconómicas, familiares e individuais 
apontadas favorecem a "producáo de meninos de 
rua", mas por outro, díferencas intragrupo, bem como 
certas semelhancas intergrupos indicam que é a con
jugacáo dessas características que detém o maior po
tencial explicativo. 

No que se refere aos subgrupos de menores traba
Ihadores, a preocupacáo preventiva que norteou o es
tudo nos leva a analisar algumas sernelhancas e dife
rencas entre eles -, associando-as aos riscos a que 
esses menores estáo expostos. Cloward & Ohlin 
(960) assinalam que, a sernelhanca do que ocorre 
com os meios legítimos de participacáo social e eco
nómica, o acesso aos meios ilegítimos é também dífe
rencialmente distribuído. Em outras palavras, a sub
cultura da rnarglnalídade é urna organízacáo social 
complexa, na qual, para poder participar, o indivíduo 
precisa ter acesso a um ambiente de aprendizagem e, 
urna vez treinado, tem que ser autorizado pelo grupo 
a desempenhar seu papel. 

No caso presente, esse ambiente de aprendizagem 
é a rua. E quanto maior o nível de exposícáo e o tem
po de permanencia na rua, maiores os riscos de "trei
namento". Dados referentes aos diferentes subgrupos 
incluídos neste estudo parecem sugerir urna relacáo 
entre características da estrutura e da dinámica familiar 
e nível de exposícáo do menor a rua. Assim, os joma
leiros e vendedores, que desenvolvem suas atividades 
nos terminais rodoviários, e os meninos que trabalham 
nos bairros, nao apenas por ocuparem um espaco mais 

delimitado geograficamente, mas também por 
estarem, em sua quase totalidade, freqüentando a 
escola, ficam mais afastados dos riscos da rua. E sao 
justamente estes grupos que apresentam maior grau de 
estruturacáo familiar, onde pai e rnáe desempenham 
papéis mais compatíveis com os dados culturais e onde 
os relacionamentos entre os membros da família sao 
mais fáceis. Os menores de rua e os engraxates, 
catadores de papel e vigias de carro, ao contrário, sao 
os grupos de maior exposícáo e permanencia na rua, e 
sao também aqueles cujas familias apresentam maior 
grau de menor estrturacáo, onde a rnáe é mais onerada 
com múltiplas atríbuicóes, onde a figura paterna é mais 
desvalorizada e os relacionamentos sao mais dificeis. 

F.ssas relaeóes, embocadevam ser vistascom cautela- e 
certamentemereeam maioraprofundamento - nao devem 
ser obra do acaso, Elas parecem refletir diferentes níveis 
de cuidado e controle, com relacáo a vida do menor, 
por parte desses grupos de famílias. 

Finalmente, os resultados deste estudo sugerem 
que as políticas que se ocupam da questáo do menor 
devem centralizar seus esforcos em dois aspectos: a 
prevencáo da evasáo escolar e o apoio a famílias. O 
atendimento do preceito constitucional de 
universalizacño da escolaridade básica, além de 
poder abrir melhores perspectivas de trabalho para o 
menor, afasta-o das ruas no mínimo até a idade de 14 
anos. Nao basta. entretanto garantir o acesso a escola, 
urna vez que, como vimos, a quase totalidade dos 
menores passou por ela. É preciso estimular a 
permanencia, o que só será conseguido quando a es
cola estiver capacitada para Iidar adequadamente 
com as dificuldades vividas pelas criancas da pobre
za, ínstrumentalizando-as na busca de melhores con
dicóes de vida. 

Quanto ao trabalho com as famílias, deve ter tam
bém um caráter eminentemente preventivo, baseado 
em urna compreensáo mais profunda de aspectos re
levantes da dinámica familiar, aqui apenas delineados. 
Especial atencáo deve ser dada as famílias dos meno
res que trabalham por longos períodos nas ruas, em 
locais distantes de suas casas, por serem os mais des
protegidos e mais expostos ao "treinamento" na sub
cultura da marginalidade. 
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Anexo 1

, 

Metodologia
 
pesquisa foi realizada em Goiánia 
ern 1990, e contou com a participa
\;:10 de educadores de rua, técnicos 
e assistentes sociais da Fundacáo de 
Promocáo Social (FPS), instituicáo 
responsável pela política do Gover

no do Estado de Goiás para a área social, que vem tra
balhando desde 1988com menores em situacáo de ris
co. Sua farnilíaridade com o universo pesquisado foi 
de grande utilidade, nao apenas fornecendo informa
cóes relevantes para o planejamento e desenvolvi
mento do estudo, como tarnbérn pelo fato de rerern 
acesso aos menores e suas familias. 

No que se refere aos menores de rua, é importante 
esclarecer que, em Goiánia, a época da pesquisa, a 
Fundacáo do Bem-Estar do Menor (FEBEM) já havia 
sido extinta, passando todas as questóes relativas 
aqueles meninos a responsabiJidade do Programa de 
Apoio ao Menor da FPS. Para isto, o Programa conta 
com o Centro de Triagem Integrada (CETI), que anali
sa a sítuacáo de cada menor - trazido pela polícia, pe
los país ou por qualquer membro da comunidade - e 
o encaminha, se possível, de volta a familia; se neces
sário, a Delegacia de Menores (no caso 'de ínfracóes 
mais graves), ou Ihe oferece os servícos do Programa, 
que incluem um albergue noturno e um centro de re
creacáo e treinamento, ambos em regime aberro. 

O estudo utilizou abordagens quantitativas e quali
tativas. A análise quantitativa, objeto deste Capítulo... 
consistiu no levantamento de um grande número de 
variáveis através de entrevistas com 128 menores e 
suas respectivas famíJias (N= 256). A parte qualltativa 
compreende urna análise sócio-antropológica (Capí
tulo 7) e urna análise psicossocial (Capítulo 6) 

Análise quantitativa 

Segundo dados da Fundacáo, existiam em. Goiá
nia, em novembro de 1989, 131 meninos de rua, dos 
quais 45 assistídos pelo Programa de Apoio ao Me
nor. Decidiu-se, entáo, trabalhar com esses 45 me
nores e suas famílias, planejando a amostra referen
te aos menores trabalhadores em funcáo desse nú
mero. Entretanto, no decorrer do trabalho de cam
po, surgiram várias dificuldades. Alguns dos meno
res de rua cadastrados se recusaram a responder a 
entrevista, por desinteresse ou desconfíanca. No 
que se refere as famílias, algumas haviam mudado 
de enderece e outras se recusaram a prestar informa
cóes, por receio de que isto as levasse a ter que as
sumir algum tipo de responsabílidade com relacáo 
ao menor. Diante da necessidade de completar o nú
mero de sujeitos inicialmente estipulado, os entre
vistadores recorreram a ajuda dos meninos com os 
quais tinham mais contato. Estes indicaram, entáo, 
outros menores e acompanharam os entrevistado
res, facilitando a abordagem. 

Neste estudo, portante, os meninos de rua sao, em 
sua quase totalídade, mernbros dos "bandos" que ha
bitam o centro da cidade ou, quando náo, menores re
conhecidos por estes como "iguais", o que significa 
que moram na rua, tendo apenas eventual ou nenhum 
contato com suas familias, além de mio contarern re
gularmente com meios lega.s de sustento. 

Quanto aos menores trabalhadores, a Fundacño in
formou que prestava assisténcia a 486, dentre os que 
desenvolviam suas atividades no centro de Goiánia. 
Informou, ainda, haver distincóes internas nesse gru
po: os engraxates, vigías de carro e catadores de papel 
(N= 98), pela intermitencia no exercício de suas ativi
dades, estariarn numa condícáo limítrofe entre traba
lhadores e "de rua", já os jornaleiros e vendedores am
bulantes (N= 238), que atuarn nos terrninais rodoviári
os, e os carregadores de compras (N= 150), que traba
lharn nas feiras livres, teriam maior estabilidade na 
condicáo, estes últimos, porém, seriarn provenientes 
de famílias de migracáo recente, as quais seriam mui
to ligados. Diante dessas ínforrnacóes, optamos por 
analisar separadamente esses tres subgrupos. 

Além desses menores "assistidcs", que desenvol
vem suas atividades no centro da cídade, a FPS infor
mou haver muitos outros que trabalham nas ruas dos 
bairros, aos quais ela nao presta qualquer tipo de as
sisténcia. Esta circunstancia, aliada ao fato de estarem 
distantes do centro - onde os riscos da rua sao rnaio
res - poderia implicar distincóes entre eles e os ou
tros menores trabalhadores, o que fez com que os in
duíssemos na amostra como um terceiro grupo. 

Para a selecáo dos menores trabalhadores, utilizou
se um sistema de amostragem acidental, procurando 
os locais de concentracáo desses menores e entrevis
tando aqueles que se dispusessem a colaborar. Para a 
localizacáo das famílias recorreu-se aos próprios me
nores, que forneceram os endereces. 

Neste estudo, considerou-se como família o con
junto de pessoas que habitam o domicílio de origem 
do menor, sejam ou nao ligados por Ia\;OS de parentes
co, desde que pertencam amesrna unidade económi
ca. Tal definicáo guarda certa sernelhanca com a ado
tada pelos Censos e PNADs, fontes de informacóes da 
maioría dos estudos sobre o assunto, o que facilita a 
comparacáo com alguns resultados desses estudos. 
Por outro lado, a forma como os dados foram coleta
dos - registrando o grau de parentesco com o menor, 
bem como sua contríbuicáo ou dependencia da renda 
familiar- permite eliminar dificuldades de interpreta
cáo encontradas naqueles estudos. 

Foram entrevistados 128 famílias e 128 menores. 
Destes, 42 sao menores de rua, 46 sao menores traba
lhadores assistidos pela FPSe 40 sao menores trabalha
dores que exercem suas atividades nos bairros e nao 
recebem assisténcia da Fundacáo, As rnáes constituí
ram a grande maioria dos respondentes pelo lado das 
famílias (67,7%), seguindo-se os írmáos (9,4%) e pais 
(7,1%). Quanto aos menores, ] 13 (88,3%) sao meninos 
e 15 sao meninas (I 1,7%). O reduzido número de me
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-------------Gabela A-1 ,r-.--------------

Composicáo dos grupos por faixa etária 
(%) 

MR(N=42) MTAI (N=15) MTA2(N-16) MTA3 (N=15) MTNA TotalMT
Idade 

0-7 0,0 0,0 0,0 0,0 2,4 0,6 

7-14 35,0 26,7 86,7 64,3 64,3 60,5 

14-18 65,0 73,3 13,3 35,7 35,7 39,5 

MR menor de rua 
MTA menor trabalhador assistido pela FPS 

MTAl - engraxates, vigias de carro e catadores de papel 
MTA2  vendedores ambulantes e jornaJeiros 
MTA3  carregadores de feira 

MTNA menor trabalhador náo-ass ístido pela FPS (de bairro) 

ninas localizadas nao pennitiu cornparacóes por sexo 
entre os estratos. A idade dos menores varia de 6 a 17 
anos. Acompos ícáo dos grupos e subgrupos, divididos 
porfaixa etária, é apresentada na Tabela A-l. 

A decísáo de apresentar os resultados sob forma 
de percentagens, embora possa sofrer restrícóes, 
particularmente no que se refere aos subgrupos de 
menores trabalhadores, dado o pequeno número de 
componentes em cada um deles - teve por objetivo 
facilitar a cornparac áo entre os grupos . 

Dada a natureza das informacóes de interesse do 
estudo, elaborou-se, para a família , um roteiro de 
entrevista semi-estruturado, no qual, para cada item, 
havia urna parte pré-codificada, seguida de urna par
te aberta, destinada a observac óes do entrevistador. 
Tais observacóes foram utilizadas para maior enri
quecimento das res postas assinaladas, além de ser
vir para codífícacáo posterior de alternativas de res
posta nao previstas, sempre que a freqüéncia de 
urna dada res posta justificava sua inclusáo, Os itens, 
num total de 60, foram organizados em tomo das 
se te categorias mencionadas na íntroducáo deste 
Capítulo Perguntas abertas, referentes a percepcáo 
sobre as condícóes atuais de vida do menor, compa
rando-se a fase anterior, bem como índagac óes so
bre os prováveis motivos da saída, foram incluídas 
no roteiro destas entrevistas, com um duplo objeti
vo: indicar aspectos a serem aprofundados na análi
se qualitativa e, ao mesmo tempo, complementa-las 
com informacóes provenientes de um grande núme
ro de sujeitos. Procurou-se, assim, aliar as vantagens 
do levantamento em larga escala a profundidade 
analítica exigida pela complexidade do tema. 

As entrevistas com os menores incluíram apenas os 
itens referentes aestrutura familiar, trabalhoe susten
to e ínteracáo familiar, além das perguntas abertas. 

Para a elaboracáo do roteiro, foi utilizada a literatu
ra disponível sobre menores de rua e menores traba
lhadores, com énfase nos aspectos referentes afamilia. 
Dada a precariedade de dados sobre aspectos dinámi
cos da organizacáo familiar encontrada nessa literatu
ra, recorremos também a estudos realizados em outras 

áreas de conhecimento, que focalizam as relacóes en
tre aqueles aspectos e o desenvolvimento s ócio-erno
cional das enancas, além de obras de referencia sobre 
instrumentos de coleta de dados sobre família (por 
exemplo, o de Touliatos, Pennutter & Straus , 1990). 

A validade de conteúdo do instrumento foi atesta
da por tres pesquisadores, com experiencia na área e 
ínvestigacáo pretendida, que o consideraram adequa
do aos objetivos. 

Todos os entrevistadores, em número de 21 (7 soció
logos , 6 assistentes sociais , 1 economista e 7 universitá
ríos), pertenciam aos quadros da Fundacáo de Promo
cáo Social. O treinamento desses entrevistadores esteve 
a cargo dos próprios pesquisadores. Inicialmente, pro
cedeu-se adíscussáo dos itens do instrumento, esclare
cendo dúvidas e incorporando sugestóes julgadas perti
nentes. Em seguida, passou-se aestimativa da fidedígní
dade do instrumento: os entrevistadores foram encamí
nhados, aos pares, para entrevistas com sujeitos perten
centes a mesma populacáo, porém nao incluídos na 
amostra da pesquisa. Durante a entrevista, cada um re
gistrou independentemente as respostas, que foram 
posteriormente comparadas, indicando alto índice de 
concordancia inter-entrevistadores. 

Análise qualitativa 

A parte qualitativa do estudo compreende urna aná
lise sócio-antropológica e urna análise psicossociológi
ca. Esses dados foram coletados pelos próprios pesqui
sadores, através das seguintes estratégias: 

1. Historias de vida. Forarn realizadas 20 entrevistas 
em profundidade (IO menores e respectivas familias), 
tendo cada urna delas durado aproximadamente duas 
horas. A escolha dos entrevistados obedeceu aos se
guintes critérios: 

a) Subgrupo de menores de rua - oito entre
vistas, isto é, quatro menores, sendo tres meninos e 
urna menina, e respectivas famílias. Dos meninos en

129 




