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RESUMO 

Este estudo procura conhecer percepções de jovens de ambos os 

sexos quanto à interação com pais, companheiros e sexo oposto, 

sexualidade e outros temas pertinentes à adolescência. A amos 

tra foi composta por 634 sujeitos, de ambos os sexos, entre 

11l e 21 anos de idade, estudantes de segundo grau,de três es

tabelecimentos de ensino estaduais do Município de são Paulo, 

que responderam a um questionário especialmente elaborado,com 

perguntas abertas e fechadas, aplicado em agosto/setembro de 

1982. 

Os resultados indicam que o processo de maturação psico-so 

cial dos sujeitos corresponde ao esperado em nossa cultura:v~ 

lorizam o estudo, o trabalho, a família, a companhia dos pa-

res e o relacionamento afetivo com o sexo oposto; têm auto-i

magem positiva, buscando na vida realização na profissão, no 

amor e tudo o-mais que leve a um equilíbrio pessoal. 

Nesse processo os jovens tem o apoio dos pais, como "pessoas 

mais experientes, que os ajudam em vários aspectos da 

a influencia do grupo de companheiros predomina em 

vida"· , 
relação 

ao lazer e entretenimentos e, entre os rapazes, no relaciona 

mento com o sexo oposto. As dificuldades que parte dos su-

jeitos aponta na interação com os pais prendem-se aos esti

los educativos adotados na educação dos filhos (imprevisibili 



dade, indiferença, crítica ou punição), havendo maior 

tisfação entre as moças em relação ao pai. 

xvi 

insa-

Na experiência de namoro predominam os aspectos afetivos e de 

comunicação (intimidade física a nível da genitalidade é apo~ 

tada apenas por 19,6% dos rapazes e 11,6% das moças). Anhos 

os sexos .. concordan que determinadas condutas afetam diferente 

mente o prestígio de rapazes e moças, elevando-o ou rebaixan-

do-o. Sentimentos positivos são associados à sexualidade; 

sentimentos negativos, menos citados, indicam algum conflito 

.. 
nessa area. 

_ys_ companheiros estão em primeiro lugar entre as fontes a-

tuais de informação sobre sexualidade, embora os jovens prefi 

rarn pais, professores e livros; 73,2% dos rapazes afirmam 

ter tido relações sexuais, para 12,6% das moças. Em relação 

à reprodução humana, os sujeitos desconhecem mais os aspectos 

relativos ao sexo oposto, apresentando deficiência no conhe

cimento de. questões de saúde associadas. 

o trabalho sugere projetos nas áreas de Saúde, Educação em 

Saúde, Orientação Educacional, Aconselhamento 

Serviço Social, Promoção Humana e outras. 

Psicológico, 
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SUMMARY 

This study investigates young people's perceptions concerning 

their re1ationships with parents, peer group, members of the 

opposite sex, sexuality and other related issues. 

634 High School youngsters, aged 14 to 21 years, of three 

public sohools of the city of S. Paulo, had a questionnaire, 

specially designed for the purposes of the research, submitted 

to them. Schools were selected considerin~ areas of high and 

low economic affluence. 

Results indicate that the psycho~social maturation process of 

the subjects follows the expectations of our cu1ture: they 

value study, work, family, peer group company, dating; they 

--maifltain a posi ti ve self-image, looking forward to love, pro-

fessional achievement and everything conducive to personal 

balance. 

Ado1escents look to their parents' support as "more experien 

ced people, who help them with different life problems"; peer 

group influence prevails in entertainment and spare time;among 

boys ,in relationships wi th the opposi te sex. Difficul ties in 

re1ationships with parents, fe1t by some subjects, were due 

to educational styles (unpredictab1e, criticaI, punitive OI' 

indiferent>. Girls show more insatisfaction with their 

fathers than boys. 

Dating is emotionally satisfactory to both sexes; physical 

intimacy with sexual relations is mentioned by 19,6% of boys 

and 11,6% of girls as part of dating experience. Both sexes 
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agree that prestige of boys and girls is affected by a range 

of behaviours in different ways. Positive feelings are 

associated with sexuality; negative feelings, less often 

mentioned, indicate some degree of conflict in this area. 

Peers are the most frequent source of sex information,although 

parents, ~eachers and books seem to have the preference of 

subjects. 73;'2% of boys and 12,6 of girls refer to experience 

in sexual relations. The adolescents lack information on 

human reproduction, particularly on aspects related to the 

opposite sex, as well as on health issues in general. 

The study suggests the development of projects in "several 

areas: Health, Health Education, Educational Guidance, Psych~ 

... logical Counseling, Social Work and Human Promotion. 
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1.· ANTECEVENTES 

Em meados de 1980,a disciplina Educação em Saúde PÚblica,. do 

Depto. de Prática de SaÚdé PÍÍblica,da Faculdade de SaÚde PÚblica, 

era chamada a colaborar com a Secretaria da Educação do Esta 

do de são Paulo no desenvolvimento de projeto a cargo da Co~ 

ordenadoria de Normas Pedagógicas, Divisão de Currxculo e 

Serviço de Orientação Educacional. 

O proje·to, intitulado "Aspectos do crescimento e desenvolvi-

mento humano" ,visava a·. implementar objetivos de ensino da 

rea de Programas de Saúde, de forma a propiciar condições pa 

ra que os.alunos pudessem conhecer aspectos do crescimento e 

desenvolvimento relativos ã sexualidade e desenvolver atitu-

des de responsabilidade em relação a si mesmos e em relação 

a outros. 

Uma série de encontros com pais, professores. diretores .,: 'de 

escola e especialistas resultou em um programa de treinamen~ 

to de prof~ssores da área de Ciências e Programas de Saúde e 

no desenvolvimento dos respectivos conteudos nos primeiro e 

segundo graus de seis estabelecimentos de ensino (SALOMÃO et 

alo, 1983). 

Estudo realizado anteriormente, em estabelecimento público de ·e~ 

sino, havia indicado "Educação Sexual" como assunto de interes-

se de estudantes de 10 a 17 anos de idade (CANDEIAS e MARCONDES , 

1980). Outra pesquisa, abrangendo estudantes de 13 a 18 an6s, inves 

tigara aspectos do relacionamento familiar, namoro e sexualida 
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de, propondo atuação conjugada coma família e a escola e u~a 

visão do jovem enquanto indivíduo na sociedade (PUC/URPLAN' 

1979). 

PILON (1971, 1979) em trabalho com jovens que apresentavam d~ 

fiouldades na área psicossocial, verificou carência de afeto 

e atenção inadequada no seio da família, falta de sensibilidade 

dos pais às necessidades de crescimento e desenvolvimento e 

emprego de modelos inadequados de comunicação e disciplina no 

tocante aos aspectos mais importantes da vida dos adolescen -

teso 

o grupo de companheiros nao apresentava características de sub 

-cultura; valores e padrões de conduta, aparentemente diverge~ 

tes, constituiam resposta aos próprios conflitos e frustrações 

familiares, que alimentavaM o repertório de condutas defensi

vas no grupo, de adolescentes. 

Os defeitos da faJl1ília, agravàdos no grupo, comprometiam a expressa0 

da sexualidade e o relacionamento com o sexo oposto. Nessa idade 

a personalidade é agudamente solicitada e fatores de ordem 

psicológica e social atualizam conflitos latentes de identid~ 

deou modelos defeituosos de relacionamento homem-mulher, .que o 

jovem procura reproduzi~, na ausência de modelos adequados. 

No final de 1980, a Organização Mundial da Saúde e a Faculda

de de Saúde Pública da USP celebravam acordo para desenvolvi

mento de pesquisa na área da Vida Familiar e Educação Sexual, 

tendo como terna os estilos de vida do jovem na família, na e~ 

cola e no grupo de pares e aspectos da expressão da sexualida 

de, cujos resultados poderiam servir como subsídios para os 

Programas de Saúde desenvolvidos nas escolas de 19 e 29 graus 

(ou para quaisquer outros programas na área da Educação, Saú 

de e Promoção Humana). 
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Com apoio na literatura e experiência profissional, seleci~ 

namos então como variáveis de impo~tância para a realização 

da pesquisa, juntamente com outros~aspectos de crescimento 

e desenvolvimento, interaçaocom 6s p·ais .. ·inter·a·ção ·corri . os 

companheiros e interação com osexoop·os·to. As variáveis de 

finiam três áreas de interesse típico na adolescência, cuja 

consideração conjunta ampliaria o enfoque de projetos que 

buscavam envolver jovens, pais, professores e pessoal das a 

gências de Educação, Saúde e Promoção Humana em ações inte 

gradas. 

Selecionadas as variáveis, era importante realizar estu-

do específico junto aos jovens, especialmente aqueles que, 

escolarizados, constituem a população-alvo dos Programas de 

Saúde nas escolas, implantados a partir da Lei n'.' 5692/71;'. 

Importava também conhecer se rapazes e moças se diferencia 

vam quanto ao elenco das variáveis em causa, a fim de me lho 

rar o nível de compreensão relativo ao desenvolvimento de 

cada sexo, a partir de suas necessidades específicas. 

Buscou-se, assim, produzir informações visando a propiciar 

maior particlpação dos próprios jovens nos programas a eles 

destinados, a partir do estudo integrado de percepçoes so

bre a escola, a família, o grupo de pares e o relacionamen-

to com o sexo oposto. 

I" A propósito, em são Paulo, MARCONDES et aI. (980) dedica 

ram atenção especial ~s necessidadei psicossociais do ado 

lescente escolarizado na obra ·Saúdena Esc·ola (capítulos 

Em direção ao futuro e Vivendo juntos), visando a atender 

os objetivos da lei de diretrizes e base da educação nacio 

naL 



,2. REVISÃO VA LITERATURA 

" 

2.1 Pe~cep~ão e aqu~6~~ãa de 6~gn~ó1cad06j o papel d06 ' g~upo6 

p~~mã~~06j últe~a~ão com paJ.6 c: eompanheJ.~06j e6tJ.lo6 educa
t;.V06 na óamZl~a. 

As coisas e as percepçoes que temos das coisas nao são necessa-

riamente idênticas entre si. A experiência leva o marco da in 

tencionalidade: não permanecemos passivos e inertes no mundo, 

mas nele investimos nossas próprias finalidades, significados e 

ações. Homem e mundo se desenvolvem em interação mútua; "ao 

transformar o que sabe sobre o mundo, o homem transforma o mun-

do que conhece e, transformando o mundo onde vive, transforma a 

si próprio". (CANTONI, 1967). 

Como ensina HUSSERL (1969), o mundo não é acessível diretamente, 

mas depe~de da consciência, que integra e totaliza as percep-

çaes de acordo com modelos próprios. o homem reage para além 

das coisas - reage aos seus significados, is imagens e repres~n 

tações que faz delas, ordenando-as e inter-reI acionando-as se-

gundo modelos próprios â espécie humana. Fazendo parte de um 

sistema dillimico de interdependênciás, o homem confronta-

se com um mundo que deve interpretar para poder agir. 

Mas existe uma perspectiva do observador e um asp~cto observado 

intimamente relacionados na percepção dos fenSmen6s, estes en

tremostrando apenas o que o sujeito consegue. deseja ou se per 

mite ver. o "espaço vi tal" condiciona a percepção dos eventos, 

influindo nas interações e acontecimentos (LENIN, 1935); os in

divíduos reagem â parte do ambiente que lhes é acessível, ao 

"campo fenomenal" pelo qual se orientam, interpretam e consti -

tuen: os aspectos do mundo (SNIGG e COMES, 1949). 
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E possível responder e experimentar diretamente apenas os even

tos dos ambientes "próximos", caracterizados como ambientes de 

percepção, experiência e estimulação funcional - são os ambien

tes de interpretação ou de significado, distintos dos ambientes 

"distais", mais afastados da experiência direta, sem significa

do funcional imediato e geralmente descritos em linguagem nao

psicológica (ambientes físicos, geográficos, biológicos e insti 

tucionais) . Nestes as variáveis influenciam e relacionam-se 

com o desenvolvimento e a ação "apenas possibilisticamente e de 

maneira incerta" (JESSOR e JESSOR, 1973). 

Existe a necessidade de mediação entre os eventos dos ambientes 

distais e os indivíduos; essa mediação é feita pelos ambientes 

próxim.os, no seio dos grupos primários, caracterizados por COO-

LEY (1909) pela associação face a face e a cooperação. o indi 

v{QUP não vive diretamente na sociedade total, seu ambiente efe 

tivo é o grupo primário, enfatiza BOTT (1976), o que significa 

que não existem relações de causa e efeito mas a intermediação 

de conceitos, representações e valores entre os eventos da so

ciedade global e as pessoas. 

Entre as forças de ação propostas pelo meio social total os gr~ 

pos primários selecionam as que correspondem a seus valores mais 

íntimos; os valores formam uma ponte entre 11 estrutura social e 

o comportamento (KOHN, 1963); a valorização exige uma tomada de 

posição frente aos objetos, envolvendo aprovação ou reprovação, 

não um alinhamento automático (STERN, 1960). o repertório da 

cultura, normas e valores são construídos a partir de inter~ões 

concretas, que possibilitam a cada um dos membros do grupo com

partilhar experiências, formar vínculos e estabelecer as prime! 

ras matrizes de relacionamento humano, as raízes dos conceitos 
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de pessoa, semelhante (outra pessoa) e nos (várias pessoas si~ 

nificativas entre si). 

Nos grupos primários, como a família e o grupo análogo (consti 

tuído pelos companheiros, colegas ~ amigos), os valores bási

cos são apreendidos e interiorizados nas consciências, impreg

nando maneiras de sentir, pensar e agir. Essa socialização de 

tipo primária prevalece sobre a socialização secundária, prod~ 

to dos contactos ulteriores com os demais agentes de socializ~ 

ção (BE~GER et aI., 1973). Enquanto a família nuclear dá con

dições imprescindíveis ã socialização da criança e ã estabili-

dade da personalidade (PARSONS e BALES, 1955), o grupo análogo 

oferece oportunidade de cristalização da cultura, reforçando a 

identidade de seus membros pela construção recíproca do signi-

ficado dos acontecimentos (DORN, 1981); dessa forma, compleme~ 

ta a ação da família, desenvolvendo diversos aspectos da perso 

~alidade (HARTUP, 1980; CAMPBELL, 1971). 

o grupo análogo caracteriza-se pelas relações igualitárias, l~ 

vres, espontâneas, por ambiente mais neutro para o 
~ . 

exerC1ClO 

de atitudes, juízos e faculdades próprias, permitindo o ensaio 

das normas do mundo adulto ainda numa situação de jogo. Há bus 

ca e reconhecimento da opinião dos demais, indagações mútuas e 

demonstração de compreender as diferentes comunicações, aumen

tando a coordenação social (SMITH, 1960). Os indivíduos sen

tem e agem juntos, aprendem a conhecer-se, a sentir o próprio 

eu, a experimentar relações sociais, transformando-se em pes -

soas como as outras, ainda que diferentes entre si(HAVIGHURST, 

1962). 

Em relação ao adolescente, qualidades como inteligência, bele

za, simpatia, honestidade são permanentemente avaliadas no gr~ 
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po de pares, sendo fonte de reconhecimento e prestígio (KAGAN, 

1971). Segundo MERTON (1957), a prática de atos anti-sociais, 

em certas situações, pode ser explicada como forma de buscar 

o respeito do grupo quando falha:esse reconhecimento. 

A questão da subcultura adolescente, definida por COLEMAN 

(1961) em função de uma linguagem, símbolos e valores próprios 

aos jovens, caracterizada por GREEN (1972) pela irresponsabil~ 

dade, gosto pelos esportes e encontros com o sexo oposto e vi~ 

ta por MATZA (1961) como versão convencional da delinquência , 

vem sendo discutida por diferentes autores. Assim, a hipótese 

da subcultura jovem depende antes das condições globais da so

ciedade do que .da faixa etária em si mesma. 

BRONFENBRENNER (1973) verificou que,em países onde a família de 

semp~nha papel mais central e inclusivo, como na Alemanha Oci -

dental, ou em que os valores do grupo de pares reforçam os val~ 

~e~ sociais, como na V.R.S.S., a chamada socialização divergen

te dos jovens é menor do que nos E.V.A. ou na Inglaterra. Nos 

E.V.A.,BANDVRA, citado por SEBALD & ImITE (1980), verificou em 

famílias comuns de classe média relações cooperativas e mutua -

mente satisfatórias entre pais e filhos, com normas e valores 

convergentes, confirmando o equilíbrio encontrado por BRONFEN -

BRENNER (1976) em famílias organizadas e estáveis. OFFER et aI. 

(1965) encontrou rapazes entre 14 e 16 anos de idade cujo rela

cionamento com os pais não era conflituoso, havendo aceitação e 

consciência dos valores dominantes na cultura. 

A influência da família face ã do grupo de pares nao é necessa

riamente antagônica: dependendo do assunto, os jovens orientam

se mais na direção dos pais ou dos companheiros (BRITTAIN,1963; 

HARTUP, 1980). Pesquisas de SEBALD & \<IHITE (l980)demonstram que 
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em relação a carreira, estudos e dinheiro,os adolescentes tendem 

a consultar os pais, enquanto que em relação a vestuário,namoro, 
" , 

passatempos e vida social os jovens buscam alinhar-se pela opi

nião dos companheiros. 

BRITTAIN (1963) e KANDEL (1972) referem maior influência dos p~ 

res a respeito de normas ligadas a "status", questões de identi-

dade e tipo de companheiros, sendo os pais mais procurados em 

relação ~ escolaridade, aspirações futuras e assistência. A a 

firmação de COLEMAN (1961) de que será mais difícil para o adoles 

cente enfrentar um rompimento com seus amigos do que a desaprov~ 

ção dos pais devê ser considerada face a essas diferentes- questões. 

A famr~ia, como todos os sistemas vivos, deve permitir tro

cas regulares com o meio para sua sobrevivência e equilrbrio. 

As possibilidades de interação variam, segundo MINUCHIN (1974), 

.. 
ao longo de um cont~nuo. KOENIG (1950) refere a hiperorga-

nização de papéis na família como obstáculo ao intercâmbio 

com o mundo exterior e ao desenvolvimento pessoal. De outro 

lado, quando os papéis se apagam, os limites com o meio tor

nam-se difusos e mudanças contrnuas, caóticas e aleatórias 

rompem o núcleo familiar. 

A família nuclear tem papéis definidos, é um complexo de inter -

relações afetivo-emocionais, envolvendo interações mÚltiplas e 

diferenciadas entre os cônjuges, destes com os filhos e dos fi -

lhos entre si. Em famílias incompletas por ausência de um dos 

cônjuges, as necessidades afetivas e emocionais de seus mem-

bros não são preenchidas adequadamente e os eventuais problemas 

e desordens do pai ou da mãe atingem diretamente os filhos. A

qui parece útil a colocação de PARSONS e BALES (1955) ,que vêem o 
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papel do pai na família como basicamente "adaptativo-instrumental" 

e o da mãe como "integrador-expressivo", evidenciando a necessida 

de de ambos os cônjuges no contexto familiar (SAUCIER, 1982). 

Falta de interação entre pa~s e filhos, deficiente relação emocio 

nal no seio da família, comportamento inadequado dos pais são fa

tores que levam à deteriorização do desenvolvimento social dos j~ 

vens (NYE, 1958; DEUTLER e MONROE, 1961; ROBINS e LEWIS, 1966; 

BARLTROP, 1975; MAQSUD, 1978). Quando o clima familiar é desfa

vorável, o adolescente tende a voltar-se mais para o grupo de pa

res (BOWERMAN e KINCH, 1959); lia fuga para o grupo" é explicada 

por NILSON -GIEBEL (1980) como uma reação ao círculo vicioso da 

repressão e rigidez dos pais e por FREEDMAN et allii (1956) como 

uma compensaçao para os casos de enfraquecimento ou desintegração 

dos laCos familiares. Os estilos participativos no grupo refle-

tiriam por sua vez sua coesão interna (STOGDILL, 1974), 

Segurança emocional na família contribui para segurança emocional 

entre os pares; o relacionamento no grupo de pares 'reflete o tipo 

de relacionamento no seio da família (HARTUP, 1980), Ausência de 

tensão familiar e atitudes espontâneas de amor dos pais em relação 

aos filhos estiveram associadas à liderança, atitudes de au 

to-confiança, assertividade e habilidade efetiva na interação dos 

jovens em seu próprio grupo (HOFFMAN, 1961), são mais preferi-

das pelos companheiros crianças cujos pais evitam punições a-

gressivas, desencorajam condutas anti-sociais e nao sao frustra 

dores como regra, mas utilizam reforço positivo (WINDER e RAU,1962), 

Crianças menos aceitas no grupo sentem-se menos satisfeitas com 

sua vida familiar, onde percebem um déficit de coesão ÇELKINS~958; 

WARNATH, 1955), Mães seguras fazem com que seus filhos se adaptem 
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melhor ao grupo de pares do que mães ansiosas (WATERS, t-lIPf. 

fiM e SROUFE, 19?9). Ha~ uma ~e laça~o d' . • ~reta entre auto-estima e 

conhecimento de parte dos pais dos ~migos dos filhos (ROSENBERG , 

1978). Como resume HARTUP (1980), ·"a segurança em um sistema so 

cial produz uma adaptação bem sucedida no outro". Se há um rela 

cionamento familiar harmonioso, as associações estabelecidas en

tre os pares implementarão as normas e valores de convivência a-

prendidos no lar (SEBALD e WHITE, 1980) • 

. Mediante '0 fornecimento de modelos de relacionamento, os fi 

lhos se relacionarão consigo mesmos, com os pais e com o mundo. 

Modelos precários réfletem treqüente alteração do clima afetivo 

e do padrão de comunicação entre pais e filhos; as mensagens se~ 

rão contraditórias, criando situações de "duplo víncuLo", dificul 

tando o. ser e o fazer <A.CKERMAN, 1958; BROí-IN .et aI., 1978; SATIR, 

1967; lANGNER etal., 1977; I3J\:I'ESON et aI., 1980). O distanciamento de pa ... 

_ .. pe1_C-ºesempenho da função de pai ou mãe sem convicção interior) g 

outro fator destacado por GOFF~illN (1963). 

GOODY (1974) associa famílias incompletas a distúrbios específi-

cos no desenvolvimento psico-social da criança, especialmente nos 

casos de separaçao prolongada ou definitiva de qualquer dos 

pais; PRINGLE (1974) considera a situação de desajustamento dos 

filhos inerente ao processo 'de separação dos pais, afirmando que 

crianças de p~is separados têm maior probabilidade de interrom--

per ou prejudicar seu desenvolvimento; RIJKSEN (1955) relaciona 

comportamento anti-social à não satisfação de necessidades emo -

cionais dos filhos e não à sua negligência material. 

As condiçõessôcioeconômicas e de emprego do pai.nSo exp1ica~ a 

variação no relacionamento entre pais e filhos CHO\>IELL e }lA 
~ 
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BROOI1, 1982 ~ \>IEISN~P, e ~lEIBEL, 198Il, v a,lor:es I escolhas 

culturais e estilos de vida predizem melhor o ambiente fami-

liar do que as condições materiais.;; Já em 1934 FRANC1S, citado por 

SANTOS ,.(1968) , assinalava que pobreza, aglomeração, , con'di 

ções da vizinhança e espaço para recreação tinham menor relação 

com a personalidade da criança do que fatores como o comprometi~ 

mento com os cuidados do lar, o conhecimento dos companheiros dos 

filhos, o interesse pelo progresso na escola, a permissao, de vi 

si tas entr,e os éolegas, a liberdade de recreação, o uso do dm'rei 

ro nos gastos pessoais, a atençao & religião e ã saúde e a fre ~ 

qUência a entretenimentos. HINDE (1980) assinala "se"r 
. . ... : . 
dJ.fJ.c;Ll 

especificar a forma básica pela qual a classe social a,feta' a in-:: 

teraçao entre paJ.s e filhos. 

BRONFENBRENNER(1976) alude a circunstâncias e estilos d.evida que 

minam as relações de confiança e segurança emocional no s'eio da 

----famÍJ:ia, tornando difícil aos pais cuidar, educar e ter prazer 

com os filhos, como nas situações em que a vida familiar pode si.s. 

nificar frústrações pessoais, de carreira, realização; individual 

ou falta de reconhecimento ou apoio da sociedade aos papéis de 

pai ou de mae. CATALANO (1979) significativamente" "afirma que o 

pai deixa de ser um modelo de adulto efetivo para o filho se nao 

desempenhar • papéis de socializaçao, formação cultural e ~ 

cipação -,que' RUYTER (1973) associa ã condiçao de pai '-.restrin

gindo-se a funções extra-familiares e delegando ã mãe ou ã esco-

la o papel que lhe caberia. A ausência do pai ou substitu-

to pode gerar ou agravar problemas de identidade: é através 
~ 

do paJ. - como terceira pessoa - que a criança realmente pas'sa 

rã a se distinguir da mae 1NUNES, 1980). 

A criação, de vínculo de reciprocidade entre ~ais e filhos, 

que se expressa, de parte dos pais, no reconhecimento das 

necessidades dos jovens, em atitudes de acolhimento e, de 

StrYiço' de- D~b!~QI.;ta e Do(umenta~ã" 
FACUlüÁU! DE SAÚDE PÚillCA 
H.I,,~.rlnlnt nl: ri" •• IIIA 
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pa~te dos filhos, na resposta e valorização das posturas edu'ce 

tivas, permitirá a resolução dos problemas 'de;comunicação, iden., 

tidade, aceitação e auto-estima (HIRSCHI, 1969). 

'~.' 

Entre os estilos educativos usados pelos pais BAUMERIND (1971) 

destaca o"autorizador"C authoritative ) como o mais adeq"uado pa 

ra gerar auto-confiança, auto-controle e curiosidade face ao 

mundo. Distingue-se pela abordagem racional-afetiva, sensível 

aos sentimentos e ponto's-de-vista dos filhos, mas ressaltando sua 

responsabilidade pelas situações; a base de contvole é dada pe-

la situação em si, por exigências objetivas, explicadas 
~ 

a 

criança de forma r.acional e mantidas sob controle, mas sem ame~ 

ças de punição ou perda de amor. Contrapõe-se aos estilos nau 

toritário", "permissivo" e "harmonioso". MINUCHIN (1977) des-

taca percepção adequada e aceitação da autoridade paterna c:!. 

mo fatores relevantes, o que exclui a fantasia da relação pari·t~ 

ria-ou simétrica. 

HARTUF (1980) salienta que tratamento inconsistente ,aliado 
, 
a 

frustráção , rejeição e punição severa por parte dos pais, po-

demgerar atitudes de retraimento, passividade e dependência; 

HETHERINGTON et aI. (1971)· 'aCrescentêln super-proteção , controle ex 

cessivo e dominação como fatores associados; LANGNER et allii 

(1977) relacionam pais punidores, mãe excitável e rejeitadora , 

frieza dos pais, doenças físicas ou; emocionais da mãe à gênese 

de distúrbios da personalidade; BROWN et c0.. (-19 7 S) apontam como f~ 

tores que predispõem ã esquizofrenia comentário8 críticos, ·hos~ 

tilidade, frieza e super-envolvimento emocional no seio da fami 

lia; HEIMLICH (1981) verifica que pais críticos sâo frequente-

mente causa de nível exce$sivo de aspiração e de correspon-

dente baix a auto-estima. 
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Segundo. JACKSON (1980) as relações familiares podem ser satisfató 

rias (estáveis ou instáveis) ou ins~tisfatórias (estáveis ou ins-

táveis) . Serão satisfatórias ou i'nsatisfatórias em decorrência 

do acordo ou desacordo existente sobre quem controla o quê na 

lação. Em relações insatisfatórias estáveis o desacordo conduz 

re 

inflexibilidade e compulsividade; na relação insatisfatória inst~ 

vel o desacordo gera discussão permanente de pormenores irrele-

vantes e escamoteação de responsabilidades. 

De acordo com TOHLE (1955), quando as responsabilidades pela famí 

lia são compartilhadas por ambos os conjuges,hã condições mais fa 

voráveis para o desenvolvimento dos filhos; se o pai detém a maior 

responsabilidade, não apenas mantendo a família, mas assumindo p~ 

pel preponderante quanto ã disciplina dos filhos,· tipo de lazer familiar, 

planos educacionais e práticas religiosas, a criança mostra-se 

mais insegura em seus valores (independentemente de quão harmoni~ 

--Sapossa ser a atmosfera do lar); se e a mae que assume o maior 

grau de responsabilidade,acriança pode experimentar sentimentos de 

privação, insegurança e inadequação no relacionamento com o pai; 

quando nenhum dos cônjuges assume papel responsável, a situa -

çao piora: há grande insegurança da criança no relacionamento com 

os pais e um incremento máximo da rivalidade e hostilidade com 

os irmãos, que competem por fragmentos de cuidados. 

BRONFENBRENNER (1973) observa que,em famílias onde a mulher tem o 

poder de decisão,as crianças tendem a ser sem iniciativa e o rela 

cionamento próximo entre mãe e filho maximiza a dependência-e im

pede a prontidão para a socialização segundo os padrões adultos . 

t importante saliéntar que no processo de desenvolvimento a crian 

ça busca sua identidade pessoal a partir do progenitor do mesmo 

sexo. KAGAN (1971) distingue nessa busca: a. uma crença da 

criança de compartilhar determinados atributos físicos ou psiqtií-
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cos do pai ou da mae; b. uma experiência vicária de estados emo 

cionais do progenitor modelo; c. um desejo ativo de adquirir os 
\ 

atributos percebidos como importantes e atraentes> e d. a adoção e 

prática das atitudes e comportamentos do modelo (cujo efeito refor

ça o processo de identificação). 

o processo é positivo na medida em que os pais sao fontes importan

tes de acolhimento, recompensa e satisfação para os filhos, permi -

tindo a identificação como objetos de admiração e afeto. Um clima 

afetivo adeqüado'nas relações entre pais e filhos é essencial par~ 

a definição psicológica da masculinidade e feminilidade, o que leva 

HERTZ (1977) a dizer que um lar estável é mais importante para a se 

xualidade do que qualquer educação sexual. 

Entre os fatores que interferem no clima f~~iliar CARNEIRO (1981) 

distingue comunicação, regras, papéis, liderança, conflitos, manié-

--iestação de agressividade, afeição, interação conjugal, individuali

zação, integração, auto-estima e interação familiar global. VAN 

DER VEEN (1978) enumera consideração versus conflito; realização f~ 

miliar versus inadeqüação; comunicação aberta; sociabilidade comuni

tária; ambição familiar; locus de controle interno versus externo ; 

proximidade versus afastamento; integração familiar e mecanismos a

daptativos. Gabe àfamilia a s'atisfação das' necessidades afetivas, 
.. I . 

a oferta de objetos de identificação válidos, valorizados e aces-

síveis, a aprendizagem do relacionamento interpessoal' e o' prep~ 

ro da criança para a autonomia. HURLOCK (1955) destaca entre os -. 
fatores favoráveis ao clima da família'; entendimento mútuo, em-

patia, comunicação, experiências compartilhadas, lazer conjuE, 

to, respeito pela opinião dos filhos, compreensão dos proble-

mas dos jovens, postur~sobre valores, convivência, controle,di 

visão de pap;is, direitos~ deveres e autonomia. 
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Através da vida um conjunto de crenças sobre nós mesmos e 

nossas circunstâncias formam elos carregados de afeto entre 

nós e o mundo; mediante os vínculos estabelecidos nos grupos 

primários são compartilhados sentimentos e crenças, reforça

da a auto-estima de cada um e promovida'a integração sócio ~ 

cultural. A formação e preservação da família, o intercâm -

bio amoroso, a expressão da agressi. vidade e da sexualidade, a 

obtenção de reconhecimento e a pertinência a uma ordem moral 

dependem' do compartilhamento simbólico dos sentimentos e cren 

ças dominan~.es nos gruDos primários (F!GUElREDO, 1983). 

BINSWANGER, citado por :VAN DEN BERG Cl955).considera ;fatores dis 

posicionais, isto é, condições específicas de vida humana e o 

mundo íntimo de cada um (auto-imagem, sistemas conceituais, cons 

trução da identidade própria) e fatores situacionais, represent~ 

dos pelo meio físico, social e cultural e pelo que o indivíduo 

compartilha (linguagem, normas, valores, significados, intera --

çoes e percepção do próximo). Temos, então, universo, indivíduo, 

meio e rede de relações, permanente intercâmbio entre fatos ob-

jetivos e processos subjetivos, onde o contexto das leis natu -

rais é substituído por um contexto de significados . 

.. . 

. Em, tese, HILL e HANSEN (1960) vêem a possibilidade de estudar 

a família sob cinco aspectos; o correla.ciOnal, ou de sistema inter

atuante, onde se estuda a situação relativa, a tomada de decisões e 

a reaçao às tensões; o de estrutura e função, onde se destácam as 

funções sociais; o situacional, onde se considera que a família es

tabelece o contexto do comportamento, nos rituais, na c'riaçâo dos 

filhos; o institucional, onde passa a ser considerada como parte de 

um sistema mais amplo, de coletividades e culturas; o' 'eVoTu'tivo, em 

que se destacam conflitos inerentes a cada etapa de seu desenvol 

vimento. 
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2.2 A adote<l cêl'lc.<.a e <I ua<l .taJt.e6a<l; '<'1'l.teJt.aç.ão com o <I exo opo~ 

.to e expJt.e<l<lão da <lexua.t'<'dade; a<lpec.to<l p<l.<.cotôg'<'CO<l, <10 

c.<.a'<'<I, educ.a.t'<'vo<l e de <I aúde.. 

Como etapa de transiçio, a adolesc~ncia representa fase i~ 

portante para a integraçio psicossocial, em que o jovem com~ 

plementa e gradualmente substitui a interaçao no seio da fa 

mília peia inte. raçao com outros grupos da sociedade em ge

ral. 

o processo é mediado pelo grupo de companheiros, que funciona 

como ponte paI'a os contatos ulteriores, inclusive com o sexo 

oposto,facilitando ao jovem o aprendizado das responsabilid~ 

des da fase adulta. 

As percepçoes que o jovem tem nessa fase sio cruciais "'!para 

sua orientaçio e desenvolvimento biopsicossocial,contribuin~ 

do (favoravelmente ou nio) para a obtençio de níveis mais e

levados de Saúde e bem-estar físico, mental e sociál. 

A idade cronológica é de pouca valia na definiçao da adoles

cência, em razio das diferenças individuais no desenvolvime~ 

to biológico e das características de cada cultura, A pubeE 

dade, corr,o indicador biológico, deve ser complementada pelos 

indicadores psicossociais que constituem a resposta indivi -

dual e social à. sua eclosão. O término da adolescência tam 

bém nio tem idade específica, nio produz efeitos biológicos 

e pode ocorrer até bem tarde no que chamamos de idade adulta 

(HOLZMAN etal., 1974). 
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As diferenças entre 'os sexos, observadas ao longo do cresci 

mento e desenvolvimento, influem nas maneiras de sentir, pe~ 

sar e agir no tocante a coisas, pessoas e situações. Desde 

os primeiros anos, meninos e meninas se diferenciam por suas 

ações, interesses e.sentimentos, mercê de um processo de a .. -

prendizagem, em que os pais e outras pessoas atuam como re 

forçadores do que ê esperado em termos de masculinidade e fe 

mihilidade (PAPALIA, et aI., 1978). 

Estudos citados por esses autores mostram maior benevolência 

e permissividade dos pais em relação aos filhos do sexo opo~ 

to ao seu; o pai, contudo, geralmente discrimina muito mais 

do que a mae quando trata com filhos ou' filhas, enquanto a 

mãe tende a tratá-los de forma mais uniforme, independente-

mente do sexo. 

As atitudes e estímulos dos pais, especialmente da mae, em 

relação à liberdade e à independência contribuem para ainde

pendência de campo, permitindo aos filhos perceber os fato-, 

res ambientais com maior clareza, objetividade e flexibilida 

de, possibilitando mais competência, segurança e autonomia 

na açao. A conformidade ao campo, ligeiramente maior entre 

as meninas do que entre os meninos, aumenta sensivelmente p~ 

ra aquelas dos 17 aos 20 anos de idade(VERNON, 1974). 

Se a percepçao está associada ã personalidade, deve-se espe-

rar modos coerentes de perceber pessoas, coisas e situações 

e que diferenças individuais apareçam regularmente em certo 

número de observações. As diferenças entre os sexos sao em 

grande parte resultado de fatores culturais e de experiência 

(P~ASTASI, 1965). 
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Para OFFER e OFFER (1978) a adolescência deve ser entendida co 

mo estágio distinto do desenvolvimento humano, com suas próprias 

tarefas, soluções e problemas específicos; como coloca ERIKSON 

(1972), é um momento crucial, quando o indivíduo "tem que optar por 

uma ou outra direção, escolher este ou aquele rumo, mobilizando re-

cursos de crescimento, recuperação e nova diferenciação". o desen 

volvimento psicológico do adolescente caracteriza-se por três pro -

cessos dinâmicos: o desenvolvimento da capacidade de pensamento ab~ 

trato e conceitual (PIAGET e INHELDER, 1936), a busca da própria p<"J' 

sonalidade e a maturação progressiva biopsicossocial da sexualidade. 

o adolescente entra em contato com um universo conceitual que tran~ 

cende o espaço-~empo, estabelecendo relações entre passado, presente 

e futuro, procurando a essência além da aparência, visando a compa~ 

tibilizar seu mundo interno, em processo de intensa transformação , 

com o mundo externo. SPRANGER (1924) fala das vivências intensas, 

do estado de angustioso isolamento, reações afetivas contraditórias, 

anseio de auto-conhecimento e compreensão pelos outros, que caract~ 

riza a "grande solidão" vivenciada pelo adolescente. Em meio a es 

sa situação de transformação e instabilidade, o adolescente deverá 

encontrar saídas para alguns problemas fundamentais. 

Ao lado da necessidade de conservaçã~~_afirmação de si, a necessi

dade de expans~o e abertura para o outro adquire na adolescência o 

caráter de engajamento e participação; na busca de superação do con 

flito entre intimidade e isolamento (ERIKSON, 1963). Há acen-

tuada tendência de filiação grupal, necessidade de exercitar a fan 

tasia; surgem atitudes sociais reivindicatórias guiadas por _ uma 

tendência para a ação (KNOBEL, 1972). A busca de identidade,a pa~ 

tir de obj etos parentais internalizados na pr·imeir:;. infância. adqui: 

re características especiais no relacionamento com os pares; em no

vas experiências compartilhadas,identidades sao redes cobertas e alt~ 
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radas CMATTESON, 1975), uma parte do "self" move-se em direção 

do outro e, em conseqUência, o jovem já não ê mais totalmente 

o que era antes CRATHBONE e RATHBONE, 1971). 

Durante eSSE: período emergem capacidades para maior intimidade 

atual ou potencial CREISMAN e SHORR, 1978), aumenta·a empatia 

para com o.s sentimentos e desej os dos outros CBIGELOI'], 1977; 

FISCHER, 1981), compartilham~se confidências CSULLIVAN, 1953), 

há possibilidade de auto~revelação CRIVENBARK, 1966) e maior 

complexidade para·categorias cognitivas CDUCK, 1975), A cap~ 

cidade do adolescente para o pensamento abstrato justifica o 

aumento da preocupaçao com os significados e valores básicos da 

existênciã humana (EISEMBERG, 1969).- Esses valores e signifi 

cados estão vinculados ao universo imediato de vivência dos j~ 

vens, implicando na direçãoe sent-ido que escolhem para sua e

xistência, na adoção de uma hierarquia de valores, na elabora

ção de seu "plano de vida", como diz SPRANGER (1924). 

Mediante as soluções que o adolescente encontra para a crise a 

travessada poderá atingir maior e mais estável nível de maturi 

dade, estado em que o ser humano se.responsabiliza completame~ 

te por si mes~o (SATIR, 1967). De acordo com PIAGET (1955),0 

equilíbrio ê atingido quando o adolescente: a. percebe o mun

do social como unidade orgânica, com leis próprias; b. culti

va o sentido de moral SOlidária, nao egocêntrica; c. passa a 

depender do intercâmbio social de idéias para desenvolver sua 

personalidade e não mais da imitação; d. substitui a mera sub 

missão à autoridade adulta por um sentido de eqüidade. CARVER (1978) 

vê na rraturidade cinco aspectos: ci· intelectual, capacidade de aprendiza -

gem e adaptação ao meio; o ·emocional, habilidade para dese.nvolver 

relacionamentos; o social, emancipação (cuidar de si mesmo e p~ 
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der viver de forma independente, contribuindo com seu trabalho,l~ 

zer e disposição amistosa para o desenvolvimento social); o moral, 

tomada de consciência, e o físico, culminação do crescimento e 

desenvolvimento. 

HAVIGHURST e TABA (1949) especificam como tarefas do adolescente: 

conseguir estabelecer relacionamentos novos e mais maduros com com 

panheiros de ambos os sexos; desempenhar papéis sociais masculinos 

ou femininos; aceitar o próprio físico e usar o corpo efetivamente; 

adquirir independência emocional dos pais e outros adultos; prepa-

rar-se para o casamento, para a vida familiar e para a carreira e-

conômica; adquirir um sistema ético e de valores que permita emba~ 

sar seu comportamento, desenvolvimento e ideologia de vida, com a 

aquisição de comportamento social responsável. HITCHELL (1980) 

destaca ainda tarefas de trabalho, pensar em se preparar para u-

ma profissão; de comnanhia, conseguir ~~ papel social satisfatório 

para si e para o grupo de p~es; -de -direção da sexualidade, estabe 

lecer identidade sexual estável e orientar seu impulso sexual; 

de manipulação da agressividade, lidar adequadamente com o aumento 

dos impulsos agressivos e, finalmente, da supera'ção doconfl'i to in 

dependência-dependência. 

Nesse processo, é importante ,para os educadores levar .. , em conta o 
'- -

que BIESTER (1957) considera como exigências básicas das relações , 

humanas:individualização, expectativa de ser tratado como indiví 

duo e não como tipo. 

da de sentimentos, 

categoria ou caso; expressão intenciona-

expectativa de poder expressar os próprioss~ 

timentos, quer positivos (amor,confiança, entusiasmo), quer negati 

vos (insegurança, medo, revolta contra a injustiça); envolvimento 

emocional controlado, expectativa de encontrar compreensão empá-

tica e resposta aos sentimentos expressados;' a:ce'ita'çao, expecta", 
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tiva de ser aceito como pessoa, com valor absoluto e dignidade in~ 
ta; atitude não judicante, expectativa de não ser julgado nem 

condenado por causa das próprias deficiências, mas sim estimulado 

a superá-las; auto-determinação, expectativa de ser tratado como 

pessoa livre, com direito de escolha e opção e, mesmo quando preci 

sar de auxílio ou conselho, de ser livre na decisão e, finalmente, 

confidencialidade, '. expectativa de serem guardadas em segredo as 

informações confidenciais sobre si mesmo. 

SATIR (1967) considera ter o indivíduo atingido a maturidade quan-

do "se manifesta com clareza aos outros, mantem-se em contato com 

sinais do seu eu i·nterno e peTcebe mais abertamente o que pensa e 

sente; é capaz de ver e ouvir o que está fora dele, como diferente 

dele e,igualmente, de qualquer outra coisa; trata a presença de di

ferenças mais como uma oportunidade de aprender e explorar do que 

como uma ameaça ou sinal de conflito; comporta-se em relação ao ou 

tro como alguém separado d;.I.; e único; lida com as pessoas e si tua 

ções no seu contexto mais em termos de "como elas são" do que em 

termos de "como gostaria ou esperaria que fossem"; aceita responsa 

bilidade pelas coisas que sente, pensa, ouve e ve, nais do que as 

nega ou as atribui a outros; possui técnicas para transàcionar a-

bertamente o significado do dado e do recebido entre ele e os ou-

tros" . 

SAUL (1971), por sua vez, afirma que a maturidade ocorre quando o 

indivíduo passa da dependência à independência; da carência à sufi 

ci~ncia plena; da irresponsabilidade à responsabilidade; do-egois

mo ao altruismo; da inferioridade i igualdade; da competição à co~ 

peração; da impulsividade ao equilíbrio, de repositório de amor a 

doador de amor; da hostilidade à consideração; da fantasia à reali 

de; do receber para o dar; dos esquemas habituais para os alterna

tivos de ação (adaptação e flexibilidade). 
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Maturidade, equilíbrio, disciplina sao produtos de ordem int~ 
rior (auto-disciplina), de normas e valores racionais e per

tinentes, de uma síntese criadora entre o ser e o fazer, en 

volvendo relação positiva entre autoridade e liberdade, u

nião da capacidade de realizar, escolher e chegar a ser com 

as forças e influências externas CNASH, cito por MARCONDES , 
et aI., 1980). 

Durante a adolescência o relacionamento com o sexo oposto de 

ve ser comparado, em níveis de intimidade e amizade, com os 
relacionamentos com o mesmo sexo CFISCHER, 1981). As intera 

ções com pares do mesmo sexo assumirão papel importante" no 

desenvolvimento da capacidade de exploração do mundo hetero~ 

sexual e contribuirão para aumentar a auto-estima, desenvol

ver maior altruísmo CSULLIVAN, 1953; MANNARINO, 1976;FISCHER, 
1981) e assumir responsabilidade por atos e sentimentos (SOR 

RELLO e FORD, 1969). 

LLE\VELLYN-JONES (1980) afirma ser de crucial importância que 

os pais demonstrem, na infancia-ena adolescência, atitude 
saudável em relação á sexualidade humana, mediante palavras 

e comportamentos. Não só na r.laneira de tratar os filhos , 

mas, principalmente, servindo como modelo de relação homem

mulher funcional e gratificante: conflitos entre o casal ge

ram mensagens contraditórias sobre o que os filhos {~'deverão 
ser e fazer, afirma SATIR (1967). 

o "ser-em-relaçâo-com-o-outro", "o-pil.i-em-relação-com-a-mãe", 

a "mâe-em-rel"ação-com-o-pai" indicam 'aos filhos modelos de 

relacionamento entre hOr.lens e mulherés e constituem parâme -

tros para estabelecer contatos com o sexo oposto. HARLOW 
(1974) cita cinco tipos básicos de afeto ~nvolvidos na expres 

sao sexual: amor da mãe pelo filho, do filho pela mãe, do f~ 

lho pelos companheiros, amor pelo sexo oposto e amor paterno. 

f sati~fação,adequada no núcleo familia~desses tipos básko~ 
é essencial para que os demais também prosperem, incluindo a 

dir.lensão de intimidade. 
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o namoro é o processo pelo qual os jovens costumam vivenciar 

o relacionamento afetivo com o sexo oposto, em que põem ã pr~ 

va a aceitação recíproca, maneiras de pensar, sentir e agir e 

procuram construir um vínculo que perdure no tempo, embora su 

jeito, no início, às próprias incertezas e características da 

fase de crescimento e maturação. 

HENNINGER (1963), ERIKSON (1972) e KATCHADOURIAN (1980) sali

entam que um relacionamento íntimo envolve partilhar vida in

terior e a definição prévia da própria identidade pessoal. A 

intimidade prematura entre os sexos redunda em problemas para 

o jovem (SHEN, 1982); pode significar uma forma de substitui

çao de necess'idades emocionais básicas insatisfeitas, uma fu 

ga a situações traumatizantes e conflituosas na família ou a 

tentativa de provar a masculinidade ou feminilidade. 

MATTESON (1975) lembra a influência mútua entre identidade e 

intimidade; numa experAêl}cia _realmente compartilhada, ambas as 

pessoas crescem, redescobrindo suas identidades e as alteran

do. Para ERIKSON (1963) a não resolução do estágio intimidad~ 

-isolanento produz relações interpessoais superficiais. O ado

lescente vive num mundo de relações e vínculos que precisa re

conhecer, consolidar e construir ao longo de seu desenvolvimen 

to. 

Nesse contexto, a sexualidade ocorre como uma profunda necess.i 

da de humana, uma das principais ~corrências nas trocas inter -

pessoais, um meio para que as pessoas se relacionem mais ínti

ma e significativamente entre si (WALDEN, 1976; KATCHADOURIAN, 

1980). Os jovens, como membros de uma família e também como a 

dultos e pais futuros, preocupam-se seriamente com a sexualida 

de (SUTHERLAND, 1979); como parte do processo de busca de ide~ 

tidade (KATCHADOURIAN, 1980), é um recurso pessoal de compara

ção com os adultos e o meio que encontram para introduzir uma 
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comunicação significativa (SORENSEN, 1973). OFFER e SIMON 

(1973) revelam que as razões relatadas pelos adolescentes 

para a sua primeira relação sexual são amor, curiosidade,d~ 

sejo sexual, pressão do companheiro, acaso, "aconteceu". Pa 

ra os autores, os sentinentos advindos dessa primeira expe

riência poderão ser de culpa, ansiedade, desgosto, vergonha, 

confusão, felicidade, amor, satisfação, orgulho, satisfação 

física e sentimento de maturidade. 

SORENSEN (1973) afirma que o uso do sexo pelo adolescente 

pode significar prazer físico, novas experiências, prova de 

maturidade, aprovação dos pares, desafio aos pais e ã soci~ 

dade e ainda visar a prêmio ou puni~_, fuga da solidão e 

outras pressoes. Nesse sentido HALLECK (1971) diz que o se 

xo, enquanto ato interpessoal, é veículo de expressão de 

qualquer tipo de necessidade emocional que o ser humano po

de experimentar, podendo satisfazer necessidades agressivas, 

de dependência e de "status"; sentimentos de culpa podem rer 

associados ao uso egoísta ou agressivo do sexo. 

f arriscado e irresponsável entrar num tipo de relação ínti: 

ma que aparentemente nada 'exige e em que nada se pretende 

empenhar. Os participantes têm sido traumatizados pelas 'e~ 

periências, alguns são explorados e mesmo os aparentemente 

melhor sucedidos deixam de aprender que muito mais está en 
-

volvido além da popularidade entre os sexos. LEWIS (1966) 

propoe medir a autenticidade de um relacionamento pela dur~ 

çao no tempo, qualidade da comunicação, acordo sobre ques -

tões básicas, extensão da confiança mútua e grau de engaja~ 

mento em relação ao matrimônio; a fidelidade deve existir a 
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partir do encontro de uma relação estável e pessoal. O jovem 

deve perceber que,DaS relações que énvolvem expressão sexual, 

ele tem as mesmas obrigações para com os outros, como em qua~ 

quer outra área da vida (BOETHIUS, 1976). 

KNOBEL (1972) vê nas relações genitais mantidas apenas para 

"viver a experiência" expressões patológicas que denotam e a 

limentam uma atitude negativa frente à vida; a sexualidade 

insatisfeita - sem seu conteúdo humano de amor - e a sexuali 

dade negada ou utilizada como descarga tensional simples sao 

fontes de alteraçõe"s da conduta e produtoras de um clima de

gradado de convivência. 

HALLECK (1971) observa que a promiscuidade de moças delinqúen 

tes é apenas sintoma de perturbação emocional, determinada 

por necessidades neuróticas primitivas; não conduz ao desen

volvimento dos traços de personalidade característicos de i~ 

divíduos saudáveis: em estudo nos E.U.A. com estudantes 

universitárias notou elevada correlação entre atividade se-

xual permissiva e doença mental," 

" -
HETTLINGER (1970) define máturidade sexual como capacidade 

de poder desfrutar prazer da relaçã~ sexual sob certas cir

cúnstâncias, como expressão do amor ao outro; exclui poder 

ou domínio sobre ele e diminuição da própria identidade e va 

lor como ser sexuado. LLEWELLYN-JONES (1980) lembra que, a-

pesar das dificuldades inerentes a urna sociedade que enfati

za a instantânea gratificação dos desejos, o jovem deve ad

quirir responsabilidade por sua conduta sexual. Níveis ele

vados de aspiração educacional e profissional e alto fator 
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de desempenho pessoal contribuem p~ra o adolescente adiar a 

realização direta da sexualidade, ~vitando envolvimento se-

xual precoce (ALEXANDER, 'et alo, 1981). 

o jovem deve tornar-se capaz de integrar a sexualidade -a 

sua personalidade e às esferas da vida social (SIMON e GAG

NON, 1971), sem "coisific~r", reconhecendo o profundo valor 

das rela~ões humanas na área sexual. Segundo BOETHIUS (1976), 

isso é mais facilmente percebido pelas mulheres. A não ir. 

tegração da sexualidade à totalidade do ser pode levar a si 

tuações onde_o sexo permanece desvinculado da relação huma-

na, como na pornografia e estupro. 

As práticas, mores e informações sexuais sao usua~te trans 

mitidas na juventude pelos companheiros da mesma faixa etá-

-- rra--(BERELSON e STEINER, 1964; KINSEY et alo, 1948). Nos 

E.U.A. os adolescentes indicam o próprio grupo de companhei 

ros como principa~ fonte de informação sobre sexo, literatu 

ra em segundo lugar e maes em terceiro; as atitudes e infor 

mações transmitidas por ambos os pais, quer expressa, ~.quer 

tacitamente, diferem em relação aos filhos e às filhas (DAR 

LING,1982). GAGNON et alo (1973) assinalam que,no proce~ 

so de desenvolvimento, o valor sócio-cultural da sexualida

de é a meta de chegada para os rapazes, enquanto para as 

moças é !p6nto de partida. 

~ 

HASS (1979) revela que a atividade sexual nao e, em si mes-

ma, prioridade para adolescentes norte-americanos: inte-

raçao com companheiros de ambos os sexos e desempenho esco-

lar foram focos de maior interesse; 41% dos rapazes e 68 % 
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das moças sentiam necessidade de envolvimento romântico como 

pré-requisi to para a expressão fis~ca da sexualidade,. 

SCHMIDENBERG (1951) identifica vinculos familiares fortes, i 

dealização do amor é do casamento, religião, supervisão dos 

adultos e capacidade de sublimação entre fatores não condu -

centes ã precocidade nas relações heterossexuais (pesquisa com 

jovens negros norte-americanop). A associação entre o clima 

afetivo da família de origem e o estilo posterior adotado em 

relação à expressão do amor e da sexualidade vem sendo afir-

mada em diferentes estudos (PRESCOTT, 1976; WALLACE, 1981). 

A precocidade das relações sexuais, nos estudos deZELMIK et 

alo (1972), SORENSEN (1973), JESSOR et alo (19751 e CIULMAN 

(1980), esteve positivamente associada à precariedade da co~ 

.. _- mun±cação entre pais e filhos; isolamento social e sexualida 

de precoce são ta~~ém positivamente associados por SUNDSTROM-

FEIGENBERG (1976). LEWIS (1973) verificou que quando os,~? 

eram a principal fonte de educação sexual, mais tardio foi. 

o inicio das relações sexuais na adolescência. 

PROSEN et ·al. (1981) comparam 'a crise da adolescência com a 

crise da idade madura dos pais, coincidentes no tempo e ten~ 

dendo a um agravamento mútuo. Estes sentem a proximidade da 

idade adulta para os filhos e os esforços destes em emanci -

par-se da família corr,o evidência de que praticamente viveram 

o seu tempo, sem ter realizado todas as suas aspirações (cu

ja concretização muitas vezes esperam dos filhos). Por outro 

-lado, a afirmação da sexualidade do adolescente, nessa epoca, 

coincide com a ameaça do seu declínio no adulto de meia ida-
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de, que revive antigos conflitos, t;ornando-se, ele também, , 
"adolescente". 

I; 

GILES (1979) fala de uma relação de osmose entre a existên -

cia e a sexualidade, que impregna todo ser cognoscente e a

tua ao longo da vida: a motivação sexual e as demais motiva-

ções confundem-se na gênes~ dos atos e decisões; existe uma 

solidariedade entre todas as funções humanas, envolvendo os 

aspectos cognitivo, afetivo e corr_portamental. 11ARTINO (1981) 

as.sinala que o jovem elabora seus comportamentos a partir do 

que percebe e de codifica do mundo, de sua vivência com os ou 

tros, de seus sentimentos, opiniões e percepçoes. RATHBONE 

(1971) engloba no conceito de experiência todos os impulsos, 

interesses, talentos, esperanças, temores e pensamentos Ique 

nela adquirem uma totalidade significativa. 

SHEN (1982) reconhece que a sexualidade, além de representar 

uma força biológica natural, expressa aspecto único e básico 

da personalidade total e também explicita o tipo de relacio~ 

namento mantido com os demais. Em outros termos, a qualida

de do vínculo mantido com o outro sexo definirá o tipo I -. de 

.comportamento sexual adotado. Isso implica na subordinação 

da educação sexual à educação global,relacionando expressão 

da sexualidade com desenvolvimento pessoal e adequada ma-turi 

dade psicológica. A expressão da sexualidade depende das 

condições psicossociais dos indivíduos, envolvendo atitudes 

e expectativas em muitas áreas de convivência; qualquer rela 

cionamento deve ser pensado em termos da situação total na 

qual ele ocorre (LAYCOCK, 1974), Os problemas sexuais refle 

tem problemas da relação total e constituem um aspecto desta 
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(SORLIN, 1976); a satisfação de necessidades instintivas, ir 

restritamente, como objetivo de vida, não garante felici

dade, saúde, bem-estar ,e indica probÍemática neurótica (HEITLIN 

GER, 1970). 

Nos últimos 25 anos a "revolução sexual" trouxe sérias con

seqUências no campo da saúde física, mental e social, contri 

buindo p~ra o aumento da incidência das· doenças de transmis

são sexual, cujo controle epidemiológico é dos mais difíceis 

na prática da Saúde Pública (CATTERAL, 1981). Devido à ati

vidade sexual mais intensa e precoce nos países industriali

zados, a incidência entre adolescentes de doenças sexualmen

te transmitidas dobrou em relação a indivíduos da faixa etá

ria de 20 a 29 anos: no período de 1966 a 1977" para a popu

lação menor de 17 anos, a incidência duplicou entre o sexo 

masculino e triplicou entre o sexo feminino (OHS, 1981). 

A promiscuidade sexual aumenta o número de gestações nao de 

sejadas, especialmente entre adolescentes: MAXCY (1980) as_ 

socia ã promiscuidade doença venérea, câncer cervical, gravi 

dez precoce, prematuridade, baixo peso ao nascer e elevada 

mortalidade no primeiro ano de vida. Na faixa etária dos 11 

aos 17 anos tanto a gravidez como o aborto apresentam taxas 

elevadas em vários países (SILVA, 1980). 

Dados de 1975 indicam em 19 países do continente americano 

complicações da gravidez, do parto e puerpêrio entre as pri·· 

meiras causas de morte na população feminina de 15 a 19 ano~ 

Em relação ã população total prevalecem nessa faixa etária 

acidentes, homicídios e suicídios entre as primeiras causas 

de morte - e não mais tuberculose e pneumonia COPAS, 1979). 
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Em nosso país meio milhão ou 11,35% das gestantes ou part~ 

rientes têm de 15 a 19 anos de idade (BRASIL, IBGE, 1983). 

No Brasil, gestações de alto risco " capazes de levar o con

cepto à morte ou à incapacidade física ou mental, são devi

das, segundo MARTINO (1974), à gravidez na adolescência, a 

farmacodependência, à ausência do cônjuge, à carência total 

ou deficiência de cuidados pré-natais, à idade inferior a 

18 anos e às tensões emocionais graves. CANDEIAS (1979)en 

controu entre puérperas de menos de 2Q anos de idade, em 

Serviço de Obstetrícia de unidade hospitalar de são Paulo, 

20% com médio risco e 80% com alto risco gravídico (propor~ 

çao essa que só se repetia para oulheres de 40 anos e mais)~ 

48,2% do total tiveram sua primeira gravidez antes dos 19 

anos (15,7% com 16 anos ou menos). ~ grande o risco reprodu 

tivo deste grupo, em que a mortalidade perinatal alcança seu 

auge; especialmente entre as jovens abaixo dos 16 anos. 

Nos E.U.A. o aborto é mais freqüente em adolescentes do que. 

em mulheres com mais idade, excetuando as de 40 anos ou 

mais (CATES, 1980). Um quarto das adolescentes jamais adota 

medidas anticoncepcionais e 37% afirmam não as ter adotado 

em sua última relação sexual (FEINSILBER, 1980). Cada ano, 

um milhão de moças entre 15 e 19 ano~ ficam grávidas: 213são 

solteiras e 1/4 abcrtar:! voluntariamente; entre os casamen-:

tos antes dos 20 anos as separações são duas a três ve

zes mais freqüentes do que após essa idade; do total deabor 

tcs, 1/3 ccorre em adolescentes (SHEN, 1982). Estudos cita 

dos per VINCENT (1981) referem que, em 1976, 42% das jovens 

norte-americanas, entre 15 e 19 anos, eram sexualmente atiê 

vas, metade engravidando nos primeiros seis meses de vida se 

xual. 
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KANTNER et aI. (1972) observam que, entre 4.000 moças, 14% já 

tinham tido relações sexuais aos 15 anos de idade e 46% aos 

19 anos; abaixo do limiar de pobr~za a proporção atingia 32% 

aos 15 anos e 81% aos 19 anos. Atualmente a idade da primei

ra relação sexual tende a aproximar-se para ambos os sexos,de 

acordo com os estudos de CHILMAN (1980). Nos E.U.A. 7 entre 

10 mulheres iniciam sua vida sexual antes de completarem 20 

anos de idade; do total dos partos, um milhão e cem mil sao 

de adolescentes, com grande risco dos nascituros apresentarem 

deficiências em seu desenvolvimento (ALAN GUTTMACHER INSTITU-

TE, 1981). 

Em países europeus, LEWIN (1982) verificou, na Suécia, que e~ 

tre 14 e 18 anos de idade, mais moças do que rapazes haviw~ 

tido relações sexuais (47% para 31%, respectivamente), a me

dia etária de iniciação correspondendo a~~ 14,3 e 15,0 anos.Na 

França, PLAT et aI. (1983) observam que a idade da primeira 

relação sexual é de 14,8 anos para os rapazes e 15,7 para 

as moças; 52% dos rapazes e 37% das moças entre 15 e 18 anos 

já têm experiência sexual. Na Austria, HUSSLEIN et aI. (1982) 

apontam a proporção de 41% de moças para 36% de rapazes (fai

xa entre 14 e 18 anos). 

Ã iniciação nessa faixa etária faltam condições de intimidade 

psico-social; o amor ainda é um ,sentimento vago, mal definido 

(WEREBE et aI., 1981); existe uma inabilidade para confiar no 

outro, o que estaria associado ã promiscuidade (MITCHELL, ••. 

1980); a atividade sexual passa a representar o vínculo e-

mocional e afetivo de maneira simbólica; a prevenção da grav~ 

d d -" - 11 dez ou e oenças venereas conspurcaria a relaçao amorosa e 

é rejeitada (HÔCHER, 1974). 
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As moças temem ser consideradas promíscuas ou fáceis se tomam 

medidas anticoncepcionais "a priori"; por outro lado, adoles 

centes que não se identificaram como seres sexualmente ativos 

dificilmente planejarão com antecedência suas relações ~IDA~ 

1973, LINDEI1ANN, 1974 e LUKER, 1976 , citados por HEROLD, 1983):. 

Poucos ou nenhum dos métodos anticoncepcionais existentes sao 

adequados ~s necessidades dos adolescentes (IPPF, 1981), Sua 

prescrição esbarra com fatores psicológicos, culturais, médi~ 

co-legais, éticos, religiosos e mesmo técnicos: DESCHA~PS et 

alo (1983) indicam métodos centrados no evento relações se ~ 

xuais: ,o condom, que não exige controle médico, possibilita 

ao parceiro masculino compartilhar a responsabilidade pela 

anticoncepção e geralmente previne enfer~idades de transmis

são sexual.. Conceitos abstratos como fertilidade dependp.m de, 

para sua compreensao, o adolescente ter atingidc a fase das 

operações formais; muitos ainda vivem o mito de que "a gravi

dez não acontecerá" e se surpreendem com ela (PIAGET (1950) e 

LIPSITZ (1980). 

A jovem ou a adolescente imatura, diz PETERSON (1982), é fre~ 

qüentemente incapaz de avaliar realisticamente as implicações 

da gravidez óu de predizer 6 impacto que decisões ãlternati -

vas poderão ter sobre sua vida. Falta-lhe maior desenvolvi

mento da identidade pessoal. RUESCH (1964) afirma que ter i 

dentidade implica na capacidade de compromisso com objetivos 

a longo prazo, na substituição do oportunismo e gozo imediato 

pela responsabilidade face ao próprio bem-estar e crescimento 

físico e espiritual. 
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Para SMITH et aI. (1982) a percepç~o do risco de gravidez e~ 

tre adolescentes dO,sexo feminino, de 13 a 18 anos, não está 

associada à faixa etária, freqUência de relações sexuais ou 

grau de conhecimento sobre fertilidade; na amostra estudada 

a gravidez não era tida como dilema moral ou social, sendo a 

ceita por amigos e familiares e significando para a jovem 

maior atenção em torno de si e incremento na auto~estima. 

Na Grandé são Paulo, BITTENCOURT et aI. (1983) verificaram que 

os comportamentos de mães e filhas são mais influenciados pe

lo sistema de valores do que pelos conhecimentos disponíveis; 

as mães dispõem de maior soma de conhecimentos sobre contra -

cepçao e temas relativos, mas não os passam para as filhas. 

EPSTEIN (1980) aponta,como principal motivação das adolesce~ 

tes que engravidam,o desejo de serem amadas, de que alguém a 

final precise delas, ~ revelador o que escreve CHEETHAM 

(1977): "parecem ter sido mais ou menos rejeitadas em sua vi 

da anterior; fome de afeto, imaturidade emocional tornam a~ 

leatória a escolba dos parceiros e impedem uma relação dura

doura e amorosa; é comum jovens solteiras se relacionarem pre~ 

cariamente com suas mães e, menos freqüentemente, com seus 

pais; infelic'idade e privação emocional nas famílias podeI!:, 

vá-las ao desejo compulsivo de serem desejadas, amadas ,e ter 

alguém para amar, um homem ou um filho, oomo compensação pa

ra o sentimento de rejeição e fracasso que experimentam". 

Via de regra enfoques sobre problemas específicos camuflam 

desequilíbrios psicossociais mais gerais, que se manifestam 

em áreas não autônomas (como no caso da sexualidade). 

',"Iço d. BibUo.". ~ Docom •• ,o\ •• 
FACUlDADE DE SAUDE 'ÚIIlCA 
UllruSIDADE DE 510 rAULO 
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Conceitos, valores e disposições afetivas deverão ser desen

volvidos para seleção e adoção de çomportamentos aqequados a 
, . 

cada situação de vfda e a cada configuração especifica do 

processo de crescimento e desenvolvimento. A sexualidade 
~ 

e 

um componente desse'processo e implica na possibilidade e ha 

bilidade do jovem de tomar decisões benéficas à sua saúde fi 

sica, mental e social, no aumento da auto-estima, no esclare 

cimento de valores, na tomada de consciência das conseqUên.,. 

cias das próprias ações e em uma maior sensibilidade às ne-

cessidades dos outros. 

GORDON (1979), especialista em educação sexual norte-america 

na,'afirma que "os jovens não devem praticar sexo por' serem 

muito"jovens, muito inexperientes, muito vulneráveis e faci~ 

mente sujeitos à exploração; não têm acesso a métodos anti -

concepcionais, nao sabem que a primeira experiência é usual

mente negativa ..• ; se um jovem me perguntasse eu não lhe di 

ria "bem, depende de seu nível de maturidade e de seu siste-

ma de valores"; eu diria simplesmente "não". 

são necessárias visões hOlísticas, nao segmentadas, da ado -

lescência.e do adolescente, que atendam às suas necessidades 

dentro de uma perspectiva global de desenvolvimento e cresci 

mento, enfatizando o sentido e o significado das experiências 

nesse processo. As preocupações e problemas de saúde dos a,'·" 

dolescentes nao se restringem às questões mais,popularizadas 

como drogas ou sexo. Grande parte dos jovens demonstra in 

teres se e pede ajuda nos mais variados domínios: fisiológi

co, físico, social, sexual, emocional e psicológico UIALKER 

et alo, 1983). 
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o mais importante para os jovens, observa VELASCO (1979), nao ~ 

e 

comparecer a uma clínica para obter anticoncepcionais ou fa::er 

exames médicos, mas ter a oportunidade de serem ouvidos quanto a 

relações interpess6ais~ vida familiar, problemas no lar, no gr~ 

po de pares, na escola ou em qualquer outra situação de vida, in 

cluindo aspirações e projetos. 

. . 
Abordagens holísticas, que integram as diferentes necessidades, 

sob o aspecto biopsicossocial, deverão ser a pedra-de-toque dos 

programa's; como propõem vIHITE et alo (1973), citados por LANGNER 

et alo (1977), todas as variáveis e suas inter-relações serão ob 

jeto de consideração simultânea. 

Numa atmosfera de confiança, os adolescentes produzirão as mais 

diversas questões na área da sexualidade, ultrapassando os aGpe~ 

tos relativos a fisiologia da gravidez, ciclo menstrual, antico~ 

cepção e cuidado da prole, para tratar de .aspectos sociais, psi 

--colõgicos, éticos e mesmo religiosos, entremeados com suas ansie 

dades e incertezas. 

Os serviços deverão ter a necessária especialização para detec-

tal' aqueles casos provenientes de famílias que carecem de J'labi

lidades de comunicação na area de solução de problemas, ou carac 

terizadas por atitudes rígidas e autoritárias, ou ainda por sis

temas de interação em que prevaleça a troca recíproca de compor-

tamentos negativos (BRIGHT etal.,.1981). 

t necessário lidar nao apenas com as consequências do evento,mas 

com as causas que o produziram e ~ue o mantém. Por outro lado, o 

trabalho terapêutico não significa apenas apoio, mas desenvolvi-

mento do adolescente como pessoa, visando a orientação em t.erroos 

de futuro, sociabilidade e socialização e locus de controle (GREER, 

1981). 
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A sexualidade está associada à maneira de ser, sentir, pensar 

e agir, ao próprio universo de vida. r imanente aos estilos 

básicos de convivência desenvolvidos no lar e extensivamente 

socializados nos grupos primários. Reflete um processo de a 

prendizagem espontâneo, impregnado de aspectos cognitivos, a-

fetivos e comportamentais intimamente relacionados. Mas esse 

processo pode sofrer distorções, devido aos defeitos de orga

nização e funcionamento da família, multiplicados pela inade

quação das experiências socializadoras subseqüentes. Recente 

estudo, realizado em 15 países, confirmou que não estão sendo 

atendidas adequada."7lente necessidades específicas do j<:lvem, e~ 

pecialmente,as de natureza psicossocial, com reflexos prejudi 

ciais no crescimento de ambos os sexos (OMS, 1981). 

A chamada "educação sexual nas escolas", por sua vez, não vem 

surtindo o efeito desejado ,em_relação ao comportamento sexual 

dos adolescentes e sua influência não tem passado da esfera 

dos conhecimentos e atitudes (REID, 1982). Nos países que a 

adotam, como a Inglaterra, "parece não ter ajudado os jovens 

a lidar refletida e responsavelmente com suas relações pe~ 

soais e sexuais"; nesse sentido, os especialistas recomendam 

aos professores ênfase antes nas responsabilidades do sexo do 

que na sua bio,logia (IPPF, 198 O) . De maneira genérica, pro-

gramas de educação sexual parecem não ter influído sobre a 

conduta juvenil: há dificuldade de especificar quais os com -

portamentos e contextos influenciados por um programa; distú~ 

bios, como gravidez indesejada e problemas sexuais, continuam 

a ocorrer depois de cursos de Educaçâo Sexual (PARCEL et aI., 

1979)e os danos à saúde devidos à gravidez precoce não cessa

ram de crescer nos últimos vinte anos(GREYDANUS, 1981). 
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Não basta aos professores conhecimento de biologia para ajudar 

o jovem; os pais, por sua vez podem ter tanta ansiedade em rela 

ção à própria sexual idade que qualquer es forço "in tenci onal" de 

ajuda pode soar falso (GAGNON, 19~5). São necessários pro:!(ramas 

integrados de saúde física, mental e social, dirigidos à unida 

de familiar e a grupos de adolescentes, favorecendo uma metodo-

logia participativa, em lugar de . aulas formais para filhos. 

Nesse sentido, diz REID (1982), "o fornecimento de informação 

~ 

factual direta e relativamente pouco importante, comparado com 

a necessidade de melhorar a motivação". 

GLIDEWELL(1978) lembra que desde a realização nos E.U.A. da As 

sembléia Nacional de Educação em Saúde Mental, em 1958,. . no 

va postura vem sendo adotada em relaçã.o à educação em saúde men 

tal da família: ao invés de especialistas tentarem repassar co 

nhecimentos sobre a natureza das relações familiares, cujo imp~c 

to foi nulo na prevenção dos problemas, seja em relação aos 

pais, seja em relação aos filhos", os programas desenvolvidos 

partem da discussão do assunto pelos próprios interessados, que 

assumem e planejem o processo. E ssa metodologia repousa nos bela 

sucedidos experimentos de LEWIN (1951), que registraram mudan -
~ 

ças de comportamento e atitudes apos discussão e decisão em 

grupo, -

Importa o que ê significativo para o grupo, a comunicação de a 

titudes e pontos-de-vista relevantes ao seu universó conceitual, 

'ás maneiras de pensar, sentir e agir, afinal, as conclusões a 

que os próprios interessados chegam, as decisões que querem im 

plementar em suas vidas. o enfoque de um dos programas, o de 

Saint Louis, Missouri, a exemplo dos de Austin, Texas c Westc~ 

ter County , New York, é reproduzido por GLIDEWELL (1978): 



"Atitudes e pontos-de-vista era o que impo!: 

tava ser comunicado, n~o fatos; nã.o exis

tiam fatos na área de relações humanas in , 
contestavelmente verdadeiros para todas as 

pessoas ... Os líderes: de discussão eram 

especialmente advertidos contra a tentação 

de assumirem a condição de autoridades na 

área das relações pais-filhos". 
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Programas educativos na área da sexualidade, em que os próprios 

jovens são capacitados para atuar junto a seus pares, vêm sendo 

propostos nos E.li.A. e recente manual, editado num condado no r-

te-americano (IPPF, 1982), inclui guia para o recrutamento e 

formação dos estudantes, com a participação dos pais e profess~ 

res. Na Califórnia,BIGNELL (1981) organizou programas integra

dos, cobrindo áreas consideradas prioritárias pelos alunos,pais 

e professores ao nível de "junior" e "high schools" (doisúlti

mos anos do 19 grau e os três anos do 29 grau, no Brasil). 

A educação sexual, quando tratada como aspecto da educação gl~ 

bal e vista como uma expressão de maturidade e desenvolvimento, 

canaliza o interesse natural pelo sexo na direção de um equilí-

brio individual, favorecendo o contacto entre as pessoas e de

senvolvendo relações sadias e harmoniosas no lar e na sociedade. 

Diferentemente da simples "instrução", que se limita ã transmis 

são de conte~dos de maneira unilateral, educar implica no exame 

de atitudes e valores sõcio-cultu~almente estabelecidos, em ce!: 

to grau de conscientização no receptor (SUNDSTROM-FEIGENBERG , 

1976). Nas situações de crise, em que há sofrimento e . perda 

de liberdade interior, essa tornada de consciência será fruto de 

um processo de desenvolvimento pessoal, visando a emancipar 

sujeito das injunções, não apenas dos eventos, mas de suas 

prias percepções. 

o 



o exame das motivações e muito importante nesse processo, que n~ 

da tem a ver com comportamento externamente condicionado ou autc 

mãtico, mas sim com uma intencionalidade inerente ã ação, com o 

fato de existirem alternativas e o:indivíduo ter condições de p~ 

cebê-las como tais. Nesse sentido não serã apenas a influên-

cia do meio sobre o sujeito o fator a ser considerado, mas tam-

bém, e especialmente, a capacidade de desenvolvimento da função 

simbólica do indivíduo, que progride da percepção dos aconteci-

mentos como sendo causados inteiramente pelo exterior para a a

tribuição de um papel causal às suas próprias trocas com o meio 

ambiente (HARVEY et aI., s/d.). 

HALL (1973) sugere uma metodologia ou processo pelo qual as ·pe~ 

.soas chegam a . descobrir os valores que orientam seus compor 

tamentos ,sentimentos, idéias e decisões de importância ("esc1ar~ 

cimento de valores"). Se alguém vive segundo um conjunto 

de-valores assimilados que refletem a maneira como foi criado e 

nao uma escolha, . não tem plena consciência de seus objeti-

vos (eles existem, mas lhe estão ocultos) e caminha para algo cu 

jo significado desconhece. o processo de valorização implica 

para o autor, escolha livre dentre várias alternativas, após a 

analise das conseqUências da adoção de cada uma; identificação e 

fetiva com a escolha feita. e sua defesa.aberta, incorporação de~ 

sa escolha nos padrões habituais de conduta, agindo coerentemen

te e buscando resultados em função dela. 

A participação dos adolescentes ,pais e mestres em grupos de encon 

tro, em que a verbalização aberta de suas necessidades, dificul

dades e frustr~ções é permitida e estimulada, tem-se revelado 

mais importante do que a tentativa de resolução de problemas e~ 

pecíficos. Quando a finalidade não é "resolver problemas" mas 
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propiciar o crescimento e desenvolvimento das pessoas, uma melhor 

percepçao de seus motivos e necessidades, novas maneiras de sen

tir, pensar e agir poderão surgir da interação grupal, de forma a 

prevenir novos problemas e encamin~ar a solução dos já existentes. 

EMERY (1980) descreye corno, a partir de urna estória narrada em 

classe sobre "dois jovens que tiveram relações e a moça espera u

rna criança", alunos de ambos os sexos, entre 14 a 15 anos de ida

de, distribuiram papéis e representaram a situa,ção segundo suas pr~ 

prias percepções, dramatizando as conseqUências de di 

ferentes alternativas (aqueles que "assumiram a criança" recebe

ram uma boneca para interagir com ela). Só depois que os valo

res e os sentime'ntos pessoais de cada um foram experimentados em 

relação às diferentes alternativas e suas conseqUências, é que os 

alunos se envolveram numa discussão, Em aula meramente acadêmi 

ca. o significado pessoal estaria prejudicado por uma cortina de 

defesas psicológicas e estereótipos. 

Publicação especializada (IPPF, 1978), destaca a necessidade de aj~ 

dar os jovens a desenvolverem vidas satisfatórias, a tornarem deci 

sões conscientes e responsáveis, baseadas em inform~ções fidedig

nas em relação à vida familiar, recomendando programas de educa

çao sexual que envolvam a auto-estima e relacionamento interpes~ 

soaI, aspectos de saúde e desenvolvimen'to da criança, planej amen

to famili ar e aprendiz agem de papêi,s soei ais, inclúindo a famflia. 

Os problemas principais do adolescente nao sao de má saúde ffsi ~ 

ca, mas de natureza emocional, envolvendo educação, trabalho, se 

xo e integração na comunidade como indivíduos. BRUCE (1980) con 

sidera que as dificuldades podem assumir três aspectos: a) difi -

culdades pessoais do adolescente; b) dificuldades de suas famflias 

ou das pessoas que o, tenham sob responsabilidade; c) dificulda -

des dos membros da sociedade que estão envolvidos com os ado1es -
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centes e suas famílias. Há evidência clínica de que a maturida 

de psicológica do adolescente requer um equilíbrio entre o indi

víduo, a família nuclear, outros adultos e o grupo de pares (MIL 

LER, 1970). Nessa rede há uma contínua geração de mensagens . 

Nesse sentido importa avaliar, segundo YINGER (1965) ,quão eficaz 

e uma dada mensagem, transmitida por um dado cOlftunicador, recebi 

da em uma situação específica por um indivíduo com certas tendên 

cias e interagindo dentro de um determinado grupo. Se as ati-

tudes são segmentos de uma situação e dependem da maneira como 

essa situação ê percebida pelo sujeito (LEWIN, 1951), que aconte 

cimentos estão sendo gerados na dinâmica situacional susceptíveis 

de serem modificados? A simples "tomada de consciência", sem 

apoios e reforços institucionais, ê suficiente? A responsabili 

dade é algo que deriva da "consciência ética" de cada um ou ê o 

produto de um arranjo social definido? 

URBAN (1939) distingue três formas de conhecimento, que definem 

o relacionamento do sujeito com seu mundo: por vivência ou rela

cionamento, envolvendo a experiência; por descrição, envolvendo 

linguagem esímbolos; por interpretação, envolvendo entendimento 

e monólogo interior, de que a capacidade simbólica é parte inte-

grante. As posições corresponderiam, assim, a uma atitude in 

gênua. a uma atitude intelectualizada e finalmente a uma atitude 

reflexiva, em que o sujeito realm~nte passa a existir no presen

te, pela consciência; no passado, pelas memórias e no futuro, pe 

las expectativas. 

S preciso que o indivíduo reflita sobre sua identidade e suas cir 

cünstâncias, como iTocura adaPtar-se ~as relações in -

terpessoai-" como . isso afetará 

tuais e como os estilos adaFtativos 

sua reação a aconte cimen tos E: 

podem ser modificados median 
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te a crescente utilização de conceitos ou esquemas alternativos 

para reágiraos estímulos (HARVEY et a 1., s/d). Essa 

reflexão só é possível quando o indivíduo atinge a adolescência 
.' 

(PIAGET ,1955). . a fase do pensamento conceitual, caracterizada 

pela capacidade de pensar sobre as' coisas que o sujeito percebe 

em suas experiências. A utilização de conceitos passa a ser u 

ma ferramenta mental para avaliar situações e experiências sem 

ser levado de roldão por elas. 

JESSOR (~982) lembra que as relações sexuais, embora desestimu-

ladas nos mais jovens, são esperadas ou mesmo prescritas para 

os mais velhos; assim, para o jovem, manter relações sexuais po 

de ter valor simbólico de "maturidade", na ausência de outras al 

ternativas para afirmação pessoal. Por isso é preciso ir além 

dos comportamentos manifestos e avaliar seu significado simbóli 

co para o adolescente face às próprias necessidades de desenvol 

vimento. 

Em relação à personalidade do jovem importa verificar seu sist~ 

ma de valores, orientação para o futuro e grau de auto-controle 

pessoal; em relação aos comportamentos, e necessário analisar o 

repertório de condutas passíveis de serem adotadas, incluindo a 

capacidade de adotá-las em determinadas situações; em relação ao 

ambiente,'é preciso avaliar os modelos, as redes de relações ,as. 

sistemas sociais subjacentes, tais quais percebidos pelo adoles 
, . 

cen te,' (suas percepções imoortam mais do que os próprios compor 

tamentos), 'desenvolvendo habilidades de açao e provendo apoio 

ambiental às mudanças desejadas de conduta (PERRY et al.-;1982). 

Nesse contexto, a escola destaca-se nao apenas pela oferta de 

instrução formal, mas também por constituir o lugar físico e 
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social que permite ao adolescente encontrar' seus pares e 

intercambiar habilidades, valores, atitudes e conhecimentos; a 

aprendizagem informal ou "curriculo oculto" geralmente canaliza 

maior interesse e afeto do que as ;aulas formais, sendo por isso 

altamente importante sob o Donto de vista educativo. 

A escola demanda freqúênc:i:a às aulas, estudo e trabalhos escol~ 

res segundo padrões pré-estabelecidos; a adesão a esse "curr1c~ 

lo expresso" influi, por sua vez, sobre a orientação de vida dos 

jovens;essa adesão está positivamente associada a uma menor in

cidência de comportamentos sexuais precoces, lesivos à saúde fi 

sica, mental e social(KINSEY et alo, 1948;ALEXANDER et alo, 1981). 

COLEMAN (1974) diz que a escola é rica em informação, mas pobre 

em ação' , sendo /'uni",lugar de aprendizagem de habilidades verbais 

e conceituais, mas onde pouca ação concreta geralmente tem guari 

da" . No desenvolvimento de programas de Educação em Saúde, a 

participação efetiva dos estudantes no processo de aprendizagem 

deve visar não só ao exame dos fatores biopsicossociais que afe 

tam a saúde, mas ·~: ... ã genuína mudança de comportamentos, uma to

mada de consciência das responsabilidades recfprocas de alunos,-

pais e mestres. B necessário um conjunto de experiências cur-

riculares integradas sob o aspecto afetivo-cognitivo-comporta -. . -. - - . 

mental, que substitua o mero repasse de informações, prescri -

ções e advertências (PILON, 1974) ... 

Devemos referir os objetivos curriculares à própria filosofia 

que orienta as propostas curriculares. Se o enfoque biopsico~ 

social deve "propiciar conhecimentos, na area da saúde, necess~ 

rios e suficientes para observação, compreensão, interpretação 

e açao consciente do cidadão em relação ã realidade", a opera -

cionalização dos objetivos da "higiene f1sica, mental e social" 



precisa abranger atitudes, valores, afetos e comportamentos e nao 

se limitar 'ã "identificação e descrição" de necessidades básicas 

do homem e "descrição e avaliação~:' da importância das diferentes , . 

formas de organização para o atendimento dessas necessidades (&.2-

posta curricular para programas de saúde no 29 grau, Secretaria 

da Educação do Estado.de São Paulo, 1980). 

Levantamento realizado em seis escolas de 2 9 grau da rede esta -

dual de ens ino, como parte do proj eto "Programas de Saúde - Aspec 

tos do Crescimento e Desenvolvimento Humanos", revelou que as a 

reas de interesse dos alunos são anatomia e fisiologia dos apare 

lhos reprodutores masculino e feminino; práticas sexuais; méto -

dos anticoncepcionais; gravidez e parto; menstruação; masturba -

ção; homossexualismo; doenças de transmissão sexual e orientação 

de comportamento (Secretaria na Educação de São Paulo, 1981). 

Nos E.U.A., foram tópicos de interêsse entre alunos das se-

ries 9<:a 12<: (idades de 13 a 18 anos): gravidez; preparaçao para 

o casamento: anticoncepção; auto-conhecimento;. cuidado da pr2. 

le; doenças venéreas; escolha do futuro cônjuge; percepção mútua 

entre os sexos; reprodução; crescimento e desenvolvimento; biolo 

gia feminina e masculina; desenvolvimento de código de conduta 

sexual; homossexualidade; masturbação; pornografia e outros, co

mo convivência após o casamento (itens· apresentados dos mais ci-

tados para os menos citados). Esse mesmo estudo revelou que 

para os adolescentes é i~portante que .Educação Sexual inclua Bi.2-

logia, Psicologia, Religião e Moral (SHIRREFS et aI. 1979). 

Programas gerados a partir de áreas de interesse devem atender a 

fatores importantes de vivência e utilizar metodologia adequada 

para lidar com eles. SUTHERLAND (1979) salienta que a relevân-
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cia do currículo depende da associação direta com os problemas da 

vida diária, da informação cognitiva para enfrentar os problemas 

potenciais dos alunos e de um plano' de Educação em Saúde qualifi

cado quanto ao tipo e a intensidade: de ênfase em relação aos de 

mais programas desenvolvidos. 

Pesquisa longitudinal, nos E.U.A., com 400 estudantes de 7~, 8~ - , 
e 9~ sêries,inici~da em 1969 e concluída em 1981, _quando os sujei 

tos já alcançavam os seus 25 e 27 anos de idade" demonstrou que 

a probabilidade do jovem apresentar problemas de conduta depende 

da combinação de riscos em três sub-sistemas CJESSOR, 1982); 

personalidade - -tendência à super-valorizar a independência pes

soal, a subestimar o desempenho escolar e a ter baixa expectativa 

quanto a ele; acentuada atitude de crítica social, alienação pe~ 

soaI e maior tolerância dos desvios da conduta esperada; decrésci 

mo de religiosidade; 

percepçao e condições do·-meio - diminuição do apoio de parte dos 

pais e dos companheiros, baixa compatibilidade entre as expectàti 

vas de uns e de outros, maior influência dos companheiros em rela 

çao aos pais, pouca desaprovação dos pais quanto às condutas pro

blemáticas e muita aprovação dos companheiros em relação às mes 

mas; 

comportamento - muito envolvimento com diferentes problemáticas e 
. 

pouco envolvimento com condutas convencionais, como dedicar-se 

aos estudos;freqUentar a igreja. 

Como educadores - lembram MARCONDES et aI (1980) - precisamos en 

carar as coisas de modo a considerar que os problemas podem ser 

solucionados ,as pessoas ajudadas a encontrarem vidas satisfató 

rias e equilibradas, a comunidade envolvida para diagnóstico e 

tomada de decisões sobre seus problemas. 
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Não obstante , nao podemos utilizar apenas a rede de ensino para 

lidar com problemas psicossociais que nela se refletem, sob o 
, 

risco de confundir papéis que devem\ser solidariamente assumidos , 
pela família e pela comunidade. 

~ , 
'. 

Em nosso país - ao contrário dos países mais desenvolvidos - ap~ 

nas uma parcela pequena da população está na escola. No Estado 

de são Paulo, a unidade considerada em melhor situação na federa 

çao brasileira , do total de jovens entre 15 e 19 anos, so!nente 

46% são estudantes (25~4% no 19 grau e 18,9% no 29 grau, confor-

me dados reproduzidos pela Secretaria da Educação do Estado no 

seu Plano Trienal para 1980 - 1982). :E! uma situação que '.'!con-

trasta violentamente com a dos países desenvolvidos, onde a esco 

la é privilegiada para o desenvolvimento dos programas de saúde 

em geral, porque a grande maioria dos jovens é encontrada nos es 

tabelecimentos de ensino e não em ambientes de trabalho, ou mes 
~ 

mo a margem dele. 

Entre os suportes sociais, além da escola, estão os sistemas re-

ligiosos que proveem definições do mundo e das relações desejá-

veis entre os seres humanos e que, se aceitas, usualmente satis

fazem a busca pessoal por identidade, segurança e propósito na 

vida - aspectos importantes na adolescência. As crenças reli-

giosas, por outro lado, nao se aliam aos desejos de autonomia e 

liberdade desenfreadas, nem ao gozo hedonístico do.presente, sen 

do, como tais, antagônicas a so'ciedade de consumo, movidap~ 

lo desejo de mais "prazer", consumação imediata. ·.e obter 

vantagem sobre o semelhante. -_,o 

BRICK (1981) lembra que os adolescentes estão lutando para so 

breviver em um meio sexual explorador; precisam de uma educação 

que os ajude a entender a si próprios e ã sociedade; precisam a

prender como lidar com pressoes criadas pelas normas sexuais em 
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conflito e mensagens deliberadamente provocativas dos meios de 

comunicação de massa. Denuncia os ·padrões duplos relativos à 

conduta sexual de homens e mulheres, a prática do sexo como re 

sultado da imposição de terceiros, o desinteresse e falta de 

cuidado pelo outro, a ausência de comunicação honesta e inte -

gral. 

LLEWELYN-JONES (980) afirma que dificilmente os jovens desen-

volverão responsabilidade sexual enquanto os adultos a rejeit~ 

rem e a propaganda continuar estimulando a satisfação instant~ 

nea dos desejos. CUSMINSKY et aI. (1979) acentuam que o aume~ 

to das enfermidades de transmissão sexual entre os mais jovens 

traduz a permissividade existente nas relações interpessoais,~ 

liada à ausência de conhecimentos preventivos e à falta de edu 

caça0 sexual. Consideram esses autores que a transição para ~ 

dotar um estilo de relações íntimas com o sexo oposto ultrapa~ 

sa, em importância, que$"tões como deixar a casa paterna, con-

cluir os estudos e ingressar numa profissão. 

Nesse aspecto, constituem temas de importância fundamental na 

educação para a vida familiar: a família, o ambiente no lar, a 

constelação familiar, o noivado, o casamento, a paternidadere~ 

ponsável, as relações familiares, a reprodução, o planejamento 

familiar, as relações entre família, sociedade e cultura e as 

relações entre população, família e qualidade de vida (ORGANI

çÃO MUNDIAL DA SAODE, 1973). 

Como objetivos de programas de educação sexual e de educaçãof~ 

ce ã vida familiar, a UNESCO (1978) inclui 

a) propiciar a compreensão dos jovens a respeito da nature 

za e das necessidades de sua própria sexualidade, da evolução 

do papel da sexualidade e do lugar que lhe cabe na vida fami-
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liar e individual, ajudando o indivíduo a tomar decisões funda-

mentais no tocante a seu comportamento sexual; 
ç 

b) propiciar aos membros da família o desenvolvimento da 

habilidade necessária para cumpri~ adequadamente suas respons~ 

bilidades respectivas, encoraj~ndo a comunicação entre os mem 

bros da família e melhorando a qualidade da vida familiar. 

A Organização Mundial da Saúde (OMS, 1975) integra no conceito 

de saúde sexual elementos somáticos, emocionais, intelectuais e 

sociais, visando enriquecer e potencializar a personalidade, a 

comunicação e o amor. A sexualidade saudável expressa-se median 

te relações pessoais próximas, estáveis e satisfatórias para 

ambas as partes. Em encontro de especialistas (Suécia, 1975),0 

relacionamento sexual humano foi definido como expressão física 

e emocional de ternura, calor, felicidade e prazer, em clima de 

confiança e consideração mútua, envolvendo, mas transcendendo o 

a~ecto reprodutivo (BOETHIUS, 1976). 

Sexualidade humana não é apenas o que fazemos, mas também o que 

somos, envolvendo identificação, atividade, impulso, visão das 

coisas e expressão de si num processo biopsicossocial influen -

ciado por crenças pessoais e sociais e, por sua vez, influenci-

ando crenças e comportamentos (AMERICAN MEDICAL ASSOCIATION, ... 

1972). f um processo de ~esenv~lvim~nto, uma experiincia pes-

soaI e uma expressa0 de comportamento (KATCHADOURIAN, 1980). In 

clui o sentimento de ternura e bem-estar, o interesse ativo pe-

lo outro, o respeito a sua própria identidade e valor, excluin

do o dom{nio e a manipulação. 

Aos adolescentes é mister propiciar condições para expressa0 de 

sentimentos face a seu mundo pessoal, abrangendo família, esco-

la, trabalho, companheiros e sexo oposto. A subjetividade com 

que os eventos sao percebidos importa tanto quanto o tipo dos 
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eventos em curso; há interação entre a maneira com que a estru 

tura do meio é percebida e as nud~nças em processo nessa estru 
~ 

tura (LEWIN, 1951). Nesse contexto é necessário dar oportuni-

dade para que os indivíduos tomem'consciência desses fenômenos 

e possan elaborar, face a eles, meios de disposição e controle 

(COR'fNT-SEAT et aI., 1967). A intervenção educativa deve pro-

piciar não um sentido de estruturação, mas de orientação e equi 

líbrio, respeitando a pessoa humana como valor e projeto funda 

mental. 

Os trabalhos desenvolvidos em pequenos grupos veem demonstran

do que é possível às pessoas analisarem sua forma de vida e re 

fletir sobre sua situação quando participam de atividades cen

tradas em seus interesses e necessidades. Há uma presença cu -

riosa face ao mundo, a possibilidade de articular respostas a

dequadas a algo que desafia, ensejando uma ação simultaneamen

t~_transformadora da realidade, da própria pessoa e do grupo.A 

aplicação dessa metodologia obteve êxito em vários campos de 

trabalho: educação de analfabetos (FREIRE, 1980), educação de 

toxicômanos (MOSKOWITZ, 1970), educação de menores infratores 

(SLAVSON, 1965). 

SMITH (1969) descreve a interação existente entre os anteceden 

tes sociàis mediatos, próprios à configuração global da socie-

dade, entre"os antecedentes sociais imediatos, próprios a con

figuração específica da situação,' entre o ambiente" social sub

jacente ao desenvolvimento da personalidade e à açuisição de 

atitudes e entre os processos e disposições inerentes à perso

nalidade de cada um. De um lado temos então as instituições , 

papéis e expectativas sociais (dimensão nomotética) e, de ou 

tro, a personalidade e as necessidades e disposições individuais 

(dimensão ideográfica). 
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KULKA et aI. (1980) destacam, na genese dos comportareentos, mo 

tivos e habilidades dos sujeitos face ademandas e recursos do 

ambiente e GREEN et aI, (1980) dis~inguem fatores que predispõem 

(conhecireentos,· atitudes, valores e percepções), fatores que h~ 

bilitam (recursos e habilidades pessoais e comunitárias) e fa-

tores que reforçam (incentivos, consequências e suporte social). 

Na promoção da Saúde os esforços conjugados de agências e servi 

ços educativos, médicos, psicológicos e de assistência socialde 

verão visar a detecção dos problemas em sua fase inicial e na é 

poca da existência que costumam eclodir. Na área da Saúde Men-

tal, a Organização Mundial da Saúde (OMS, 1978) destaca os se-

guintes estágios em relação aos problemas que afetam os jovens: 

a) atenção precoce: desajustes incipientes no lar, na esco -

la, no trabalho e na comunidade em geral, visando à informação 

preventiva e à orientação; 

b) atenção intermediária: problemas de adaptação associados 

a tentativas inadequadas de resolver questões básicas, propi -

ciando aconselhamento e terapias breves; 

c) atenção secundária: casos caracterizados por horizontes 

psicossociais fechados e fixação em padrões auto-destrutivos, 

impeditivos de uma mudança espontânea ou adaptação sadia, pr~ . . -

piciando psi~oterapia; 

e) atenção terciária: casos de 'reintegração a família, a es 

cola, ao t~abalho e à comunidade, após tratamento especializa-

do. 

Pais, professores e a comunidade em geral sõmente buscam aten

ção, na maioria das vezes,quando os problemas já estão em fase 

adiantada, o çue de certa forma reforça a prestação ce servi -

ços especializados, complexos e onerosos de parte dos órgãosp~ 

blicos. Daí a necessidade de abordagens preventivas e educati 

vaso 



No planejamento do componen-te educativo dos programas de saú

de GUILBERT (1981) lembra que tr&s domínios deverão ser consi 

derados: o das atitudes, que implica receptividade, resposta , 
e valorização; o das habilidades pr~ticas, que envolve imita-

ção, controle e automação e o das habilidades intelectuais, 

que abrange reconhecimento, interpretação e solução de proble 

mas. BLOOM et aI. (1972) ja consideravam três areas onde de 

vem ocorrer mudanças nos educandos: cognitiva (habilidades de 

pensamento e compreensão), afetiva (atitudes, valores, inte -

resses, sentimentos e emoções) e psico-motora (habilidades,há 

bitos e praticas. Embora essas áreas expressem conceitos 

diferentes, não são coisas diferentes, razão por que não po

dem ser separadas operacionalment'e, observa O'NEILL (1970). 

Na metodologia de trabalho, cognição, afeto e comportamento 

não serão tratados em termos de conteúdos, como objeto de uma 

atitude, nível de conhecimento ou dado desempenho, mas sim 

analisados os componentes do sistema de conceitos subjacente 

às valorizações e respostas dos sujeitos. HARVEY et al.(s.d.) 

destacam, nesse sentido, a função adaptativa dos conceitos, _ 

elos entre o indivíduo e o mundo, de valor instrumental, adaE 

--tativo e de integração do ego; expressando valores e desempe

nhando função cognitiva, tornam-se filtros mediante os quais 

os acontecimentos são selecionados e avaliados. 

o trabalho educacional deve permitir experiências integradas 

sob os aspectos cognitivo, afetivo e conativo a partir do pró 

prio universo de vida do jovem, favorecendo a definição exis 

tencial e a consci&ncia do seu papel como pessoa no mundo. No 

vos valores e percepções serão reconstruídos de dentro para 

fora (ROGERS, 1970) e oportunidades alternativas de melhor re 

lacionamento e convívio deverão ser ,concomitantes ao desenvol 

vimento de cosmovisão ou "Weltanschauugen" adequada. 

Embora os estabelecimentos de ensino possam aumentar a ênfas~ 

e o tempo dedicado a certas áreas de interesse especial,' con 

dições e recursos adequados deverão ser propiciados 

seu desenvolvimento e integração ao currículo geral. 

para o 

1sso'e 

vitaria as chamadas abordagens "festivas",os programas de Ui!!!. 

pacto" e os esforços fragmentados e de breve duração
l 

a sabor! 
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de tópicos momentaneamente objeto de popularidade ou. cobe;r'tu'.
ra jornalxstica (KOLBE, 1979), 

RAGAN e SHEPERD (1974) exigem que os· objetivos sejam bem defh 

nidos, claros e realistas, expressem apenas as atividades pro.,. 

gn:madas e visem a resultados suscetxveis de avaliaçli;o, A es 

cola geralmente fornece informações que çonsolidam crenças e 'co 
~ 

nhecimentos; procurar detectar mudanças de comportamento/corno 

resultado do currículo, ê extremamente aleatório (op. cit.). 

A escola é necessária, mas nao suficiente, para atingir os ob.,. 

jetivos mais amplos da Promoção de Saúde, Para melhor desen""_1 

volver _ objetivos" cognitiv.os;afetivos e psicómotores, deverá 

articular-se com a família e diferentes agências da comunidade, 

responsáveis pela saúde e bem-estar dos jovens, ciente de que 

mudanças globais de comportamento transcendem sua capacidade e 

---cómpetência. 

Destacamos a importância,nas açoes. de Saúde, da atenção para 

as condições masculina e feminina, incluindo diferenças biopsi:, 

cossociais, necessidades específicas, posição ímpar, mas com~ 

plementar, de ambos os sexos, de maneira a favorecer o desen"," 

volvimento çle sensibilidade e a·"tomada de consciência sobre es 
---.~ ---,-

ses aspectos, '.,envolvendo toda a comunidade. 

Rapazes e moças deverão ser ajudados a conhecer-se mutuamente, 

mediante processos educativos adequados da parte de pais - -'-. e 

professores, que favoreçam alternativas melhores para 

lidar com os problemas de que trata esta pesquisa, condições de 

equilíbrio pessoal ~ace aos elementos de ordem.física, mental 

e social que influem sobre a saúde, e o projeto de vida. 
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~ evidente que a educação do adolescente nao se limita apenas.,a 

preleções informativas, sem cuidar de suas atitudes, valores e 

condutas. Não se trata de aprender algo exterior, mas um 

sistema complexo e interiorizado, profundamente enraizado na 

estrutura afetivo-valorativa, em que o aspecto psicológico e 

cultural transcende o meramente biológico do crescimento e de-

senvolvimento. 

Os problemas humanos nao têm existência isolada e so podem ser 

tratados e esclarecidos se consideradas as interações interpe~ 

soais, as representações sociais, as necessidades e aspirações 

que aG práticas culturais procuram satisfazer, as percepçoes e 

conceitos que os indivíduos têm do conjunto de fatores em jogo 

e o que fazem em relação a eles. 

As representações relacionadas à sexualidade abrangem os concei 

tos de homem, de mulher, de relação recíproca entre ambos, de 
~ 

pai, mae e filho, de amor, prazer, moral, religião e existência. 

Do ponto de vista educativo, essas representações só poderão s~ 

frer mudanças de dentro para fora, mediante tomada de consciên

cia de condições de vida específicas e necessidades subjetiva -

mente percebidas. Cabe ao educando assumir livremente a deci -

são de mudar sua própria situação, embora ajudado e apoiado. Sua 

participação.na criação de valores, normas e formas de vida e 

direta e o processo de comunicação exige o diálogo. 

Como nao é possível condicionar um ambiente ótimo, que re;fo;:. 

ce sempre os comportamentos desej áveis. os jovens devera.o 'as 

sumir responsabilidades em situações muitas vezes ambíguas e 

tomar decisões i luz de objetivos de vida e valores interna~ 

lizados: uma educação bem sucedida e avaliada pela persJ.stê!!. 

cia dos comportamentos desejáveis, mesmo em condiçóes adver, 

sas. 



3. OBJETIVOS GERAL E ESPECfFICOS 

O objetivo geral deste trabalho é o estudo das percepçoes de 

adolescentes escolarizados a nível de segundo grau, residen

tes no município de S. Paulo e provenientes de famílias org~ 

nizadas, sobre suas interações com os pais, o grupo de compa

nheiros e o sexo oposto, incluindo aspectos de crescimento e 

desenvolvimento e envolvendo a área de expressão da sexuali-

dade. 

Como vimos à luz da literatura revista, pais, companheiros e 

membros do sexo oposto constituem pessoas significativas no 

universo de vida do adolescente e a interação com elas pro -
~-=. 

cessas relevantes de sua existência. Como formas de inte-

grar visões de mundo, as percepçoes que os jovens têm de 

suas experiências de interação nos grupos primários expres-

sam e condicionam maneiras de pensar, sentir e agir, orien -

tando novas percepções no decurso do desenvolvimento. 

As percepções estru-turam .e discipli!lam as modalidades de a

ção e representam variáveis relevantes entre estímulos e com 

portamentos (DURANA, 1982). Neste' estudo, consideramos como 

percepções o produto de processos afetivos e cognitivos inti 

mamente relacionados, catalizados mediante o estímulo elicia 

dor fornecido .por um elenco de questões apresentadas por es-

crito aos sujeitos. 

As percepções dos indivíduos de dada cultura sofrem variações 

menores quando comparadas a percepções de indivíduos de cultu 
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ras diferentes; no entanto, sempre permanecerá singular a 

forma de cada um estruturar seu espaço vital, face a cir

cunstâncias peculiares de vida, saúde, inteligência, tem-

peramento, idade e sexo. 

Neste estudo, interação significa formas dinâmicas de re-

lacionamento dos sujeitos com as pessoas com as quais con 

vivem, intimamente relacionadas com as percepçoes, na me-

dida em que estas contribuem para dar sentido às intera

çoes, mas também são produzidas pelas interações (LEWIN, 

1951). 

Interagir naq é apenas responder automaticamente às açoes 

daqueles que nos cercam, mas interpretá-las ou defini-las, 

(BLUMER, 1969). Essa:!interpretação pode ser simultânea 

açao, dando sentido à resposta; antecedente à ação, sob 

forma de atitude ou expectativa; e ':posterior à ação, como 

forma de evocação, reflexão e avaliação. Em nosso estudo, 

em razao da metodologia utilizada, a interpretação é ge -
-

ralmente um dado a posteriori e, em alguns casos, a prio-

ri (percepção de situações futuras ou que impliquem even-

tual condição). 

Esta investigação incl~i també~_aspectos relativos a opi

niões, cqnhecimentos e outras informações factuais rela -

cionados ao universo de vida dos sujeitos, cujo levanta -

mento complementa o estudo das percepções e fornece indi

cadores importantes de crescimento e desenvolvimento bio

psicossocial. Esses aspectos são descritos no elenco de 

objetivos específicos. 
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Como objetivos especificos, visa~se a descrever e compar~r as 

percepçoes que rapazes e moças manifestam em relação a: 

a. aspirações, interesses, valores e autoc-imageml 

b. interação com os: conpanheirosj 

c. interação com 
, 

os palS; 

d. interação com o sexo oposto e sexualidade. 

Na ca;-acterização dos sujeitos e definição dos objetivos- espe,,:, 

cificos foram considerados os'aspectos seguintes: 

1. Caracterização dos sujeitos 

1.1 Nivel e pe;d'!odo escolar 

1.2 Idade e sexo 

1.3 Família efetiva 
-=-~ 

1.1+ Profissão dos pais 

1.5 Escolaridade dos pais 

1.6 Trabalho dos sujeitos 

2. Aspirações, interesses, valores e auto~imagem 

2.1 Significado da escolar·ização 

2,1.1 Sentido da escola para a vida 

2.1.2 Importância atribuída ao tempo de estudo, deveres 

e notas escolares 

2.1.3 Percepção do aproveitamento escolar 

2.1.4 Perspectiva de trabalho e estudo 

2.1,5 Prestígio atribuído ao trabalho e aO estudo 

2.1.6 Ir.fluência da opinião dos professores sobre deci.,. 

sões de vida 
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2.1.7 Percepção do papel dos professores co/Uo fontes de 

informação sobre vida sexual e reprodução humana 

2.2 Importância atribuída a aspectos da rotina de vida; 

2.2.1 Aparência pessoal 

2.2.2 Alimentação, horários de refeição 

2.2:3 Colegas, companhias, amizades 

2.2.4 Lazer, recreação, distrações, entretenimentos 

2.2.5 Período de permanência fora de casa, horários 

2.2.6 Gastos em objetos, roupas, uso de dinheiro 

2.2.7 Tempo de estúdo, deveres e notas escolares 

2.2.8 Crença religiosa, freqüência a atos religiosos 

2.2.9 Ajuda nas tarefas domésticas 

2.2.10 Relacionamen'to _,com o sexo oposto 

2.3 Percepção do desenvolvimento pessoal 

2.3.1 Auto-imagem 

2.3.2 Expectativas para a vida 

2.3.3 Uso do tempo livre 

3. Interação com os companheiros: 

3.1 Composição do grupo de companheiros 

3.2 Importância atribuída ao grupo de companheiros 

3.3,Assuntos de conversaçao preferidos 

3.4 Percepção da influência do grupo 

3.5 Percepção do desenvolvimento do melhor amigo 

4. Interação com os pais: 
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4.1 Participação atribuída aos pais face ao grupo de compa

nheiros 

4.2 Controle atribuído aos pais sobre assuntos da rotina de 

vida 

4.3 Estilo educativo atribuído aos pais 

4.4 Percepção da qualidade da vida em família: 

interesse e atenção, afetividade, harmonia, compartilha 

mento de responsabilidade e apoio mútuo 

5. Interação com'o sexo oposto e sexualidade: 

5 .. 1 Início, duração, constância, qualidade, importância e 

prestígio do nàmoro 

5.2 Reação atribuída aos pais face ao namoro 

5.3 Iniciaçâo sexual, valores e prest5!gio 

5.4 Sentimentos despertados pela sexualidade 

5.5,Expectativas face ao primeiro encontro, noivado e casa-

mento 

5.6 Conhecimentos sobre reprodução humana e aspectos de saú 

de 

5.7 Fontes atuais e fontes preferidas de informação 

vida sexual e reprodução humana 

sobre 

5.8 Influência de terceiros no relacionamento com o sexo 0-

posto. 
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3.1 VARI ÁVEI S QUE I NTEGRAM A PESQUISA E RESPECTI VO TRATAMENTO 

1. 1 da.de 

Faixa etária entre 14 e 21 anos. 

2. Sexo 

Masculino e feminino· 

3. Fa.mZtla. e6etlva. 

Aquela com quem o s.ujeito mora, incluindo ambos os pais (ou 

um deles e o padrasto.ou madrasta), ou apenas o pai ou a mae, 

ou parentes, ou outras pessoas. 

Declarada pelo sujeito e codificada segundo a listagem adota 

da pela Secretaria da Receita Federal (versão adaptada à pe~ 

quisa, Anexo V). 

-- =-~--- ---
5. E~cota.~da.de do~ pa.l~ 

Declarada pelo suje~to e codificada segundo os três graus de 

ensino (abrange cinco classes). 

Declarada pelo sujeito e codificada da mesma forma que a pro 

fissão'dos pais (os que' trabalham-com o p~, ~em e~pecl6lca.~ 

6LLrlç.ã.o, aparecem na listagem equivalente à mesma profissão 

do pai; os que trabalham como àuxltla.Jr_e~ doc.etlte~ ou de.. ou

t~o" p~o6l,,~lotla.l~ té.c.nlc.o~ aparecem sob o côdigo da profis-

sao correspondente). 

6.1 PJte6tZglo de quem pa.~~a. a tJta.batha.Jt, definido em função 

de três categorias de respostas :a.umento, dlmúlUlç.ã.o ou 

nã.o a..U:elta.ç.ão. 
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6. 2 Ho.Itâ.~'dlM.;,a.~ de -tJta.ba.!ho, conforme .número -declarado 

pelo sujeito, 

7. Pelteep~ão do e6el-to da. e~eo!a.Jt.<.da.de 

A percepção do efeito da escolaridadefoidefinida em fun~ 

ção do julgamento que o sujeito faz 

7.1 do seu aproveitamento escolar (notas obtidas) ; 

7.2 da perspectiva de acumular estudo e trabalho; 

7.3 do sentido da escola para a vida; 

7.4 da importância do tempo de estudo, ... deve:i:es \:l; notas es·· 

colares; 

7.5 da influê~cia relativa da opinião de professores em 

decisões de vida (destacando relacionamento com o se

xo oposto); 

7.6 da variação do prestígio de quem não quer mais estu -

dar; 
"':O=-

7.7 do pápel dos professores como fontes de informação so 

bre sexualidade. 

8. lnteJta.~ão eom o gJt~po de eompa.nhelJtoó 

A interação com o grupo de companheirosfoiestudada em re 

lação aos seguintes aspectos: 

8.1 eompo~l~ão do gJt~po " definida em função daqueles que 

habitúalmente o integram, como colegas e ex-colegas 

da escola e trabalho, vizinhos, parentes e outros; 

8.2 lmpoJt-tíinela. a.-tJtlb~1.da. ãeompanhla do gJt~po, definida 

em função da percepção que o sujeito tem da importân

cia dessa companhia, isoladamente e em comparação com 

outros assuntos; 

8.3 peJteep~ão da. in6luinela. do gJt~po na~ deeió~eó, defini 

da em função 
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8.3.1 da possibilidade sentida de expressar idéias pr§. 

priasj 

8.3.2 da conformação ou não do sujeito a propostas do 

grupo de que discorde; 

8.3.3 da influência relativa da opinião dos companhei 

ros em decisões de vida (destacando relaciona ~ 

mento com o sexo oposto). 

8.4 a~~un~o~ p~e6e~~do~ pe{o g~upo pa~a eonve~~aÇao, defi 

nidos pelo sujeito em função de oito categorias fecha 

das e uma aberta; 

8.5 pe~eepção do me{ho~ am~go, definida pelo conjunto de 

nove categorias de apreciação (desenvolvimento, vida 

escolar, vida no grupo, vida familiar, responsabi1id~ 

de, facilidade de relacionamento e convivência, reli

giosidade e atração~para o sexo oposto). 

9. Inte~ação com o~ pa~~ 

A interação com os pais foi estudada a partir dos seguin'-" 

tes temas: 

9.1 pa~~e~pação do~ p~~ em ~e{ação ao g~upo de eompanh~ 

~o~, definida em função 

9.1.1 da comunicaçãri aos pais sobre atividades reali

~adas com o grupo de companheiros; 

9.1.2 do conhecimento pessoal dos pais de 

ros do sujeito; 

companhei. 

9.1.3 da aceitação. rejeição e controle pelos pais dos 

companheiros do sujeito; 

9. 2 eon~~o{e a:ttibu1do ao~ p~~ no~ d~6un:to~ da ltO~~na rüã 

tia de v~da, definido em função d~ importância que o 
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sujeito sente que os pais dao ao controle dos dez se

guintes tÕpicos': apar~ncia pessoal, alimentaçao. compa

nhias, lazer, permanência fora de casa, gastos em ge 

ral, estudo, religiao, ajuda no lar e relacionamento 

com o sexo oposto. 

na de v~da, definida em função 

9.3.1 da concordancia ou discordância entre o sujeito 

e os pais em relação aos dez .t6picos 

dos em 9.7.; 

menciona 

9.3.2 da influência relativa dos pais em decisões de 

Vida (destacando relacionamento com o sexo opo~ 

to). 

9.3.3 da eventualidade de ser G sujeito motivo de de-

sacordo entre=os pais; 

9.3.4 da possibilidade de expectativas negativas dos 

pais em reiaçao a atos do sujeito. 

9.4 el>tLe.o edu.cativo atlÚbu1do a.o!> pu./), definido em fun 

çao 

9.4.1 de comportame~tos atr~~u!dos aos pais em relação 

a ações corretas ou incorretas do sujeito; 

9.4.2 da percepção do exercício pelos pais dqs papéis 

de pa~ e mãe, ilustrados em quatro categorias di~ 

tintas; 

9.4.3 .da percepçao da qualidade da atençáo e .<.ntcJz.c6-

.6e propiciados pelos pais (aspectos satisfatÔ -

rios e insatisfatórios) e do tipo de .<.nteJz.açao 

aóet.<.va. entre os pais e o sujeito (fria e dis -
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tante; carinhosa e acolhedora; hostll e agres~ . . 

siva; imprevisivel); 

9.4.4 da pe~cep~ao da ~nteg~a~âo 6ami~a~, evidencia 

da por 

9.4.4.1 concordância ou discordância entre os 

pais quanto li orientação dada ao suje.!. 

to em dez tópicos distintos (menciona-

dos em 9.2); 

9.4.4.2 distribuição da responsabilidade em re 

lação ã família entre os pais; 

9.4.4.3 percepçao de apoio recíproco entre os 

pais; 

9.4.4.4 percepçao de apoio recíproco na famí -

lia; 
...,. --~-

9.4.4.5 harmonia percebida na família. 

10. Inte~a~áo com o ~exo opo~to 

A interação com o sexo oposto é definida em função :'das 

respostas do sujeito em relação 

10.1 ao início, duraçã~ constância, importância e prestígio 
do namoro; 

10.2 i interfer~ncia,'do namoro na vida familiar, escolar 

e de grupo; 

10.3 à qualidade do intercâmbio na situação de namoro (a 

feto, confiança, diálogo e intimidade física); 

10.4 a aspectos da expressa0 da sexualidade quanto a: 

10.4.1 senti~entos despertados; 

10.4.2 iniciação sexual e aceitação de normas sociais; 

10.4.3 conhecimentos sobre aspectos de saúde n;J. ih'ca. d;J. re .-
pródução humana:, 



10.4.3.1 Puberdade e concepçao 

10.4.3.2 Concepção e ciclo menstrual 

10.4.3.3 Desenvolvimento ftsico e gravidez 

10.4.3.4 Intervalo intergestacional 

10.4.3.5 Métodos anticoncepcionais 

10.4.3.6 Doenças de transmissao sexual 

64 

10.4.4 Fontes atuais e fontes preferidas de informaçao so, 

bre vida sexual e reprodução humana 

10.4.5 Influência recebida dos pais, professores, companhe! 

ros e meios de comunicação social de massa 

10. 5 Expectativas face ao vínculo· com o sexo oposto, abran.,.. ';" 

gendo 

10.5.1 Primeiro encontro (causas atribuídas a um encon-

tro feliz) 

10.5.2 Noivado 

10.5.2.1 requisitos exigidos do (a) noivo (aO 

10.5.2.2 requisitos a serem exigidos pelo (a) 

noivo (a)_ 

10.5.? Casamento 

10.5.3.1 Situações melhores e piores no casamen-

to, para o marido e para a mulher 

10.5.3.2 Motivos que levam ã separaçao 

11. Aspiraçõ8s, interesses, valores e auto-imagem 

As aspirações, interesses, valores e auto-imagem dos sujei

tos sao definidos mediante suas respostas quanto a: 



65 

11.1 Aspiração de vida, religião e sistemas de valores; 

11.2 Importância concedida a assuntos da rotina de vida Cin 

cluindo os dez tópicos j~ mencionados em 9.2); 

11.3 Atividades preferidas nas horas vagas; 

11.4 Auto-percepção do desenvolvimento psico~social. 

Na parte descritiva, alélJl daodistribuição de freqUência das ya" 

ri~veis estudadas, alguns índices descrevem o perfil de respos

tas dos sujeitos em relação a vari~veis de interesse específico, 

a saber; 

a. {ndiae de desenvo~vimento do me~hor amigo. derivado da vari~ 

vei peraepção do desenvolvimento psiao~soaiaZ do melhor ami

go (n'? de ordem 8.5, abrangenclo as questões 44 a 54); 
.... _:::..~-

b. {ndiae de desenvo~vimento pessoa~. derivado da vari~vel au ~ 

to-peraepção do desenvolvimento psiao-soaiaZ (n'? de ordem 

11.4, abrangendo as questões 126 a 135); 

c. {ndiae de auto-disaiplina, derivado da variável importctnaia 

dada a assuntos da rotina de vida (n9 de ordem 11.2. abran -

gendo as questões 55 a 64); 

d. {ndiae de hétero-disciplina, derivado da variável controle 

atribuldo aos pais nos assuntos dd rotina diarja de 

(n'? de ordem 9,2, abrangendo as questões 65 a 74); 

vida 

e. {ndiae de discordância entre o adolesaente e OS pais. deri -

vado da variável concordância ou disaordância entre o sujei-

to e os pais (n'? de ordem 9.3.1, abrangendo as questões 75 

a 84), 

f. {ndiae de disaordânaia entre os pais, derivado da variável 
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aonaord&naia ou di~aord&naia entre os pais quanto a prient~ 
ção dada ao sujeito (n9 de ordem 9.4,4.1. abrangendo as 

questões 85 a 94)~ 

g. {ndice de interferênaia do namoro. derivado da variável in

terferênaia do namoro na vida fami~iar. esao~ar e de g2'UpO 

(n9 de ordem 10.2, abrangendo as questões 155 a 1571; 

h. {ndiae de mutua..U.dade no namoro> derivado da variável qu~ 

~idade do interaâmbio na situação de namoro Cn9 de ordem 

10.3. abrangendo as questões 158 a 1621; 

i. indiae de infZuência de teraeiros~no reZaaionamento aom o 

sexo oposto. derivado da variável infZuênaia exeraida por 

pais. professores. aompanheiros e meios de aomuniaação so~ 

aia~ (n9 de ordem 10. 6. abrangendo as questões 169 a 176J; 

j. indice de intensidade de preferência pel-a fonte de infol'ma7 

ção. derivado da variável fontes preferidas de informação 

(aspectos da expressão da sexualidade) Cn9 de ordem .10,4.4. 

abrangendo as variáveis 251 a 263}. 

~sses índices resultam da ponderação dos valores assumidos pelas 

variáveis em diferentes classes de resposta, como "nenhuma","pou 

ca", "regular" 'ou "muita", que qualificam a importância ou in

fluência de determinado fator, agora tratado quantitativamente e 

expresso por um valor numérico em uma escala pertinente. 

Na parte analítica, considerando as frequências originais obti

das em distintas categorias, procura-se verificar se as respos -

tas estao associadas ao sexo dos sujeitos, mediante o teste de 

"Qui" quadrado (X 2), aplicado em grupos selecionados de variáveis. 
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4. POPULAçÃO E MÉTODO 

Na faixa etária dos 15 aos 19 anos existem no Brasil doze milhões 

de jovens, com índice de escolarização de 43,2%; 13,7% são analf~ 

betos (BRASIL, IBGE, 1979). No Estado de S. Paulo, dos 2.400.000 

jovens de 15 a 19 anos, 600.00'0 se distribuem ao longo do primei

ro grau e 450.000 estão cursando o segundo; 63% ou 1.500.000 sao 

economicamente ativos. A Grande são Paulo conta com cerca de 

200.000 alunos na rede pública e 160.000 na particular, a nível de 

segundo grau de ensino (S. PAULO, SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, 

Trienal 1980-1982). 

Plano 

° presente estudo reflete as'condições daqueles que, na faixa etá 

ria dos 14 aos 21 anos, estando cursando o segundo grau na rede 

estadual de ensino, residem no município de S. Paulo. são benefi

ciários, portanto, do maior nível de escolarização oferecido pelo 

Estado antes da barreira seletiva de ingresso ao ensino superior. 

Representam o contingente melhor situado na respectiva faixa etá

ria que, na razão de 1 para ,4, tem con<l~ções de estudar a nível de 

segundo grau; .dados do SEADE (1981) indicam que apenas 24% dos 

alunos que ingressam no primeiro grau' chegam ã terceira série do 

segundo grau de ensino. 

Nesse nível, na área da Saúde teriam conhecimentos necessárlos e 

suficientes para observação, compreensão, interpretação e ação 

consciente face ã sua própria realidade, nos termos da proposta 

curricular para Programas de Saúde (S. PAULO, SECRETARIA DA EDUCA 

çAo, 1979). 
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Considerando o fato de o município da Capital compreender áreas 

diferenciadas sob o aspecto sócio-econômico,os estabelecimen

tos estaduais, a nível de segundo grau, foram selecionados em 

áreas de melhor e pior situação, face à renda e à escolarida

de médias das famílias residentes (dados para o primeiro grau 

levantados na própria rede pela Secretaria de Est~do (S. PAU

LO, SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, 1981). 

No extremo superior obtivemos uma escola no bairro de Vila Ma 

dalena e, no inferior, duas escolas, uma em Vila Brasilândia, 

outra no Jardim. Tremembé, abrangendo a primeira os períodos 

diurno e noturno, a segunda o noturno e a terceira o diurno , 

ausente na segunda escola. Foram selecionadas, ao acaso,duas 

classes de cada série e, em cada uma, realizado o censo dos 

alunos, abrangendo 24 classes e 689 alunos. Destes, 351 esta

vam matriculados na pri;';;;ira escola. (área com famílias em me

lhor situação) e 338 nas duas últimas (áreas com famílias em 

pior situação, de acordo com os dados oferecidos pela rede). 

Estando as agendas dos sujeitos pré-estabelecidas e controla

das por currículos e horários já fixados, metodologias de pe~ 

quisa-ação (LEWIN, 1951) demandariam projetos a médio ou mes

mo longo prazo, envolvendo decisões e recursos fora de nossa 

área de influência e de difícil concretização no sistema de 

ensino público, onde pouca oportunidade têm os alunos de par

ticipar na elaboração do conteúdo e forma de ensino. 

A metodologia lewiniana envolveria o desencadeamento de pro-

cesso de mudança de percepções concomitante à tomada de 

decisões coletivas pelos próprios sujeitos no tocante a manei 

ras de sentir, pensar e agir, o que implicaria em dispor de 

pessoal, tempo e condições de Direito junto às escolas. Assim 
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optamos por elaborar questionário para coleta das informações, 

que funcionou como roteiro para o diálogo dos jovens consigo 

mesmos, facilitando a tomada de consciência e o relato de as -

pectos relevantes ao seu crescimento e desenvolvimento. Esses 

aspectos foram discutidos em grupo com os adolescentes, após a 

aplicação do instrumento,compartilhando a experiência e redu ~ 

zindo eventual ansiedade. 

A abordagem racional - ao nível do consciente - de aspectos a~ 

fetivos e emocionais vinculados a experiências de vida demanda 

limiares de crescimento e desenvolvimento; percepções e signi~ 

ficados somente estão disponíveis, ao nível do discurso concei 

tual, a partir do período das operações formais (PIAGET, 1955); 

não é possível, antes dos 14 anos, produzir relatos fidedignos 

e consistentes sobre o próprio comportamento (LANGNER, 1977), 

A expressa0 conceitual de percepçoes e significados, mediante 

resposta a um instrumento auto-administrado (questionário), e.,. 

xigiria compreensão lógica e capacidade de distinguir alterna

tivas ou hipóteses; os jovens, na faixa etária dos 14 aos 21 

anos de idade, com escolaridade de segundo grau,reuniram as 

condições necessárias para o estudo a nível de conceitos, per~ 

cepçoes e significados. 

Ao contrário de testes projetivos, com estímulos ambíguos, no 

questionário o "quadro de referência" para as respostas,inde .,. 

terminado nas perguntas abertas, estava explícito nas pergun -

tas fechadas, cabendo ao sujeito fazer um auto_diagnóstico, a

valiação ou julgamento em termos de evidências subjetivas, o 

que exige compreensao do significado do material e desenvolvi-
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mento cognitivo ao nível dos sujeitos estudados. 

A elaboração do instrumento, em termos de construção e conteú~ 

do, correspondeu a um processo desenvolvido em tres etapas: 

la. redação das quest~es necessirias i explicitação das varii

veis estudadas, na justa proporção de sua importância para 

os objetivos da pesquisa; 

2a. validação do instrumento por dois juris, um constituído por 

especialistas. em ire as relacionadas i educação e i saúde 

mental (pedagogia, sociologia, psicologia, psiquiatria) e 

outro,>integrado por .~adolescentes, da mesma faixa etiria e 

escolaridade dos sujeitos; 

3a. pré-teste do questionirl? junto a uma classe de segundo 

grau da rede estadual de ensino, não pertencente g amostra. 

o juri de especialistas foi composto por professores com res -

ponsabilidade de ensino e pesquisa em diferentes institutos de 

ensino superior de são Paulo, totalizando dez juízes, numero 

indicado como ótimo por GOODE & HATT (1972). Suas observa ':-

çoes, por escrito, abrangeram: a) linguagem e construção das 

quest~es; b) pertinência em relação1is variáveis em estudo; 

c) adequação do instrumento à população e d) outros aspectos 

da pesquisa. A versão final do instrumento recebeu a homolo~ 

gação desse Juri. 

o juri de adolescentes, formado por doze estudan'tes, metade de 

cada sexo, cursando o segundo grau em três escolas estaduais 

não abrangidas pela pesquisa, preencheu, individualmente, for~ 
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mulário sobre a) inteligibilidade das questões; b) facilida 

de ao responder; c) adequação à faixa etária; d) possibili 

dade de aplicação a nível de segundo grau e e) acrescentan-

do comentários adicionais por escrito e oralmente, em entre 

vista subseqüente. 

Na última etapa realizamos estudo-piloto, abrangendo 42 su

jeitos (24 rapazes e 18 moças), visando ao pré-teste do ins 

trumento, utilizando uma classe de 2a; série do 29 grau, p~ 

ríodo noturno. Após responderem a~ questionário, os alunos 

participaram de discussão conjunta sobre a experiência, in-

tercambiando suas percepçoes a respeito das perguntas conti 

das no instrumento. 

Após análise das informações colhidas, o questionário, em 

versão final, foi aplicado nas três escolas selecionadas se 

gundo o mesmo procedimento do pré-teste: após responderem 

às perguntas por escrito, os sujeitos participaram de dis -

cussões conjuntas, coordenadas por psicólogos, focalizando 

a temática abordada. 

Por ter correspondido a necessidades, interesses e motivos 

específicos da adolescência e pelas suas características de 

constru~ão, o questionário manteve o interesse dos. sujeitos 

ao longo do tempo necessário para sua aplicação (60 a 90 mi 

nutos). A discussão conjunta co~ .os alunos levou tempo e

quivalente, permitindo a realização do trabalho de campo no 

período normal de aulas, com a anuência e colaboração dos 

professores. 

o instrumento exigiu reflexão sobre situações carregadas de 

valores e afetos, envolvendo aspectos de identidade, auto -
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-estima e eventuais conflitos, mais ou menos conscientes. Co 

mo roteiro para reflexão sobre experiências de vida, forne -

ceu parâmetros em relação a elas; de forma heurística, reve

lou alternativas, canalizou percepções e permitiu aos sujei

tos organizarem seu universo conceitual face às questões. 

Nas discussões conjuntas, o compartilhamento das percepções, 

a verbalização de eventual ansiedade, funcionaram como expe

riência positiva sob aspecto psico-pedagógico. Os sujeitos, 

já a partir do preenchimento do questionário, sentiram-se v~ 

lorizados como pessoas, muitos deles registrando, no verso 

da última página, depoimentos favoráveis e encorajadores (a

nexo 111). 

o cronograma de trabalho foi estabelecido de comum acordo 

com os diretores das três escolas,.previamente entrevistados 

e informados sobre os objetivos da pesquisa, de acordo com 

a carta-circular ao aluno que acompanha e introduz o questi~ 

nário elaborado (anexo I), cuja aplicação, após exame, auto

rizaram. 

o trabalho de campo abrangeu o final de agosto e o início de 

setembro de 1982 , no que concerne ã aplicação do instrumen

to. 
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5. R.ESULTADOS 

Dos 689 questionários aplicados, 55 foram eliminados da codifi 

cação, referentes a alunos com mais de 21 anos de idade (34) , 

morando sozinhos (3) ou que omitir~~ idade, sexo ou período de 

estudo (18), o que resultou em 634 sujeitos. 

1. CARACTERIZAÇÃO DOS SUJEITOS 

1.1 Nível e período escolar 

Os sujeitos se distribuiram em proporções quase equi~ 

valentes ao longo das três séries do segundo grau ( •.• 

33,1%, 35,0% e 31,9%, respectivauente) e em relação 

aos períodos diurnoC'e noturno (50,6% e 49,4%); a pro-

porção de rapazes e a de moças no período noturno ma~ 

tiveram-se próximas (48,2% e 51,8%). Quanto ã pro -

porçao de rapazes e moças no período diurno (27,4% e 

72,6%, respectivamente) e ã distribuição dos sexos por 

série (42,6%, 33,3% e 24,1% para o sexo masculino e 

27,2%, 36,0% e 36,8% para o sexo feminino, r.espectiv~ 

mente·) os resultados revelam uma associação com o se~ 

2 . 2 
xo (X =28,39,1 g.1., p=O,OOOO e X = 18,26, 2 g.1., 

p=O,OOOll, denotando possivelmente a presença de fato 

res que estarian influindo na escolha do período - e 

progressao ao longo das séries (trabalho masculino, 

por exemplo). 
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1.2 Idade e sexo 

As idades se distribuirru~ na faixa dos 14 aos 21 anos 

nas proporç5es de 0,9%, 10,6%, 20,8%, 26,8%, 20,3% 

10,7%, 6,9% e 3,0%, ~espectivamente; a distribuição é 

normal entre os 15 e 19 anos, com assimetria positiva 

em relação às idades de 20 e 21 anos (que reunem 9,9% 

dos sujeitos). Entre os 16 e 18 anos temos 67,8%dos 

sujeitos; a ~oda, a média e a mediana coincidem com, 

os 17 anos: a média foi de 17 anos e quase dois me

ses para os rapazes (17,16) e 17 anos e quase cinco 

meses para. as moças (17,40). Em todas as idades a 

proporção de moças é maior do que a de rapazes e em 

razões-diferentes; no conjunto o total de sújeitos 

correspondeu a 239 (37,7%) rapazes e 395 (62,3%) mo~ 

ças. 

1.3 Família efetiva 

A famÍlia efetiva, isto é, aquela com quem os sujei -

tos moram, corresponde, em 77,1% dos casos, â própria 

fru~ília de origem (pai e mãe), em 2,7% àquela com um 

dos pais e padrasto ou rr,adrasta, em 12,8% ã que conta 

so com a mãe, em 1,1% ã que conta só com o pai, em 

3,9% à de parentes e err. 2,4,'a outras pessoas. Con~ 

siderando o sexo, 82,0% dos rapazes e 74,2% das moças 

moram com ambos os pais, enquanto'só com a mae estão 

10,5% dos rapazes e 14,2% das mo~as~ nos casos restan 

tes as proporções não variam muito entre os sexos, 

79,8! dos sujeitos, portanto, vivem em famílias com -:-

pletas. 



75 

1.4 Profissão dos Pais 

Dos sujeitos, 87,0% declararam que o pai trabalha; 

73,8% que a mãe trabalha apenas no lar (9,0% com a

tividade remunerada) e 26,2% que a mae trabalha fo

ra; 83,8% especificaram a profissão do pai e 25,4% 

a profissão da mãe. Em relação ao pai, 16,8% per-

tencem à categoria dos empresários (proprietários de 

estabelecimentos agrícolas, comerciais, industriais 

e de prestação de serviços), 15,4% à de trabalhado

res da produção industrial, 14,7% à de trabalhado -

res de serviços, 12,4% à de trabalhadores das pro -

fissões científicas, técnicas e artísticas, 9,8% à 

de trabalhadores do comércio, 8,7% ã de trabalhado

res administrativos, 6,0% à de membros dos três po

deres e das forças armadas, 0,9% à de trabalhadores 

agrícolas e 15,3% à categoria genérica de aposenta

dos', funcionários públicos e outras atividades. Reu 

nindo as categorias de empresários, profissionais 

técnicos, científicos e artísticos e membros dos 

três poderes e forças armadas obtemos 35,2% de pais 

em atividades ligadas a categorias sócio~econômicas 

mais elevadas, contra 64,"8% em atividades vincula -

das a categorias sócio-economicas menos elevadas. 

Das mães que trabalham foram, 29,7% estão ligadas"as 

atividades consideradas mais elevadas e 70,3% às me 

nos elevadas, de acordo com as categorias acima. 
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1.5 Escolaridade dos Pais 

Apenas 6,4% dos pais e 8,4% das mães nao possuiamne 

nhum curso; 53,5% e 56,5%, respectivamente, conclui

ram o ~ntigo primário; em comparação com os pais,pou 

cas maes tinham curso superior (11,7% para '3,1%),se~ 

d? quase equivalente a proporção de pais e mães com 

o ~ntigo ginásio (18,1% para 19,7%) e com escolarida 

de de 29 grau (10,3% para 12,3%). 

1.6 Trabalho dos Sujeitos 

Aproximadamente me'tade dos suj ei tos trabalha (46,2%}, 

56.,5% dos casos.correspondendo a.rapazes'e·40·,0% a. 

moças .) 
~ . 

O numero de horas de trabalho por dJ.a 
.. 
e 

de 8 horas para 73,0% dos sujeitos, o restante traba 

lhando de 3 a 7 horas diárias. 

Entre os que trabalham, 57,1% pertencem à categoria 

de trabalhadores administrativos, 23,8% as categêp~ 

de trabalhadores do comercio, de serviços e da prod~ 

ção'industrial, 12,9% à categoria de trabalhadores 

das profissões científicas, técnicas e artísticas 

pessoal auxiliar e 6,2% às demais categorias. 

2. ASPIRAÇOES, INTERESSES, VALORES E AUTO-IP~GEM 

2.1 Significado da escolarização 

Para 84,7% dos sujeitos a escola tem sentido para a 



vida, além de preparar para uma profissão e facilitar um em 

prego: 34,1% valorizam a escola :,por ensejar relacionamento 

humano e sociabilidade; 28,9% p;r propiciar uma cosmovisão, 

cultura geral; 17,2% por favoreCer o amadurecimento e desen 

volvimento pessoal e 5,8% por dar condições para exercício 

da cidadania e socialização.Essa visão, compartilhada por 

rapazes e moças em proporções muito próximas, está expressa 

em respostas como estas, que transcrevemos: 

"Acho que as pessoas ficam mais vivas, mais inteligentes;"a 

escola ajuda a desenvolver a mentalidade"; "a comunicação 

com outras pessoas ajuda-nos no setor social"; "a escola a-

juda a saber o porquê da vida"; "é de proveito para o dia-a 

-dia de cada um"; "ajuda a obter amizades"; "propicia orga

nização, disciplina, conv í vio com outras pessoas"; "dá co-

nhecimentos sobre a maior parte dos campos existentes"; "e-

-eleva a cultura"; prepara para ser alguém na vida"; "aprend~ 

mos a conhecer e a nos relacionar com todas as pessoas"; "~ 

juda a fazer amigos e a ter mais contacto"; "uma pessoa cu,! 

ta tem tudo na vida para melhorar"; "prepara para a socieda 

de"; "prepara para uma vida melhor"; "ajUda-nos a amadure -

cer e a compreender com maior facilidade tudo que nos cerca~ 

Quanto ã importância atr'ibuída ao tempo de estudo, deveres, 

notas escolares, os sujeitos diferiram, as moças atribuindo 

a esse item maior valor do que os rapazes. Assim a impor -

tância foi considerada regular por 45,7% dos rapazes e 39,4% 

das moças, muita por 29,7% e 45,0% e pouca ou nenhuma por 

24,6% e 15,6%, respectivamente. Houve associação com 

o sexo (X 2 = 18,67, 3 g. 1., P = 0,0003). No índice de. auto 

-disciplina, a pontuação foi de 2,00 para os rapazes e 2,28 

para as moças (escala de O a 3). 
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Em relação ao aproveitamento escolar 1 El6 ~'815 dos rapazes e 54,7% 

das moças consideram-nO -r-e-gUlar, 23; 1% e 38,2%- bom e apenas 

10,1% e 7,1%, ~, respectivamente; no conjunto, as moças reve

lam melhor aproveitamento do que os rapazes (X 2 ~ 15,58, 2g.1., 

p = 0,0004). 

Após a conclusão do 29 grau, 75,7% dos sujeitos esperam estar 

trabalhando e estudando, só estudando 12,5%, 
~ 

so trabalhando 

11,39ó e sem estudar ou trabalhar 0,5% (-as proporções !=le rapazES 

e moças se aproxiinani;note-se que 46,2% já trabalham). 

Segundo os sujeitos, o prestígio do rapaz ou da moça que nao 

quer mais estudar diminui, respectivamente, em 66,2% e 65,1% 

dos casos, não muda em 27,8% e 29,4% dos casos e aumenta apenas 

--em -ô-)O% e 5,5% dos casos. não estando associado ao sexo. 

Quanto ao prestígio de quem passa a trabalhar, os sujeitos con~ 

sideram que, sendo rapaz, aumenta em 72,7% dos casos, não .. muda 

em 22,7% e diminui em 4,6% e, sendo moça, aumenta em 63,5% dos 

casos, nao muda em 31,0% e diminui em 5,5% (não houve associa -

çao com o sexo do sujeito)., 

Tanto o trabalho quanto o estudo sã? ,valorizados por ambos os 

sexos, sendo fonte de prestígio para os jovens. No entanto,as 

moças se atribuem melhor rendimento escolar do que os rap~zes, 

dando mais importância a tempo de estudo, deveres e notas. Ra 

pazes e ~oÇas são quase unânimes ao ver na escola sentido que 

transcende o preparo profissional, influindo no próprio proces

so de crescimento e desenvolvimento. 
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A opinião dos"professores é levada em conta pelos suj ei tos, em 

suas decisões, apenas em relação aos estudos (após a opinião dos 

pais), com 22,5% das citações; nos demais tópicos (aparência, 

dinheiro, lazer, profissão, relacionamento com o sexo oposto, 

religião e amizades) as citações para os professores não passam 

de 3,5% dos casos). Essas questões são decididas preferente-

mente no c9ntexto da família e do grupo de pares, como se verá 

nesta tese. Os professores estão em segundo lugar entre as 

fontes preferidas de informação sobre sexualidade, depois ... dos 

pais, mas, como fontes de fato, ocupam lugares mais modestos 

(vide item 5). 

2.2 Importância atribuída a aspectos da rotina de vida 

A importância dada pelos adolescentes aos dez tópicos da roti 

na de vida representa fator-de aüto-regulação do comportamento, 

por estar ligada a escala de valores e foi quantificada media~ 

te índice de importância atribUída' 'a tópicos' da rotina de vida. 

Assim, na escàla de O a 3, os rapazes obtiveram, em relação 

importância dada a colegas, companhias, amizades, 2,633 pontos; 

lazer, recr,eação, distrações, entr~tenimentos, 2,498, relacio

namento com o sexo oposto, 2,433; aparência pessoal, 2,285;ali 

mentação, horários de refeição, 2, 1?4.; tempo de estudo, deve -

res e notas escolares, 2,004; gastos em objetos, roupas, uso 

do dinheiro, 1,950; período de permanência fora de cas'a; horá

rios, 1,812; crença religiosa, freqUência a atos religiosos, 

1,381; ajuda nas tarefas domésticas, 1,236. 

Em relação aos rapazes, as moças obtiveram pontuações ligeira-

mente mais elevadas' e quase na mesma ordem, exceção' feita a 
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crença religiosa e ajuda doméstica, onde alcançam, ao contra -

rio deles, posições acima da média e alimentação, horár·ios de 

refeição, valorizados mais por rapazes. A pontuação média foi 

de 2,037 para os rapazes e 2,282 para as moças, o que dá a e-

las uma posição mais favorável no conjunto. As moças obtive-

ram para colegas, companhias, amizades, 2,778; aparE;ncia pes -

soaI, 2,6~4; relacionamento com o sexo oposto, 2,528; lazer,r~ 

creação, distrações, entretenimentos, 2,391; tempo de estudo, 

deveres e notas escolares, 2,279; ajuda nas tarefas domésticas, 

2,173; período de" permanência fora de casa, horários, 2,181; 

gastos em objetos, roupas, uso do dinheiro, 2,082; alimentação, 

horários de refeição, 1,977; crença religiosa, freqUência a a-

tos religiosos, 1,782 pontos. o sexo d5J':sujeito esteve usso-

ciado à importância dada a aparência pessoal <X 2 = 39,67, 3 g. 

1., P = 0,0000), colegas, companhias, amizades <X 2 = 18,54, 3 

g.1. , P = 0,0003) , período de permanência fora de casa, hora -
rios <X 2 = 33,29, 3 g.1. , P = 0,0000), tempo de estudo, deve -

res, notas escolares <X 2 = 18,67, 3 g.1. , p = 0,0003) , crença 

religiosa, frequência a atos religiosos <X 2 = 25,60, 3 g.1. , P 

= 0,0000), ajuda nas tarefas domésticas <X 2 = 130,19, 3 g .1. , 
p = 0,0000," i tens esses em q"ue as -;;óças - sOe destacam dos rapa -

zes, havendo tendência masculina para valorizar alimentação e 

horários de refeição (X 2 = 9,33, 3 g.l., P = 0,0252) e femini-" 

na para dar importância a gastos pessoais e uso do dinheiro(X 2 

= 9,48, 3 g.l., P = 0,0235). 

Face ã religião, os suj ei tos atribuem interesse, val"orização e 

procura ao pai (60,0% dos rapazes e 60,3% das moças), ã mãe 

(85,7% e 86,8%, respectivamente), ao melhor amigo(49,7% e63,3%) 

e a si próprios (55,2% e 77,9%). Os demais, nas proporções res 

pectivas, assinalam indiferença (não tomer conhecimento); a 
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terceira alternativa (menosprezo e ridicularização) pouco foi 

assinalada (máximo de 6% de casos, face ao melhor a~igo). As 

moças se destacam dos rapazes em relação ã atribuição a si pr~ 

prias e a melhor amiga de preocupação religiosa (X 2 = 27,39, 2 

g.l., P = 0,0000 e X2 = 8,28, 2 g.l., P = 0,0159). 

Ao lado da, maior valorização de situações próprias ~ adoles -

cência, como co~panhia do grupo de pares, atividades de' lazer 

e relacionamento com o sexo oposto, observa~se nos outros i~ 

tens da rotina de vida pontuações elevadas, especialmente en

tre as moças, que se ,destacam dos rapazes quanto ã importân ~ 

cia dada a companheiros, estudos, ajuda em casa, permanência 

fora e religião, confirmando possivelinente expectativascultu ... : 

rais em relação a alguns desses itens. 

Apesar de religião figurar em último lugar, as moças atribuem 

a' ela maior importância do que os rapazes, inclusive em rela~ 

- ~ çao a melhor amiga, enquanto ambos os sexos apontam maior'pre<:l 

cupação religiosa da mãe do que do pai, o que poderá expres ~ 

sar traço cultural, vigente em nosso meio, de que religião 
~ 

e 

assunto mais reservado ã mulher. 

2.3 P~rcepção do desenvolvimento pessoal 

o estudo de aspectos psico-sociais de crescimento e desenvol

vimento, segundo a percepção que os sujeitos têm da opinião 

das pessoas a respeito deles , resultou em um índice 'dedesen

volvimento' pessoal, abrangendo nove tópicos (escà1a de O a 2). 
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Os rapazes obtiveram, no relacionamento familiar, 1,795 pon ',_ 

tos; no relacionamento com os companheiros, '1,794; em respon

sabilidade e cumprimento de deveres, 1,630; em facilidade de 

. ~ . 
conv~venc~a, 1,585; no desembaraço com os outros, 1,414; na 

atração para o sexo oposto, 1,370; no desempenho 

1,301; em desenvolvimento físico, 1,297 e em relaçã~ i reli -

gião, 0,81+ 7. As moças obtiveram, em responsabilidade e cum 

primento de deveres, 1,786; no relacionamento com os campa -

nheiros, 1,741; no relacionamento fami'liar, 1,739; no desen

volvimento fIsic6, 1,542; em facilidade de conviv~ncia,l,537; 

em atração para o sexo oposto, 1,489; no desempenho escolar, 

1,485; no desembaraço com os outros, 1,401; em relaçao à reli 

gião, 1,106. 

As moças estão em melhor 

a desenvolvimento físico 

pô~sição do que os rapazes em relação 

2 (X = 25,54, 2 g.l., p= 0,0000), de .,. 

2 sempenho escolar <X = 16,41, 2 g.l., p= 0,0003) e preo~upaçao 

com religião <X2= 19,89, 2 g.l., p= 0,0000). Nos demais tó-

picos os sexos apresentam perfis semelhantes, com pontuações 

elevadas. Como, principalmente na adolesc~ncia, a auto-ima-

gem positiva depende do "eu'ao espelho", de como achamos que 

os outros nos'vêem, os resultados demonstram condições favor-ª. . 
veis ao processo de busca de identi~ade e manutenção de auto-

estima. Pontuações menores dos rapazes em desempenho esco -

lar, religião e desenvolvimento físico, revelaria, quanto -às 

duas primeiras, situações de certa forma aceitas culturalmen

te e, quanto i última, possível ansiedade face a padrões cul-

turais de desenvolvimento masculino. 
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. 
No tocante as expectativas de vida, os adolescentes referem, 

de maneira geral, "ser felizes" (sic), ter êxito na vida (no 

estudo, na profissão, no trabalho, no amor), relacionar-se 

bem com as pessoas, ter tranqüilidade, estabilidade, equilí

brio, independência e autonomia, qualidades essas que deno -

tam valorização de aspectos relevantes no caminho do desen -

volvimento. 

Além da família, do grupo de companheiros, da escola, do tra 

balho, existe a importante dimensão de vivência representada 

pelo uso do tempo livre. Essa dimensão significa uma alte~ 

nativa à rotina, sendo fonte de descobertas, crescimento pe~ 

soaI e intercâmbio com o mundo, onde saber ser e saber rela-

cionar-se com pessoas, coisas e situações transcende o me~o 

saber fazer (BOISSET, 1983). o uso adequado do tempo livre 
-~-

complementa mas não substitui as experiências na família, no 

grupo, na escola e no trabalho face às necessidades de cres~ 

cimento e desenvolvimento. 

Ao todo, 85,4% dos rapazes e 89,4% das moças têm atividade 

preferida naS horas vagas e que lhes dá satisfação; preferem 

esportes 29',3% e 16,2%, respectivamente; ouvir música 15,9% 

e 15,1%; ler livros 7,5% e 18,7%; assistir à televisão 4,2% 

e 7,1%; conversar com os companheiros, 9,6% e 4,5%; fazer 

passeios, 6,3~ e 6,1%; pintar e desenhar 2,9% e 4,8%; culti~ 

varartes em geral, 4,6% e 2,3%; praticararpesànato, 1,3%~e 

8,4%; ir a"teatro, "shows" e cinema, 4,2% e 5,6%, além de 

outras atividades, menos citadas (respostas múltiplas). 

Nã.o têm atividade, mas desejariam ter alguma dentl'e as acima 

citadas, 8,3% dos rapazes e 8,1% das moças; os demais, 5,3%e 
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2,5%, respectivamente, alegando trabalhar, preferem apenas de~ 

cansar nas horas vagas, não tendo nem desejando quaisquer ou -

tras atividades. 

3 - INTERAÇÃO COM O GRUPO DE COMPANHEIROS 

Em relação a todos os que integram o grupo de companheiros, 

92,4% dos sujeitos citaram colegas de escola, 68,9% ex-colegas 

de escola, 68,6% vizinhos, 66,8 parentes, 56,7% outros (amigos 

de clube, igrej a, viagem, etc.), 40; 2% _. colegas de trabalho 

e 0,6% ninguém. 

Considerando a proporçao relativa dos integrantes do grupo, 

41,0% correspondem a colegas-' e ex-colegas de escola, 17,4% a 

vizinhos, 17,0% a parentes, 10,2% a colegas de trabalho, 14,2\ 

a outros e 0,2% a ninguém. Há pois, preponderancia no grupo 

de companheiros de colegas de escola, atuais ou passados. 

Entre dez tópicos da rotina de vida, os sujeitos consideram c~ 

legas, companhias e amizades comO_9 item mais importante onde 

obtém a pontuqção mais elevada no índice de auto-disciplina 

(2,633 entre os rapazes e 2,778 entre as moças, na escala de 

o a 3). Em questão específica, a importância do grupo de pa~ 

res para os sujeitos manteve-se elevada (muita ir..portância,_ 

80,5% dos rapazes e 86,3% das moças; regular importância,17,4% 

e ll,l%-~pouca importância, 2,l% e 2,6% respectivamente), 

Os sujeitos escolheram três assuntos em uma lista com nove i-

tens (um deles aberto) como objeto de mais conversa no grupo 
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de companheiros. Os mais citados, entre os rapazes, forames 

portes (71,0%), diversões (58,6%) e sexo (43,0%)i namoro, est.':: 

do, reuniões sociais, trabalho, família e outros corresponde -

ram a 37,1%, 29,1%, 27,4%, 16,7%, 8,6% e 8,6% respectivamente. 

As moças citaram mais diversões (66,3%), namoro, (59, 7%) e "es

tudos (38,1%); reuniões sociais, família, sexo, trabalho; es -

portes e outros obtiveram 36,5%, 29,5%, 28,6%, 20%, 14,9% e 

6 ,3~o. Nota-se assim uma ênfase distinta entre rapazes e mo-

ças .face aos assuntos de conversação no grupo de companheiros. 

Do total, 41% dos sujeitos sentem-se sempre à vontade para ex-

pressar às próprias idéias no grupo de companheiros, 58% 
~ 

as 

vezes e apenas 1% nunca. Rapazes e moças não diferem nesse 

aspecto. 

Se alguém no grupo de companheiros apresentasse proposta da 

qual discordassem, 28,2% dos sujeitos aceitariam a proposta se 

o grupo todo a aceitasse, enquanto 71,8% não a aceitariam mes-

mo que aceita pelo grupo. As moças rejeitariam a proposta em 

proporção maior do que os rapazes (75,6% para 65,5%), o que DO 

derá indicar maior resistência feminina a pressões do grupo 

X2= 6,791; 1 g.l., p=O,0092. 

Apenas 15,4% dos sujeitos declaram ter sido levados a fazer aI 

guma coisa que consideram errada por pressão do grupo de cOJnp~ 

nheiros, citando desde atos de indisciplina familiar e escolar 

(mentir aos pais, faltar às aulas) até comportamentos não acei 

tos socialmente (brigar, furtar, experimentar maconha), meneio 

nados quase que exclusivamente pelos rapazes. 
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A influência do grupo de companheiros, comparada a dos pais, 

professores e outros, varia conforme o assunto considerado. 

Assim, face a lazer, recreação, 55,8% dos rapazes e 44,6%das 

moças indicam a influência de seus pares en maior proporção; 

contudo, em decisões referentes ã aparência pessoal, amiza -

des, estudos, dinheiro, profissão e religião, os pais preva-

lecem sobre os companheiros (pela ordem, 42,2%, 35,9%,50,6%, 

67,3%, 63,3% e 53,6% para os rapazes; 39,6%, 36,3%, 44,6%, 

75,7%, 51,7% e 52,6% para as moças). Face ao relacionamento 

com o sexo oposto, os rapazes citam mais os companheiros do 

que os~ais (37,9% para 17,7%) e as moças mais os pais do 

que os companheiros (32,3% para 27,2%), com predominância da 

mãe, isoladamente (17,0%), sendo o X2 = 35,83, 7 g.l, P = 
0,0000. Observou-se wna tendência ao alinhamento com o geni 

tor do mesmo sexo em rel~çãoa dinheiro (X 2 = 28,11, 6 g. 1. 

P = 0,0001) e profissão (X 2 = 41,35, 7 g.l., P = 0,0000). Em 

aparência pessoal, rapazes e, moças citam também o grupode 

pares, mas estas em maior proporção do que agueles (27,1% p~ 

ra 17,3%), o inverso ocorrendo em relação a amizades (31,6% 

de rapazes para 23,5% de moças). Os resultados encontrados, 

no que tange ã variação da influência entre pais e companhei 

ros, confi~mam pesquisas de BRITTAIN (1963), KANDEL (1972) , 
HARTUP (1980) e SEBALD & WHITE (1980). Quanto ã influência 

dos professores,não ultrapdssou 3,5% dos casos, exceto quan

to ao item estudos, com 22,5% de citações. Parte dos sujei 

tos assinala não ser influenciada por ninguém em relaçâo aos 

oito assuntos considerados, o que estaria ligado ao processo 

de auto-afir~lação do adolescente; conforme o assunto, as pr~ 

P?~çoes variaram entre 9,9% e 30,6% (rapazes) e 12,4% e34,4% 

(moças), para aqueles que não referem influência de ninguém. 
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Dos sujeitos, 88,9% declaram ter lli~ melhor amigo, ao qual atri-

buem características de crescimento e desenvolvimento cuja ava 

liação, mediante o índice de desenvolvimento do melhor amigo,r~ 

sultou na seguinte ordem (escala de O a 2 pontos): relacioname~ 

to com os companheiros, 1,868; responsabilidade e cumprimento de 

deveres, 1,800; relacionamento familiar, 1,749; facilidade de 

convivência, 1,707; desembaraço no relacionamento com os outros, 

1,658; atração para o sexo oposto, 1,472; desenvolvimento físi-

co, 1,469; desempenho escolar, 1,357 e preocupação com religião, 

1,040 (médias para ambos os sexos). Face às frequências ob3er-

vas, as moças assinalam responsabilidade e cumprimento de deve

res (X2 = 12,98, 2 g.l., P = 0,0015), désenvolvimento físico(X 2 

= 19,06, 2 g.l., P = 0,0001), preocupação religiosa (X 2 = 16,77, 

2 g.l., P = 0,0002) e desembaraço no relacionamento com os ou

tros (X 2 = 6,19,2 g.l., p--=- 0,0452) em proporçoes maiores do 

que os rapazes. Estes, contudo, tendem a atribuir ao melhor a

migo viver bem ~ a família em proporção ma10r do que as mo

ças ex2 = 7,73, 2 g.l., P = 0,0209). A escolha do melhor amigo 

ou amiga coincidiu com o sexo do sujeito em 73,9% e 79,4% dos 

casos, respectivamente para rapazes e moças. 

, 
Os sujeitos apontam, em geral, no melhor amigo ou amiga,qualid~ 

des necessárias a um adequado desen~olvimento psicossocial; de

sempenho escolar e preocupação religiosa, com pontuações menos 

elevadas, provavelmente não são vistas como critérios de esco -

lha pela maioria dos sujeitos{que. por sua vez, apresentam per

fil semelhante no índice de desenvolvimento pessoal). As dife -

renças entre os sexos, observadas em relação ao melhor amigo,r~ 

petem condições encontradas nos próprios sujeitos face às de

mais variáveis. Face ao processo de crescimento na adolescên -
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cia, considera-se natural que as moças assinalem melhor dese~ 

volvimento físico em relação ã melhor amiga, embora os rapa -

zes possam expressar, nesse aspecto, alguma frustração face a 

seu próprio sexo quanto a ideais físicos de crescimento. 

4. INTERAÇÃO COM OS PAIS 

Dos sujeitos, 81,9% afirmam que os pais conhecem pessoalmente 

alguns d~s seus companheiros, 16,3% que conhecem todos e ape-

nas 1,8% que não conhecem nenhum. Quanto a conversar com os 

pais sobre as atividades realizadas com os companheiros, as 

. ( 2 moças conversam malS do que os rapazes X = 29,8·3, 3 g .1. , 

p = 0,0000): 60,4% dos rapazes nao conversam ou conversam pouco; 

57,5% das moças conversam regularmente ou conversam muito. 

Os adolescentes sentem que tanto o pai (63,3% dos casos) qUa~ 
~- -

to a mãe (71,8%) gostam de seus companheiros e aprovam que ·an 

dem juntos; apenas 10,9% (pai) e 14,5% (mãe) afirmam que os 

companheiros são apenas tolerados e 19,3% que o pai e 10,4% 

que a mãe simplesmente os ignora, nao se interessando em sa ~ 

ber quem são, deixando-os ã vontade, Aberta rejeição (proi~ 

bindo a companhia deles) e imposição (escolha dos companhei. '7 

ros) são a'ssinaladas em nú,'liero reduzido de casos (6,6% e ·7,0% 

para o pai e '5,2% e 9,2% para a mãe). Não há associação en-

tre o sexo dos sujeitos e a gama d~ comportamentos atriburdas 

aos pais em relação aos companheiros (em cerca de 10% dos ca

sos os sujeitos deram respostas múltiplas). 

Quanto à existência eventual de amizade desconhecida pelos 

pais e que estes não aprovõriam, apenas 20,6% dos sujeitos a

firmam possui-la, esclarecendo que não seria aprovada porque 
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ou a aparência, ou o comport~~ento, ou as atitudes e valores 

desse amigo ou amiga não correspondiam a padrões aceitosp;:. 

los pais, · .. desde corte de cabelo até prática de contnavenções e 

infrações penais (tóxicos, roubos). 

Os adolescentes sentem que os pais atribuem de regular (33, 8%) 

a muita (52,4%) importância ao controle de colegas, compa 

nhias e amizades e apenas 13,8% assinalam que os pais dão po;: 

ca ou nenhuma importância; sob esse aspecto a pontuação obti7 

da foi de 2,35 na escala de O a 3 Cindice de hétero~discipli~ 

na), ocupando a terceira prioridade de controle pelos pais no 

rol de dez tópicos de rotina de vida. 

Prioritariamente, os adolescentes sentem que os pais dão. 

maior importância ao controle de alimentação, horários de re7 

feiçãi:> e período de permanência fora de casa, horários C2, 59. 

e 2,52 pontos na escala -de hetero~disciplina), ·e, em seguida 

a colegas, companhias, amizades (2,35), tempo de estudo, deV;:' 

res e notas escolares (2,32), aparência pessoal (2,29>', gas ': 

tos em objetos, . roupas, uso do dinheiro (2,13), ajudê\ nê\S ·ta 

refas domésticas (1,99), lazer, recreação, distrações ,i entre~ 

tenimentos (1,96), relacionamento com o sexo oposto (1,94) , 

crença religiosa, freqUência a atos religiosos (1,87), 

Vistos sob os olhos dos adolescentes, os pais procuram contro 

lar, em ordem de importância, aspectos ligados â saúde Cali ~ 

mentação), segurança (permanência fora de casa), ambiente so~ 

cial (companhias), instrução (escolaridade), aparência, despe 

sas em dinheiro, ajuda no lar, lazer, relacionamento com o ·se 
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xo oposto e rel~gião. Na escala de ° a 3, todos os itens bi 

tados têm importância acima da média para os pais, segundo a 

visão dos próprios filhos (exceto ajuda no lar para o , s'exo 

masculino) . 

As moças referem ser alvo de maior controle em relação à aj~ 

da nas tarefas domésticas (2,36 para 1,37 para os rapazes 

com X
2 = 145,24, 3 g.l., P = 0,0000), período de permanência 

fora de casa, horários (2,66 para 2,30, com X2. = 36,34,3 g.l., 

p = 0,0000 ) relacionamento com o sexo oposto (2,07 para 

1,73, com X2 = 23,21, 3 g.l., p " 0,0000), aparência pessoal 

(2,30,para 2,28, com X2 = 11,35, 3. g.l., P = 0,0099). e tempo 

de estudo, deveres, notas' escolares (2,37" para 2,26', com X2. = 

11,42, ~ g.~." P' = D,0096). O fndice conjunto de hétero-dis-
.~ 

.ciplina foi, para moças, 2,82 e para os rapazes, 2, ° 5. 

A discordância entre os adolescentes e seus pais em relação 

aos tópicos citados não é grande: na escala de O a 3 denotam 

pouca discordância (índices ao redor de 1). O maior índice 

encontrado chega a 1,68 (discordância um pouco acima da médi~ 

e refere-se ao período de permanência fora de casa, horários, 

sendo seguido por gastos em objetos, ,roupas, uso de dinheiro 

(1,33), teDpo de estudo, deveres e notas escolares (1,33), a-o 

limentação, horários de refeição (1,20) e pelos demais itens 

em ordem decrescente até 0,80, para aparência. Há influên -

cia do sexo do sujeito em relação a tempo de estudo, deveres, 

e notas escolares (maior discordância com os rapazes: X
2 = 

17,89, 3 g.l., P = 0,0005), ajuda nas tarefas domésticas ( •.• 

maior discordância com moças: X2 = 23,51, 3 g.l., P ::: '0,0000) 
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e relacionamento com o sexo oposto (maior discordância com as 

2 moças: X = 30,05, 3 g.l., p = 0,0000). 

, 
Quando as médias dos indices de hétero-'disc'iplina (controle a 

cargo dos pais) e de' auto-'disciplina (controle a cargo do ad~ 

lescente) são comparadas elas coincidem, embora a comparaçao 

por tópico possa revelar alguma variação, 

Quanto ao desacordo atribuído aos pais em relação, ã orientação 

a ser dada aos sujeitos, foi detectado na escala de O a 3 um 

índice de disco'rdânc'ia: 'ei:Ü'r'e' 'o's' pais menor do que 1 (0,891) , 

média dos índices dos dez tópicos referentes ã rotina diária 

de vida do adolescente (o índice maior, del,2g8, refere.,.se a 

período de permanênc:l:à ,fora de casa, horários, seguido por ga~ 

tos em objetos, roupas, uso do dinheiro, com 1,059). As mo-

ças vêem maior discordânciâ:"~entre o casal quando se trata de' a 

•. (2 28 3 1 'O 0001) juda nas tarefas domest1cas X = 21, , g .• , p =, e 
2 relacionamento com o sexo oposto (X = 20,85, 3 g.l.,p,=O,OOOl>. 

Apenas 14,2% dos sujeitos consideram-se motivo de desacordo 

entre os pais: questões relacionadas ã disciplina de rotina 

de vida e .aparente déficit no relâcionamento afetivo, envol , 
- . - -

vendo o casal··e os filhos, sao levantados pelos suj eitos em 

suas justificações. 

Os sujeitos assinalam que o abandono do lar diminui o prestí

gio do ré'.paz em 60,8% dos casos e da moça em 73,4%; em 28,7% 

e 16,9%, respectivamente, o prestígio do rapaz e da moça não 

se altera; apenas 10,5% e 9,5% acreditam que ele aumenta para 

rapaz e moça em caso de abandono, do lar, respectivamente, 
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Ambos os sexos assinalam mau rendimento e abandono dos estudos 

{24,1%l e desobediência, mentira, irresponsabilidade (l2,9%)c.9. 

mo situações que deixariam os pais mais desgostosos e aborre~ 

cidos; delinqüir, furtar, usar tóxicos é citado mais pelos ra 

pazes do que pelas moças (33,1% para 7 ,3%) e levar vida se ':' 

xual permissiva e abandonar o lar são citados mais pelas mo -

ças do que pelos rapazes C18,7% para 5% e 15,9% para '5,4%,~es 
, -

pectivamente), como eventuais causas de desgosto e aborreci ~ 

mento para os pais, além de outros tópicos, menos citados. 

Em relação a açoés praticadas pelos sujeitos e consideradas 

"correta~", os adolescentes sentem que o pai (54,3%) e a mãe 

(68,9%) geralmente elogiam; sentem que criticam em 3,6% (pai) 

e 1,7% (mãe) dos casos, ignoram em 16,6% (pai) e 5,6% (mãe) 

dos casos e reagem aleatoriamente (reação imprevisfvel) em 

25,5% (pai) e 23,8% (mãe) dos casos. Não há associação en ~ 

tre o sexo dos sujeitos e os tipos de contingências descritos, 

Em relação a açoes consideradas "erradas", os adolescentes sen 

tem que o pai (53,0%) e a mãe (65,4%) geralmente buscam a so-

lução mediante discussão conjunta com o sujeitoi sentem que 

geralmente' ignoram em 12,1% (pai}-e' 4,5% (mãe) dos casos, cas 

tigam em 11,3% (pai) e 9,9% (mãe) dos casos e reagem aleato -

riamente (reação imprevisível) em 23,6% (pai) e 20,2% Cmãe) 

dos casos. Existe associação entre o sexo dos sujeitos e a 

conduta atribuída aos pais em relação a ações incorretas Cpai: 

2 _ - 2 . 
X - 21,88, 3 g. 1., P = 0, ° ° ° 1; mae: X = 9,98, 3 g.l., P = 

0,0187), as moças sendo alv,o de reaçoes imprevisíveis em maior 

proporção do que os rapazes: 28,5% para 15,6% em relação ao 

pai e 24,3% para 13,0 em relação à mãe. 
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A associação encontrada poderia ser explicada face a uma in -

consistência réal dos pais quanto a ações consideradas incor 

retas praticadas pelas filhas; a conduta não repressiva de 

diálogo e solução conjunta é apontada mais pelo sexo masculi

no (66,1% dos rapazes) do que pelo sexo feminino (45,0% das 

moças) em relação ao pai e mesmo quando se trata da mãe (71,9% 

dos rapazes e 61,7% das moças). 

Em relação ã percepçao do papel educativo de ambos os pais,os 

adolescentes sent'em que os pais são pessoas mais experientes , 

que os orientam e com quem podem contar (64,7% dos rapazes e 

50,9% das moças quando se tr'ata do pai e 69,2% de ambos asse 

xos quando se trata da mãe); 28,6% dos rapazes e 16,3% das m~ 

ças veem o pai como uma cs~~cie de colega, a quem tratam de 

igual para igual; em relação ã mãe compartilham dessa percep7 

ção 30,8% dos rapazes e 28,8% das moças. Apenas 20,5% dos 

rapazes e 25,7% das moças sentem o pai como uma pessoa autori 

tária, "mandona", que exige prestação de contas de seus atos; 

essa proporção baixa, em se tratando da mãe, para 14,1% para 

os rapazes e 16,5% para as moças. As adolescentes tendem a 

ver o pai como pessoa indiferente e alheia em 17,4% dos casos 

(para 12,5% de rapazes) e a mãe em 7,7% dos casos (para 10,7% 

de rapazes). 

goria. 

Parte dos sujeitos assinalou mais de uma cate-

As percepçoes acima indicam predominância de relações.assimé

tricas do tipo "autorizador" (pais orientadores-experientes), 

seguidas de relações simétricas igualitárias (pais espécie-de 

-colega), excetuando a di:ade pai-filha; as relações assimÉ!tri 
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cas autoritárias (pais "mandões") aparecem mais em relação ao 

pai do que à mãe e finalmente omissão das relações Cpais a -

lheios-indiferentes) é apontada pela menor proporção de sujei

tos Ce em razão um pouco maior na drade pai-filha), O teste 

de X
2 

revelou associação quanto ao sexo do sujeito somente no 

tocante às relações com o pai, tipo simétrica· igual±t·ária (X 2= 

11,66, 1 g~l" P = 0,0006), experimentada mais pelos rapazes, 

e assimétrica autorizadora (X
2 = 10,13, 1 g.l., P = 0,0015) , 

também assinalada pelos mesmos, o que indica que o papel da 

mãe tende a ser percebido de maneira mais uniforme por ambos 

os sexos, enquanto o papel do pai tende a Variar·segundo o sexo 

dos filhos, pelo menos em duas das quatro categorias assinala_ 

das, 

Em relação ao pai, 48,2% dos rapazes e 33,1% das moças sentem 

que o interesse e a atenção recebidos são satisfatórios em to_ 

dos os aspectos; em relação a mae, a proporção aumenta para 

58,1% e 44,1%, respectiva~ente, Maior proporção de moças do 

que de rapazes assinala a existência de aspectos satisfatórios 

e insatisfatórios conjugados, tanto da parte do pai eX 2=12,00, 

2 g.l., P = 0,0025) quanto da parte da mãe (X 2 =12 70 2 g ·1 " .. , 
P =·0,0017), no tocante· a atenção.e interesse recebidos 

no lar, principalmente em relação ao pai. Nesse sentido, a 

satisfação apenas parcial de rapazes e moças em relação ao pai 

é de, respectivamente, 46% para 59% e, em relaçãc ã mae, de 

41% para 53%. Em geral, os sujeitos apontam, como aspectos 

satisfatórios, orientação recebida (15,9%), cuidado físico, a

limentação, saúde ClII,5%), compreensdo Cl2,5%), diálogo 02,3%) 

interesse pelo estudo, trabalho C10,6%) e, como aspectos insa-
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tisfatórios, incompreensão (11,0%), imposição (8,0%), desaten 

çao (6,9%), atitudes na ârea de namoro e sexo (3,9%). Sen -

ten que a atenção e o interesse são insatisfatórios em todos 

os aspectos apenas 7% (pai) e 2% (mãe) dos sujeitos. 

Quanto â qualidade da interação afetiva, indicada pela -manei

ra usual de tratar os filhos, os s~jeitos vêem a mãe comOIDa2S 

carinhosa e acolhedora (63,3% dos rapazes e 59,2% das moças t 

do que o pai (36,7%,dos rapazes e 41,0% das moças). ImpreVi 

sibilidade de reações é referida ao pai por 49,6% dos rapazes 

e 46,3% das moças e â mãe por 38,4% dos rapazes e 37,2% das 

moças. Frieza e distância são assinaladas também mais quan~ 

to ao pai (18,6% dos rapazes e 14,3% das moças) do que quanto 

â mãe (4,2% dos rapazes e 7,~?% das moças L Ação hostil, a~ 

gressiva, da parte de ambos os pais, corresponde a apenas '5,3% 

dos casos ,em relação à mãe e 6,2% em relação ao pai. Cerca 

de 10% dos sujeitos escolheram mais de uma categoria. 

Entre os rapazes, 73,5% e, entre as moças, 60,8% sentem que 

os pais se apoiam reciprocamente;. _nos casos restantes, das 1n9. 

ças, 17,4% negam a existência de apoio mGt~o, l5~7% acreditam 

que apoio é só da mãe e 6,1% que o ~poio é .só do pai (sem con 

trapartida do outro cônjuge); dos rapazes 7 ,8% não vêem apoio. 

mútuo, 11,4% acham que só a mãe dá apoio e 7,3% que sQ o pax 

dá apoio. Houve associação entre o sexo dos sujeitos e a 

percepçao de apoio entre os cônjuges (X 2 = 14,72, 3 g.l., p= 

0,0021), as moças sentindo-o ~enos do que os rapazes, e, em 

33,1% dos casos, negando-o ou assinalando ~alta de, reciproci~ 

dade de parte do pai (para 19,2% dos rapazes). 
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Em relação ao grau de responsabilidade atribúído aos pais em 

relação à família, quase a metade dos rapazes (49,6%) e das mo 

ças (47,4%) acreditam que ambos os pais assumem a mesma resp0!:l. 

sabilidade pela família; 38,5% das moças sentem que a mãe assu 

me maior responsabilidade do que o pal, enquanto 13,3% pensam 

o inverso; a metade restante dos rapazes praticamente dividiu

-se, 23,5% atribuindo maior responsabilidade à mãe e'25,6% ao 

paHl,3% dos rapazes e 0,8% das moças afinnarn inexistir responsabilidade). 

Vemos assim que as moças percebem, nos casos em que a respons~ 

bilidade é desigual, maior sobrecarga da mãe (X 2 = 17,20, 2 g. 

1., p = 0,0000>. 

Em relação à ajuda recíproca dentro da família como um todo , 

59,0% dos rapazes e 53,7% das moças sentem que uns ajudam aos 

outros e todos se interessam por todos, enquanto 34,7% dos ra~ 

pazes e 40,9% das moças acham que alguns ajudam, outros inter-

ferem cu são indiferentes; 6,3% dos rapazes e 5,4% das moças' 

afirmam que ningué~ ajuda ninguém. 

-
Apenas 19,6% dos sujeitos sentem a harmonia familiar prejudic~ 

da por desacordos evidentes ou encobertos I os demais afirmam' e 

xistir na família urna harmonia básica (com desacordos ocasio ~ 

nais). 

Verificamos aS,sim 'que, em relação ao estilo educativo e, ã inte 

gração familiar, rapazes e moças nem, sempre coincidem em sua vi 

são. Os rapazes estão mais satisfeitos com o interesse e a a -

tenção dos pais, participam de discussão conjunta quando fazem 

algo considerado errado pelos pais, mantém relações com o pai 

do tipo assimétrico-autorizadoras e percebem maior apoio entre 

pai e mãe. No entanto, em relação ã interação afetiva, as rea 

ções dos pais face a açoes corretas e aos papéis educativos da 

mãe não 'se verificou associação com o sexo. 
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A adoção ou não do modelo educativo da família de origem este 

ve relacionada ao sexo do sujeito CX2 = '4,J3,lA.l., p=O,0374). 

A não reprodução do tipo de educação recebida foi tendência 

feminina e a sua conservação, tendência masculina. Educa 

riam seus filhos da mesma forma como são educados pelos pais 

52,7% dos rapazes e 43,8% das moças, alegando que a educação 

recebida no lar é basicamente correta ou também enfatizando a 

atenção, o afeto, o diálogo, o clima de liberdade no lar. E 

ducariam seus filhos de maneira diferente 47,3% dos rapazes e 

56,2% das moças, por falta de compreensão, abertura e atuali~ 

zaçao dos pais, cerceamento de liberdade (imposição) e atitu

de dos pais em relação à sexualidade. (queixa esta de 6,3% dos 

rapazes e 10,6% das moças). 

Não se esperava encontrar sujeitos que satisfizessem a todo 

um conjunto de condições consideradas desejáveis em relação ã 

interação familiar, envolvendo categorias determinadas coro: 

respondentes a· treze variáveis e exigindo respostas congruentes 

,~acé, a ambos. os pais. Contudo, 4,7% dos adolescentes sentem 

que o pai e a mãe Ca) elogiam, apoiam, estimulalil quando fazem 

alguma coisa fora da rotina, de certa importância, considera

da correta ou bem feita; Cb) discute~ antes o assunto com e~ 

les, buscando juntos uma solução, quando fazem alguma coisa 

considerada errada ou mal feita fora da ro~ina e de certa im 

portância; (c) demonstram interesse e atenção satisfatórios 

em todos os aspectos; Cd) costumam agir, em geral, de maneira 

carinhosa e acolhedora em relação a eles; Ce) assumem o mesmo 

grau de responsabilidade pela família; Cf) são pessoas mais 

experientes, que os orientam e com quem podem contar; Cg) dão 
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apoio um ao outro; e que (h) na família, geralmente uns ajudam 

aos outros, todos se interessam por todos. 

Como àprobabilidade de encontrar todas essas características 

reunidas ao acaso é bem baixa, podemos considerar que a prop0E. 

ção de sujeitos encontrada, embora pequena (4,7%), revela um 

real grau.de qualidade na interação familiar. 

Considerando o conjunto dos resultados obtidos face a intera ~ 

ção com os pais, verifica-se o seguinte: 

Em sua maioria, os sujeitos nao apontam restrições dos paisfa 
~ 

ce a seus companheiros; aqueles que o fazem indicam tolerância 

ou rejeição; outros citam ainda indiferença e alheamento. Do 

ponto de vista do desenvolvimento psicossocial, a aceitação 
. ...;::- -

dos companheiros pelos pais constitui condição para experiên " 

cias convergentes nos grupos familiar e de pares, dentro "do 

mesmo universo de valores e significados (CAMPBELL, 1971; EROM 

FENBRENNER, 1973; HARTUP, 1980; DORN, 1981). A maioria dos 

sujeitos tem, pois, uma vivência família~pares complementar e 

harmônica. 

o controle exercido pelos pais na r?tina de vida dos sujeitos 

é, em geral, bem aceito pelos jovens, dado o baixo índice de 

discordância entre eles e os pais; contudo, as moças referem 
~ 

ser alvo de maior controle do que os rapazes junto a. ajuda nas 

tarefas dom~sticas, período de permanência fora de casa e rela 

cionamcnto com o sexo oposto, o que provavelmente reflete, nes 

sas areas, expectativas culturais diferentes para ambos os se-

xos. Os pais pouco discordam entre si quanto ã orientação 'da 
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da aos filhos, face aos assuntos da rotina de vida, mas parte 

das moças sente, discordancia quanto 1i ajuda nas tarefas domé~ 

ticas e relacionamento com o sexo oposto, o que indicaria as -

pectos de transição cultural. 

Os sujeitos estão conscientes das expectativas dos pais em re

lação ao seu desempenho pessoal, abrangendo estudo, disciplina 

familiar e comportamento social, indicando introjeçãc de valores. 

No plano afetivo, a percepçao da mae como mais carinhosa e aco 

lhedora do que o pai, por mais da metade dos sujeitos de ambos 

~ 

os sexos, confirma o papel integrador-expressivo que lhe e a-

tribuído por PARSONS & BALES (1955). O papel do pai, adapta-

tivo-instrumental, pode, contudo, estar prejudicado pela impre 

visibilidade de reações apontada em quase metade das respostas 

masculinas e femininas. O fato de parte dos sujeitos sentir 

os pais frios e distantes, hostís ou mesmo imprevisíveis pode 

indicar um tipo de interação familiar geralmente associado 

eclosão de desvios psicóticos (LANGNER ét al., 1977> BROWN 

aI., 1978; BATESON et aI., 1980). 

~ 

a 

et 

As reaçoes dos pais face a açoes con~ideradas corretas (elogio) 

ou incorretas (discussão conjunta) são positivas na maioria dos 

casos, mas reações aleatórias, aversivas ou de indiferença (es 
~ 

ta última nao reforçando as ações corretas) são mencionadas 

por parte dos sujeitos, em prejuízo da adequação requerida sob 

o aspecto psicopedágógioo. As moças estão mais sujeitas do 

que cs rapazes a reações imprevisíveis~onfirmando discrimina--

çao dos pais em relação a filhos de sexo diferente (PAPALIA et 

alo, 1978) .. 
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Embora a maioria dos sujeitos veja os pais como orientadores-

experientes, ou autorizadores na taxionomia de BAUMERIND <- ", 
" 

1971), parte dos sujeitos aponta relação simétrica-paritária, 

considerada inadequada por MINUCHIN (1977), levando a um apa

gamento de papeis (KOENIG , 1950); parte assinala indiferença 

ou alheamento, traduzindo omissão do desempenho dos papéis de 

pai e ou ge mãe,caracterizando o abandono moral (CATALANO, 

1979; RUYTER, 1973) e a falta de vínculo de reciprocidade C ... 

HIRSCHI, 1959): parte, finalmente, refere autoritarismo, que 

llILSON-GIEBEL (19~0), entre outros, aponta como gerador de re 

beldia e maior rigidez. 

A maioria dos sujeitos assinala que ambos os pais assumem em 

igual medida as responsabilidades pela família, apoiando""se 

-mufilamente, satisfazendo pois condições importantes à manuten 

ç~o de um clima favorável ao crescimento psicossocial dos mem 

bros da família CBATESON, et al., 1980; TOÍ'1LE, 1955, entre ou 
. -

tros) . Parte dos jovens, porém, atribui maior responsabili~ 

dade à mãe, o que. pode significar concentração do poder de d~ 

cisão na figura materna, com risco de tornar os filhos depen.,. 

dentes (BRONFENBRENNER, 1973) e levar ã abdicação pelo pai 

dos papéis de' socialização, formação cultural e emancipação 

(RUYTER, 1973; CATALANO, 1979). 

Finalmente, quanto à adoção ou nao do modelo educativo da fa~ 

mília de origem em relação à futura família, os sujeitos se 

dividÜ'am havendo maior rejeição do mesmo por parte das mo-

ças, possivelmente expressando maior discriminação que sentem 

por parte dos pais. 
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5. INTERAÇJí.O COM O SEXO OPOSTO 

O relacionamento com o sexo oposto tem para 54,2% dos rapazes 

e 62,8% das moças muita importância, regular para 37 1°% e 

29,5%, e pouca ou nenhuma para 8,8% e 7,7%, respectivamente. 

No índice de auto-disciplina êsse item ,é o terceiro' em impo~ 

tância na vida do jovem, com 2,433 pontos para os rapazes e 

2,528 pontos para as moças (escala de O a 3). 

Entre os sujeitos; 83,3% dos rapazes e 81,8% das moças namo -

ram ou já namoraram (estão namorando 35,1% e 43,5% e já namo-

raram 81,5% e 79,7%, respectivamente). Dos que estão namo ~ 

rando, 30% o fazem de uma semana até 3 meses; 14,8% de 3 a 6 

meses; 15,6% de 6 meses a um ano; 16,8% de um a dois anos; 
~~. -

15,6% há mais de dois anos e apenas 7,2% há uma semana. Dos 

que já namoraram o namoro durou até 3 meses em 49,4% dos ca -

sos; 3 a 6 meses em 17,9%; de 6 meses a um ano em 15,1%; de 

um a dois anos em 8,5%; mais de dois anos em 5,8%; e até uma 

semana em 3,3% dos casos. 

Dentre todos os suj ei tos, 83',9 % dos rapazes e 85 1 3 % das moças 

já haviam namo'rado antes de atingir os 16 anos de idade. En 

tre os 14 e 15 anos, 49,9% das moças e 34,2% dos rapazes ini-

ciam namoro; nas idades anteriores de 12 a 13 anos, a propor

çao e semelhante (14,6% e 14,1%, respectivamente, para os ra-

pazes e 13,3% e 14,9% para as moças). Em idades mais preco-

ces (início entre 7 a 11 anos, inclusive), há um nítido pre-d~ 

mínio dos rapazes (21,0% para 7,0% de moças); em idades mais 

tardias (início entre os 16 e 21 anos de idade) ambos os sexos 
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se aproximam (16,1% dos rapazes e 1~,9% das moças), 

Quanto i const5ncia do relacionamento no namoro, os rapazes ~s 

sinalam ter tido mais namoradas do que as moças namorados. Os 

sujeitos assinalaram de 1 a 40 namorados; a moda para ambos os 

sexos é de 3 namorados, mas a média para os rapazes ê de 7,1 

namoradas, enquanto para as moças a média é de '4,9 namorados 

(45,7% dos rapazes e 49,2% das moças assinalam ter tido até 

três namorados, 22,3% e 31,3% de 4 a 6, 14,1% e 13,2% de 7 a 

dez e 17,9% e 6,3%,respectivamente, mais do que onze), 

A qualidade do interc5mbio na situação de namoro quanto a tro~ 

ca de afeto, confiança, comunicação e compreensão mútuas foi 

aferida mediante o índice de mutualidade nonamo'ro, na escala 

-delj-a 3, sendo obtidas as médias de 2,251 para o sexo masculi 

no e 2,361 para o sexo feminino e, por tópico, fndices pouco 

afastados das médias, sem diferenças significativas entre os se 

xos em relação aos indicadores, excetuando o aspecto de doação 

de amor (quanto o sujeito diz ter gostado da outra pessoa),c~ 

ja pontuação foi de 2,313 para as moças e 1,970 para os rapa ~ 

zes (X2 = 14,03,3 g.l., P = 0,0029), No conjunto, os valo ~ 

res estão no terço superior da escala {entre 2 e 3}, o que in

dica que a situação de namoro é vivenciada pelos jovens em Dl 

veis satisfatórios no tocante i reciprocidade de afeto, con ~ 

fiança, comunicação e compreensao. 

A intimidade física no namoro revelou-se associada ao sexo do 

sujeito <X 2 = 19,69, 3 g.l., P = 0,0002); mais rapazes do que 

moças assinalaram as categorias llast'ahte e' triais 'oli m'e<nos (pela 

ordem, 19,6% e 30,2% dos rapazes para 12,9% e 17,2% das moças), 
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o inverso ocorrendo em relação ás ca,tegorias' ·P·01..\co e' 'n'ada (r'es 

pectivamente, 17,5% e 32,8% para 21,5% e 4'8,3%), Acreditamos 

que a maior reserva entre as moças nessa questão reflete uma 

valorização específica: enquanto para os rapazes maior intimi

dade física reforçaria a identidade masculina, para as moças 

seria uma decorrência do relacionamento afetivo, não um alvo 

em si. A intimidade física variou desde carícias, beijos ~ a 

braços até contatos envolvendo áreas erõgenas e relações se ~ 

xuais. 

Considerando as descrições oferecidas pelos sujeitos, temos o 

quadro seguinte: nenhuma intimidade física, 32,8% dos rapazes 

e 48,3% das moças; afagos, beijos, abraços, mãos dadas e "inti 

midades normais", 33,9% dos rapazes e 28,8% das moças; conta'

. "'--tós-e relações sexuais, 19,6% dos rapazes e 11,6% das moças ;t,9. 

ques íntimos, 3,7% dos rapazes e 4,6% das moças e sem descri -

ção 10,1% dos rapazes e 6,6% das moças. 

Os sujeitos sentem que o namoro pouco interfere na vida fami ~ 

liar, escolar ou de grupo; a média dos índices de interferên ~ 

cia foi baixa nos três caso's e quase a mesma para ambos os se 

xos (media global 0,689 na escala de O a 3); as moças assina -

Iam um grau de interferência ligei;'amente maior do namoro na 
2 vida familiar (0,675 para 0,400 para os rapazes, com X =11,24, 

-" 3 g.l., p = 0,0105) e os rapazes acusam um grau de interferen-

cia ligeiramente superior na vida escolar (0,791 para 0,559 p~ 

ra as moças, com X2 = 12,76, 3 g.l., p = 0,0052); o grau de in 

terferência na vida do grupo de pares é quase o mesmo para am

bos os sexos (0,851 pontos em média). 
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Rapazes e moças divergem ao atribuir aos pais conhecimento de 

estarem namorando ou terem namorado: em aproximadamente dois 

terços dos casos afirmam que mnbos os pais souberam (74,3% 

dos rapazes e 63,4% das moças), ou que nenhum soube (15,3% e 

13,1%, respectivamente); quando apenas a mãe soube, a propor

çao foi de 22,9% para as moças e 8,4% para os rapazes; só o 

pai ter tido conhecimento correspondeu apenas a 0,6% das res

postas das moças e 2,0% dos rapazes' (X 2=20,02,3g.1. ,p=0,0002). 

Quanto à reação dos pais face ao namoro (real ou esperadil, ca 

so tivessem tido ou viessem a ter conhecimento do namoro'), ra 

pazes e moças diferem em relação às condutas atribuídas. No 

tocante ao pai, em mais da metade dos casos os rapazes assin~ 

lam interesse (55,2%) e em cerca de um quarto 'desinteresse 

(26,6%), enquanto as moças --atribuem interesse em menos da me.,. 

tade (47,2%) e desinteresse em 14,5% dos casos, apontando"to,-
~ 

lerância em cerca de um quinto dos casos (19,8% para 3,9% pa 
~ 

ra os rapazes) e tentativa de impedir em 10,1% dos casos (pa~ 

ra 0,6% dos rapazes). No tocante à*, a reação de'in't'eres 

se é assinalada em cerca de dois terços dos casos C64,G% de 

rapazes e 68,9% de moças), desinteresse na proporção de 13,4% 

para os rapazes e 4,7% para as moças e' toleran'cia na X'azao de 

6,4% para os rapazes e 16,7% para as moças; teritativade' im ":' 

pedir corresponde a 1,2% dos rapazes e 4.3% das moças. ,'Ou.,. 

tras reaç6es atribuídas ao pai por 13,6% dos rapazes e '8,5%' 

das moças e ã rllãe por 15,0% e 5,4% respectivamente, referem ~ 

se a brincadeiras, preocupação, medo, ciúmes, ou" àceitação 

progressiva. As reações atX'ibuídas ao pai e à wãe estiveramas 

sociadas ao sexo (X 2 =41,45, 4 g.l., p=O,OOOO e X2 =35,03, 4 g. 

1., p = 0,0002). 
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Verificamos que a mae tende a se interessar mais pelo evento na 

moro, independentemente do sexo dos filhos; que as filhas apon-

tam, de parte dos pais, as reações tolerância e tentativa de im 

pedir em maior proporção do que os rapazes (que pouco as assina 

1~T.); os sujeitos atribuem maior desinteresse em relação ao pr~ 

genitor de sexo contrário. 

Quanto ao.prestígio de alguém que começa a namorar, os rapazes 

acham, em relação a seu próprio sexo, que ele aumenta em 64.,2% 

dos casos, não muda em 32,7% dos casos e diminui em 3,1% dos ca 

sos; em relação ao sexo contrário, que aumenta em 48,6% dos ca-

sos, não muda em 42,4% dos casos e diminui em 9% dos casos. As 

moças, por sua vez, acham que, em relação a seu próprio sexo, o 

prestígio de alguém que começa a namorar aumenta em 43,4% dos 

casos, nao muda em 46,4% dos casos e diminui em 10,2% dos casos; 

em relação ao sexo contrário, que aumenta em 54,6% dos casos, 

nao muda em 38,7% dos casos e diminui em 6,7% dos casos, Pare 

ce, assim, que começar a namorar favorece mais o prestígio dos 

rapazes, não afetando muito o das moças, na opinião de ambos os 

sexos. 

Sobre quem namora qualquer pessoa (não escolhendo J;\Uito). os ra.,

pazes acreditam que, em relação a seu próprio sexo, o prestígio 

diminui em 54,5% das respostas, não muda em 32,4% e aumenta em 

13,1%; em relação ao sexo oposto crêem que diminui em 77%, nao 

muda em 17,4% e aumenta em 5,6%. As moças, por sua vez, acham 

que, em relação a seu próprio sexo, o prestígio diminui em 77.~~% 

nao muda em 16,7% e aumenta em 5,5%; em relação ao sexo oposto, 

que diminui em 45,6%, não muda em 40,9% e aumenta em 13,5% das 

respostas. Embora ambos os sexos atribuam uma diminuição de 
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prestígio ao fato de namorar qualquer umCal, deixam claro que 

os rapazes têm seu prestigio menos afetado do que as moças 

por essa prática. 

.. . Quanto ao prestlglo de quem namora mais de uma pessoa, os ra.,. 

pazes assinalam, em relação ao seu próprio sexo, que ele au-

menta em 38,6% dos casos, nao muda em 31,9% e diminui em 29 ,5%; 

em relação ao sexo oposto acham que diminui em 67,9% dos casos, 

não muda em 19,5% e aumenta em 12,6%. As moças, por sua vez, 

acreditam que, em relação ao seu próprio sexo, diminui em 

71,7%, não muda em 18,6% e aumenta em 9,7%; em relação ao sexo 

contrário, que diminui em 36,4%, aumenta em 32,4% e não muda 

em 31,2%. Vemos novamente que ambos os sexos desfavorecem a 

prática em relação às moças, mas não em relação aos rapazes. 

Os dados revelaIT. que o prestígio ou valor atribuído ao evento 

namoro, à discriminação ria escolha e à fideiidade, sofre vari~ 

çao segundo a questão é aplicada a um rapaz ou a uma moça, mas 

nao está associado ao sexo do sujeito que responde. Fara am-

bos os sexos iniciar namoro e algo que prestigia mais o rapaz 
. 

do que a moça, namorar mais de unCa) e algo que desprestigia 

mais a moça db que o rapaz e namorar indiscriminadamente (qua! 

quer um ou uma) é algo que desprest'igia a ambos, mas mais a mo 

ça. 

Quanto aos sentimentos despertados pela sexualidade verifica -

mos que, de r"aneira geral, a sexualidade desperta nos sujei tos 

sentimentos positivos, adequados à sua inclusão como componen~ 

tes da personalidade e ao processo de crescimento e desenvolvi 

mento. Por ordem de freqUência, os sujeitos de ambos os se -
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xos citaram, em proporçoes elevadas,: sentimentos associados a 

atração (94,4%» amor (92,4%), alegria (91,0%), prazer (89,9%), 

naturalidade (82,1%), espontaneidade (76,9%), tranqüilidade 

(72,0%), confiança (69,7%), êxito (67,1%), curiosidade (66,1%). 

A influência do sexo do sujeito fez-se presente quanto a amor, 

mais citado pelas moças (X
2 

= 11,81, 1 g.l., P = 0,0006); ~ 
2 turalidade, mais citado pelos rapazes (X = 6,66, 1 g.l., P = 

0,0099) e" êxito, também mais citado por eles ex2 = 4,33,1 g.l., 

p = 0,0375). 

Os sujeitos, contudo, associam ã sexualidade sentimentos que 

podem expressar conflitos íntimos, como ansiedade (80,8% dos 

rapazes e 72,0% das moças), medo (20;6% dos rapazes e 44,3% 

das moças), insegurança (24,6% dos rapazes e 42,0% das moças~ 

-sof-p-imento (14,2 % dos rapazes e 21,5 % das moças), vergonha 

(12,9% dos rapazes e 26,1% das moças), obrigação (20,7% dos 

rapazes e 9,0% das moças, ausência de inocência (76,3% dos r~ 

pazes e 63,9% das moças). Sentimentos de ansiedade,'obriga ... 

çao e ausência de inocência afetam mais rapazes do que moças 

e medo, sofrimento, vergonha e insegurança atingem mais moças 

do que rapazes. Nessa ordem, para um"g~au de liberdade, fo ... 

ram obtidos 08 seguintes resultados: X2 = 5,49 (p =_0,0191) ; 

x2 
= 15,67 (p = 0,0001); X2 = 9,68 -Cp = 0,0019); X2 = 33,95 

Cp = 0,0000); X2 = 4,47 (p = 0,0344); X2 = 13,69 Cp =0,00021.; 

X
2 

= 18,18 (p = 0,0000), Desconfiança foi ainda assinalada 

por 19,3% dos rapazes e 21,8% das moças. 

Em relação ã iniciação sexual, 73,2% dos rapazes e 12,6% das 

moças declaram ter tido relações sexuais. A idade da inicia 

ção variou de 6 (sic) a 20 anos, estando a moda masculina nos 

15 anos e a moda feminina nos 17 anos de idade. A média para 
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os rapazes é de 14,41 e para as moças de 17,02 anos de idade 

(nenhuma moça assinalou iniciação sexual antes dos 14 anos). A 

maior precocidade na iniciação é, pois, característica mascul~ 

na. A proporção de moças com experiência sexual é quase a 

mesma daquelas que a assinalam em situação de namoro (12,6% p~ 

ra 11,6%), enquanto a de rapazes é três vezes e meia maior ( ... 

73,2% para 19,6%) indicando que, para o sexo mdsculino, a ati

vidade sexual é uma experiência em grande parte alheia ao con

texto do namoro e está associada ao sexo {X 2=231,17, 1 g.l.,p= 

O,Ooco)"inclusi~e face i idade (X2=70,65, 14 g.l.,p = 0,0000). 

Quanto ao relacionamento mínimo necessário para manter rela 

ções sexuais, rapazes e moças têm expectativas diferentes e se 

situam em extremos opostos. Assim, os rapazes assinalaram a-

mizade em 24,3% dos casos, namoro em 19,2% ; casamento também .'--"--
em 19,2%, encontro ocasional em 13,6%, namoro firme em 13,0% , 

simples camaradagem em 7,,3% e noivado em 3,4%. As moças assi 

nalaram casamento em 63,3 % dos casos, namoro "firme em 13,6 % , 

namoro em 9,4%, noivado em 7,4%, amizade em 4,8%; 'encontr'o 0-

casional em 0,9% e simples camaradagem em 0,6%. Enquanto as 

moças têm posições ligadas i maior intensidade do vínculo, os 

rapazes não e:Kcluem outros relacionamentos (X2=155, 05, 6", g,.L , 

p = 0,0000). 

Em relação ao prestígio de quem tem experiências sexuais, os 

rapazes acreditam que, em relação ao'seU próprio' se'xo, aumenta 

em 54,5% dos casos, não muda em 37,8% dos casos e diminui em 

7,7% dos casos; em relação ao sexo' oposto, que diminui em 45,9% 

dos casos; at:menta em 20,9% dos casos e não muda em 33,2% dos 

casos. As moças, por sua vez, acreditam que, em rela'ç'ao ao 

seu próprio sexo, diminui em 56,2% dos casos, não muda em 23,1% 

dos casos e aumenta em 20,7% dos casos; em reTa'ç'ão' 'ao' s'exo"o' -
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posto, que aumenta em 52,5% dos casos, nao muda em 39,5% dos ca 

sos e diminui em 8,0% dos casos. Ambos os sexos desprestigiam 

as experiências sexuais femininas, q' que resulta num universo 

conceitual comum, embora assimetrico. Apesar de. a maioria dos 

sujeitos ter expectativas diferentes para os sexos masculino e 

feminino, 75,2% dos rapazes e 76,7% das moças declaram que am-

bos os sexos deveriam orientar-se pelas mesmas normas de condu-

ta sexual~ o que talvez expresse conceit6 compartilhado apenas 

de forma ideal, sem condições de influir nas práticas • 

. 
Um rapaz e uma moça estariam felizes, apos o primeiro encontro, 

porque teria havido atração mútua, simpatia, entendimento(25,9% 

dos rapazes e 36,7% das moças), troca de afeto, de idéias e co

municação (29,9% dos rapazes e 33,2% das moças), proposta de na 

moro, noivado, casamento (11,7% dos rapazes e 16,4% das moças) 

e relações íntimas, sexuais (19,2% dos rapazes e 16,7% das mo,-

ças) . A visão de intercâmbio afetivo e comunicativo prevale-

ceu sobre a explicitamente sexual em relação a ambos os sexos • 

Os sujeitos escolheram mais de uma das categorias acima, além 

de outras, menos citadas. 

Quanto aos 'requisitos que os sujei'tos exigem do sexo oposto pa-

ra se tornarem noivos ou noivas, figuram, entre os mais citados: 
, 

afeto, carinho, amor (30,9% dos rapazes e 40,2% das moças), ca-

ráter, responsabilidade (11,7% e 13,6%, respectivamente); os ra 

pazes acentuam aparência física (19,ç% para 7,5% das moças); as 

moças, destacam atenção, cons ideração, respeito (39,4% para 

7,1% dos rapazes), compreensão (20% para 5,8% dos rapazes), sin 

ceridade (16,9% para 7,9%) e estabilidade financeira (14,4% das 

moças para 1,2% dos rapazes). Quanto aos requisitos que os 
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sujeitos acham que deve~ ser deles ~xigidos pelos seus no~vos 

ou noivas, figuram afeto, carinho, c;ompreensão (24,6% dos ra

pazes e 46,8% das moças), apar~ncia física (16,3% dos rapazes 

e 8,1% das moças), càráter, responsabilidade ClS,O% dos rapa

zes e 8,8% das moças), compreensão (7,1% dos rapazes e 18,9% 

das moças. Houve respostas múltiplas e outras menos citadas. 

No tocante ao prestígio de quem pretende se casar, os rapazes 

acreditam que, em relação ao seu próprio sexo, aumenta em 

45,1% dos casos, nao muda em 34,8% e diminui em 20,1% dos ca~ 

sos e, em relação ao sexo contrário, que aumenta em 57,4% dos 

casos, não muda em 30,1% e diminui em 12,S% dos casos, As 

moças acre di tam que, em relação ao seu próprio sexo, o pres"tí 

gio aumenta em 57,6% dos casos, não muda em 31,7% e diminui 

--em -:to-; 7% e, em relação ao sexo contrário, que aumenta em 45,6% 

dos casos, nao muda em 32,1% e diminui em 22,3%. Vemos as .,. 

sim que o prestigi~ aumenta para as moças e diminui para os 

rapazes na mesma razão e independentemente do sexo do sujeito 

que responde; em termos globais aumenta para ambos os se~os, 

mas em proporções diferentes. 

Em relação àS'situações melhores e piores no casamento, o "re 

sultadõ foi o seguinte. De melhor;, os suj ei tos destacam afe 

to e apoio mútuo entre os cônjuges C28,4% e 24,6%, respectiva 
" ~ 

mente, para marido e mulher, entre os rapazes e 39,7% e 4S;8% 

entre as moças), constituir família, ter filhos 07,9% e 19,6%, 

respectivamente, para marido e mulher, entre os rapazes e9,3% 

e 9,8% das moças), sexualidade (15,9% e ·6,7%, respectivamente, 

para marido e mulher, entre os rapazes e S,5% eS,S% entre as 

moças). 
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De pior, a falta de afeto e apoio entre os cônjuges (16,7% e 

16,7%, respectivamente, para marido ':e mulher, entre os rapazes 

e 10,3% e 11,3% entre as moças), incompreensão e brigas (8,3 % 

e 16,7%, respectivamente, para marido e mulher, entre os rapa

zes e 19,7% e 17,4% entre as moças), responsabilidades fami1i~ 

res (9,6% e 10,4%, reppectivamente para marido e mulher, entre 

os rapazes e 18,9% e 10,1% entre as moças), perda de 1iberda-

de pessoal (11,7% e 9,6%, respectivamente, para marido e mu-

1her, entre os rapazes e 11,9% e 8,6% entre as moças), infide-

lidade (13,1% e 20,5%, respectivamente, para marido e mulher, 

entre os rapazes e .13,4% e"17,4% entre as moças), 

Quanto aos motivos mais importantes que levam os casais à sep~ 

ração são mais citados, respectivamente por rapazes e moças, 

fim do amor (12,1% e 36,7%); incompreensão mútua (19,6% e 

"_19,L%2.; desarmonia no lar, brigas <22,1% e 10,1%); casamento 

precipitado ou forçado (15,8% e 12,9%); desconfiança, 
. ~ 

Clumes 

e insegurança (17,1% e 16,2%); infidelidade (10,8% e 11,3%) ; 

incompatibilidade de temperamento e interesses (12,9% e 7,5%); 

rotina (12,1% e 9,1%); falta de diálogo (7,9% e 10,3%); 8,7% 

dos. rapazes e 9,7% das moças citaram também relacionamento se

xual insatisfatório. 

A propósito das questões sobre reprodução humana e aspectos'· de 

saúde, o resultado foi o seguinte: 

Quanto as mudanças no organismo que permitem saber se um jovem 

está apto a procriar ou gerar um filho, os rapazes respo~ 

deram corretamente (puberdade, menarca, ovogênese ou ejacul~ 

ção, espermatogenese), em relação ao seu próprio sexo, em 
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49,9% dos casos e, em relaçao ao sexo opost"o~ em 36,8%; as mo.,. 

ças ofereceram respostas corretas, em relação ao seu próprio 

sexo, em 61,5% dos casos e, em relação ao sexo opost'o~ em 33,1%. 

As respostas restantes foram "não sei" ou incorretas ou genér~ 

cas: ereção, masturbação, caracteres sexuais secundários, de .,. 

senvolvimento. Os sujeitos conhecem menos o que ocorre no 

sexo oposto' ao seu; o auto-conhecimento é maior entre as moças. 

Quanto à idade em que a moça atinge des·en:vOlvi"rrien:to· rfsic'o" a, 

deguado para dar à 'luzurriacriança houve respostas na faixa 

dos 12 aos 29 anos, com média de 18,64 anos. Entre 12 e 16 a 

nos houve citações de 44,2% dos rapazes e 27,4% das moças, en-

tre 17 e 20 anos, de 42,3% e 47,3% e entre 21 e 29 anos, de 

13,5% e 25,3% respectivamente. A dispersão de freqUencias 

ao longo de faixa tão ampla poderia ser explicada, nas idades 

mais baixas, pela ocorrência da menarca, tida, provavelmente, 

como condição suficiente por parte dos suj ei tos, e, nas' idades 

mais elevadas, pela necessidade de desenvolvimento f~sico com

pleto, obviamente exagerado ex2 '= .. 39,86,'.18 g.l., P = 0,0022). 

Em relação ao intervalOminirrio de tempo entre on·a:sc·irrien:tó .... de 

um filho e o seguinte, objetivando ~ .saúde e bem-estar da mãe 

e da criança, 44,5% dos sujeitos assinalaram ser de'dói·s·aÍ'losi 

35,0% de !:Im ano; 13,0% de três anos i 4,1% de gÜatrO'an:osi3,0% 
< -

de cinco anos eO, 4% de seis a sete an·os. As moças assinalam 

o intervalo de tempo de dois ou mais anos em maior proporção 

do que os rapazes (70,3% para 44,9%), indicando maior conheci.,. 

mento do que eles ex2 = 19,23, fi g. 1., P = 0,0038).. 
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Os sujeitos, em sua quase totalidad,e (84 >5~1, afirillaill saber 

que, para a mulher que tem relações, sexuais, as possibilida
'I. 

des de engravidar não são as mesmas todos os dias'~ 5'8,6% dos 

rapazes e 69,1% das moças apresentam justificativas corretas, 

indicando conhecimento do ciclo menstrual (os demais ou dei-

xam de justificar ou o fazem incorretamente), 

Dos rapazes e moças, apenas 4,4% nao tinham ouvido falar de 

métodos para evitar a gravidez: 72,1% citam prlulas anticon "',: 

cepcionais; 29,0% preservativos; condom;21,4% rftmo, "tabeli-

nha",'19,7% dispositivo intra-uterino, 9,9% laqueadura das 

trompas; 6,8% diafragma, espermicidas e 4,9% vasectomia; 5,5% 

incluem aborto (respostas mÚltiplas)'. 

', ____ ,Afirmam saber o que é ctoençavenérea' 82,3% dos suj eitos 'e ,.c~ 

mo formas de proteção, 34,9% indicam escolher o parceiro, não 

manter relações sexuais-com qualquer um; 16,7% evitar a pro ., 

miscuidade sexual, a prostituição; 22,0% higiene corporal; 

14,2,% abster-se de relações sexuais com pessoa doente; 11,3% 

exames médicos periódicos; 5,9% usar preservativo, condom e 

9,0% (moças) nao utilizar s~mi tários públicos (respostasmúl~ 

tiplas) , 

As fontes de informação sobre vidasexuaTe're'proctução' hUmana 

citadas pelos rapazes, em ordem decrescente de freqUência,-J~ 

ram companheiros, 86,8%; revistas, 79,6%; livros, 72,1%; pro

fessores, 66,4%; irmãos e primos, 58,7%; televisão, 58,1%;pai, 

48,2%; namorada, 43,9%; jornais, 39,1%; mãe, '39,3%;, parentes- (tios), 

31,9%; rádio, 21,6% e outros, 17,1%~ As moças citaram compa -
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, 
nheiros, 86,5%; revistas,' 81,5% l livros, 80,7% i telev,i:sâo, 76,9%; 

professores, 76,0%; mâe, 67,2%) namo'rado, 58,2%) irmãos e pri., 

mos, 54,9%; outros parentes (tios), 35,5%; jornais, 30,1%; rá-

dia, 18,3%; pai, 17,4% e outros, 10,6%. Estiveram associadas 

ao sexo, entre as moças, as fontes mãe, namorado e televisão 

<X2 = 44,06; 10,94 e 22,83, respectivamente, 1 g.l., p=O,OOOO) 

e, entre Oq rapazes, pai <X2 = 62,43, 1 g.l., P = 0,0000). 

As fontes preferidas de informação, segundo o'" '~ndice' 'deint'en" 

sidade de preferência (escala de O a 3) .mostram, para os rapa~ 

zes, o quadro seguinte; 2,144 para pai; 2,031 para professores; 

1,968 para livros; 1,955 para namorada; '1,888 para companhei -

ros; 1,893 para revistas; 1,690 para mãe; 1,659 para irmãos , 

primos; 1,635 para televisão; 1,538 para jornais; 1,339 para 

"-rádio";, 0,958 para parentes. Vemos, assim, que pais, profess~ 

res e livros aparecem nos três primeiros lugares, seguidos por 

namorada, companheiros e revistas, como fontes mais preferidas 

de informação sobre sexualidade pelo sexo masculino, Para as 
r 

moças, a ordem de preferência foi mãe (2,512);; livros (2,163); 

professores (2,156); companheiros (2,029); namorado (1,921); re

vistas Cl,Ú5l; televisão (I,556);'irmãos, primos 0,533); pai 

Cl\473); jornáis (l,155); parentes Cl,026); rádio <r,014). 

Moças e rapazes apresentam pois um perfil semelhante quanto ã. 

ordem de preferência; o'progenitor do mesmo sexo encabeça a 

lista em ambos os casos; os pais representam a fonte mais de" 

sejada pelos jovens, seguida pelos livros e professores; os 

companheiros, namorado ou namorada e revistas vêm a seguir. 

Jornais e rádio como fontes de informação sobre sexualidade 
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sao mais preferidos pelos 

2 

2 
rap~zes do que pelas moças (X ~21,93, 

3 g.l., p ~ 0,0001 e X ~ 12,68, 3 i.i., P =0,0054, respecti-

vamente).) o mesmo ocorrendo com o pai ex2:42,75, 3 g.l., P - ... 
0,0000) . 

Em relação ã influência que os sujeitos admitem' re'ceber de"ter":' 

ceiros em seu relacionamento 'cOrri O sexO 'Óp'Os'to, o'Jnd'ic'e' de' 'in.,. 

fluência conjunto (média das oito categorias para ambos os se -

xos) foi de 0,890 (escala de ° a 3). Os rapazes sentem ser 

influenciados pelos companheiros (1,772), revistas (1,195), li

~ 0,066), pai (0,934), televisão (0,930), mãe (0,864), pro-

fessores (0,348). As moças sentem influência da mãe (1,252), 

companheiros (1,227), livros (O ,865) ;re'vistas (O ,829), pai 

(0,764), televisão (0,629), professores (0,314). são valores 

em_geral baixos, exceto para companheiros (sexo masculino). 

Hã associação entre o sexo do sujeito e a influência dos compa-

. (2 3 14 3 O 0000) dI' - - (X 2 nhel!'os X = 4, , g. 1., P =, , a te eVlsao ~ 

19,38, 3 g.l., P = 0,0002) e de revistas (~2 = 21,32, 3 g.l., 

p = 0,0001), mais sentida por rapazes do que por moças; a in -

fluência da mãe-prevalece entre as moças (X 2 = 22,76, 3 g.l., 

p ~ 0,0000). 

Especificamente, 56,4% dos rapazes e 52,7% das moças' conside -

ram que religião nao influi nas atitudes e comportamentos l:'ela 

Uvos ã sexualidade; exceto 6,9% que assinalam que influi, pr~ 

judicando, os demais acreditam que influi, ajudando. 

Considerando o conjunto dos dados referentes ã interação com o 

sexo oposto, delineia-se o seguinte quadro. 
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A experiência de namoro faz parte da adolescência e geralmente 

se inicia entes dos sujeitos compleiarem 16 anos. A varia .,. 

ção referente ao número de namorados e à duração do namoro,co~ 

figura situações típicas da adolescência, em que a aproximação 

com o outro sexo ê de carater exploratório, significando um 

processo de descoberta de si e de outro (SULLIVAN, 1953; RIVEN 

BARK, 1966; REISM.AN & SHORR, 1978; BIGELOl'l, 1977) FISCHER.,198]J. 

Nesse processo observou-se níveis elevados de doação e recep .,. 

ção em termos de. afeto, confiança, comunicação e compreensão , 

tendo as moças- se diferenciado dos rapazes em relação à doação 

de amor (quanto o sujeito afirma ter gostado do outro), o que 

pode significar tanto uma característica feminina efetiva como 

uma maior reserva masculina em reconhecer~se apaixonado. 

Por outro lado, a intimidade física no namoro é discreta na 

maioria dos casos,embora os rapazes a acentuem mais do que as 

moças. Envolvimento sexual no namoro, comparado com experie~ 

cia sexuai (além da situação de namoro), coincide somente en

tre as moças, enquanto os rapazes apontam essa experiencia no 

contexto do namoro em cerca 'de um quarto dos casos. Os suj ei"'" 

tos são coerentes, nesse sentido, face às respostas' sobre rela 

cionamento mínimo para manter relações sexuais: os rapazes op_ 

tam pelas mais diversas circunstâncias; as moças, em grande 

pa~te) as restringem ao matrimônio. Estamos aqui frente a u.,. 

ma questão cultural, com valores diferentes para os diferentes 

sexos, que pode p~ejudicar o relacionamento interpessoal. 

o universo cultural é conflitivo para rapazes e moças e res .,. 
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peito do prestígio ou desprestígio de determinadas condutas, 

quando aplicadas a um ou a outro sexo (namorar mais de uma p·e~ 

soa, namorar qualquer pessoa, ter experiências sexuais·), ambos 

os sexos compartilhando,em proporções equivalentes,das mesmas 

percepçoes não complementares e discriminatórias. 

o evento· namoro, na maioria dos casos, nao desperta reaçoes ·de 
~ 

fensivas dos pais, embora parte das moças aponte oposição; de 

maneira geral, pouco interfere na vida familiar, escolar ou de 

grupo, segundo percebem os sujeitos. 

Em nossa amostra a iniciação sexual .correspondeu a. seis rapa .,. 

zes para cada moça, enquanto em países europeus alguns estudos 

mostram que a proporção de moças chega a superar a de rapazes 

(IPPF, 1980; HUSSLEIN et alo, 1982; LEWIN, 1982) e, nos E.U.A., 

a aproximar-se deles (VINCENT, 1981; SHEN, 1982). 

A sexualidade, de maneira geral, desperta sentimentos positi ~ 

vos, embora ocorram, em menor proporção, percepções 

relacionadas a ansiedade, obrigatoriedade, ausencia,de inocen-

cia, medo, sofrimento, vergonha, insegurança e desconfiança,c~ 

j a origem pode ser atribuída, em par.te, ao meio cultural, mas, 

também, ao próprio meio familiar imediato, onde o indivíduo ·re 

cebe as influências básicas na formação de sua personalidade. 

Na interação com o sexo oposto os sujeitos se posicionam de ma 

neira crítica, valorizando os vínculos afetivos, a compreensao 

e a responsabilidade mútua em oposição a falhas de caráter, 

desonestidade, desrespeito, hostilidade .• Tais valores .são 

utilizados como critérios para suas decisSes em diferentes ti-
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pos dê envolvimento afetivo, do primeiro encontro ao casamento, 

Essa visão crítica definiria nível crescente de maturidade,mas, 

também. pode significar idealização das relações entre os sexos, 

comum à adolescência: 

Na área da reprodução humana e aspectos de saúde, os conhecimen 

tos dos sujeitos apresentam-se incompletos ou deficientes, con

firmando estudos que indicam o desenvolvimento de projetos espe 

cíficos para suficiência do seu ensino (SALOMÃO et alo, 1983), 

Os professores, como fontes de informação sobre sexualidade e 

reprodução humana, ocupam o quarto lugar e são citados por 66,4% 

dos rapazes e 76,0% das moças, São precedidos, em proporções 

maiores, pelos companheiros, revistas, livros e, entre as moças, 

televisão, confirmando estudos que apontam o grupo de pares co

-mo principal fonte de informação (WAGNER, 1980), Os pais,que 

representam a fonte mais preferida pelos jovens, são citados c~ 

mo fontes atuais apenas por menos da metade dos sujeitos, exce

ção feita à mãe, para as moças, deixando assim de preencher um 

espaço que lhes é reservado pelos próprios filhos. 

o fato de desejar essas fontes de informação não significa que 

os jovens seriam influenciados diretamente por elas -em seu rela 

cionamento com o sexo oposto; o índice de influência, nesse as

pecto, foi baixo, por que os jovens desenvolvem e buscam cres -

cente autonomia no processo de crescimento e desenvolvimento. o 

que é natural e vem de encontro ao objetivo educacional de esti 

mular a responsabilidade pessoal pelo próprio:praj eto de vida, 
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6. CONCLUSOES 

1. Caracterização dos sujeitos 

1.1 Nível e período escolar 

A distribuição dos sujeitos nos períodos diurno e notur 

no (metade em cada período) e ao longo das três .séries 

do segundo grau (cerca de um terço para cada .série) re~ 

velou proporções equivalentes, o mesmo ocorrendo em re~ 

lação à proporção de rapazes e moças no período noturno 

(cerca de metade de cada sexo); no período diurno: po~· 

rém, a proporçao de moças excedeu a de rapazes, o que 

aconteceu também em relação às duas últimas .séries; en, 

quanto na primeira série prevalecem os rapazes. 

1.2 Idade e sexo 

As idades se distribuiram na faixa dos 14 aos 21 anos, 

na razão de 0,9%, 10,6', 20,8',;26,8%,20,3%, 10,7%;6,9% 

e 3,0%, configurando uma curva normal de assimetria po~ 

sitiva; a média das idades dos rapazes foi de aproxima":' 

damente 17 anos e dois meses e. das idades das moças de 

cerca de 17 éinos e cinco meses, com moda e mediana nos 

17 anos. No conjunto o total de rapazes e moças foi, 

respectivamente, de 239 (37,7%) e 395 (62,3%). 

1.3 Família efetiva 

A família efetiva (aquela con1 quem os sujeitos moram) 

correspondeu em 77,1% dos casos à própria família de 0-
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, 
rigem (pai e mãe), em '2,7% a um dos pais e padrasto ou 

madrasta, em 12,8% só â mãe.'eml,l%sõ ao pai, em 3,9% 

a parentes e em 2,4% a outras pessoas. 

1.4 Profissão dos pais 

Dos sujeitos, 87,0% declararam que o pai trabalha e 2b,2%. 

que a mãe trabalha fora; 35,2% dos pais pertencem a ca~ 

tegorias profissionais mais elevadas socio-economicamen 

te e 64,8% a categorias menos elevadas; em relação às 

maes as proporçoes são de 29,7% e 70,3%, respectivamen-

te. 

1.5 Escolaridade dos pais 

Menos da metade, 40,1% dos pais e 35,1% das mães) com"7 

pletou cursos além do antigo primário: 18,1% e 19,7%c"o!!!. 

pletaram o ginásio antigo; ,10,3% e 12,3% concluiram o 

29 grau e apenas 11,7% e 3,1% o curso superior; 6,4% e 

8,4%, respectivamente, não tinham nenhum curso, 

1.6 Trabalho do sujeito 

Cerca de metade dos sujeitos trabalha (46,5%); 73% dos 

que trabalham o fazem por 8 h diárias e os demais por 

períodos de 3 a 7 h ao dia. 

2. Aspirações, interesses, valores e auto-imagem 

2.1 Significado da escolarização 
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2.1.1 Sentido da escola para a vida 

Ambos os sexos consideram que o processo de esco

larização, algm de ser requisito para obtenção de 

emprego e exercício de profissão, preenche neces

sidades psicossociais de crescimento, propiciando 

cultura geral, relacionamento humano e desenvolvi 

mento da pessoa e do cidadão. 

2.1.2 Importância atribuída ao tempo de estudo, deveres 

e notas escolares 

Ocupando o quinto lugar em importância entre os 

tópicos de rotina de vida, a valorização de tempo 

de estudo, deveres e notas escolares esteve asso

ciada ao sexo do sujeito, as moças obtendo 2,279 

pontos e os rapazes 2,004 (escala de O a 3). 

2.1.3 Percepção do aproveitamento escolar 

No conjunto, as moças assinalaram ter melhor apr~ 

veitamento escolar do que os rapazes, havendo as

'sociação entre este item e o sexo do sujeito. 

2.1.4 Perspectiva de estudo e trabalho 

Dos sujeitos, 75,7% esperam estar trabalhando e 

continuando' seus' estudos após a conclusão do se -

gundo grau; os demais acreditam que estarão ou a

penas trabalhando ou só estudando. 
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2.1.5 Prestígio atribuído ao 'trabalho e ao estudo 

Trabalho e estudo sao valorizados por ambos os s~ 

xos; deixar de estudar diminui o prestígio e pas

sar a trabalhar o aumenta. 

2.1.6 Influ~ncia da opinião dos professores sobre deci

sões de vida 

A opinião dos professores é levada em conta ape.,. 

nas 'quanto aos estudos e somente por 22,5% dos su 

jeitos. 

2.1.7 Percepção do papel dos professores como fontes de 

informação sobre vida sexual e reprodução humana 

Os professores sao a segunda fonte preferida de 

informação por ambos os sexos, embora ocupem o 

quarto e quinto lugares, respectivamente, como 

fontes atuais para rapazes e moças. 

2.2 Importância atribuída a aspectos da rotina de vida 

Os rapazes valorizam, em sua rotina de vida,pela ordem 

de importância, colegas, companhias ,e amizades; lazer, 

recreaçao, distrações e entretenimentos; relacionamento 

com o sexo oposto; apar~ncia pessoal; alimentação, horá 

rios de refeição; tempo de estudo, deveres e notas esco 

lares; gastos em objetos, roupas e uso do dinheiro, pe

ríodo de perman~ncia fora de casa, horários; crença re

ligiosa, freqUência a atos religiosos e ajuda nas tare~ 
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fas domésticas. As moças dao mais importância, - pela 

orde!!'., a -coTe-g-as ;cÓmp-anhias;' -atriizade's ;' 'ap'arência' pes -

soal;relacionamento com o sexo oposto; lazer, recreação, 

distrações, entretenimentos; tempo' de 'estüdo;' 'ceVe-r'es e 

notas escol ares; ajuda nas tarefas domésticas ;-, período 

,de permanência fora de casa,- horáriOs; gastos' em o):>j e -

tos, roupas, uso do dinheiro; alimentação, horários de 

refeição; crença religiosa,-freqUência'a'-a-t'osreTigio-_

sos. O sexo do suj eito esteve associado a seis tópi-'-

cos, grifados no texto, aos quais as moças dão 

importância do que os rapazes. 

2.3 Percepção do desenvolvimento pessoal 

2.3.1 Auto-imagem ~._-

maior 

No conjunto, os sujeitos atribuem âs pessoas que 

os cercam avaliações favoráveis, em ordem decres-:

cente, aos seguintes aspectos de seu desenvolvi -

mento: relacionamento com os companheiros, rela -,

cionamento familiar, responsabilidade e cumprimen 

to de deveres, 'fClcilidade de convivência, desen ~ 

volvimento físico, atração para o sexo oposto, d; 

sempenho escolar, desembaraço no relacionamento 

com os outros, preocupação com religião. Exis -

tem diferenças entre os sexos em relação a desen-:

volvimento físico, desempenho escolar e preocupa

çao com religião, as moças se situando em melhor 

posição do que os rapazes. 
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2.3.2 Expectativas para a vida 

Os jovens desejam, principalmente, felicidade, ê

xito na vida (estudo, profissão, trabalho, amor), 

relacionar-se bem com as pessoas, tranqüilidade, 

estabilidade, equilíbrio, independência e autono

mia. 

2.3.3 Uso do tempo livre 

Quase todos os sujeitos (85,4% dos rapazes e 89,4% 

das moçasj:'têm atividades preferidas nas horas va.,

gas, sendo mais citados esportes, música, leitura, 

televisão, estar com os amigos, passear e execu ~ 

tar atividades artesanais ou artísticas, 

3. Interação com os companheiros 

3.1 Composição do grupo de companheiros 

Predominam no grupo de companheiros colegas e ex-cole ~ 

gas de. escola, seguidos de vizinhos, parentes, colegas 

de trabalho e outros. 

3.2 Importância atribuída ao grupo de companheiros 

Na rotina de vida dos jovens, colegas, companhias e ami 

zades representam a questão mais importante, obtendo 

2,778 pontos entre as moças e 2,633 entre os rapazes 

(escala de O a 3). 
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3.3 Assuntos de conversaçao preferidos 

Em grupo, os rapazes conversam preferentemente sobre 'es 

portes, divers~es e sexo e as moças sobre divers~~s, na 

moro e estudo; reuniões sociais, trabalho, famxlia eou 

tros também são mencionados. 

3.4 Percepção da influência do grupo 

A influência do grupo prevalece, para ambos os sexos,em 

relação a ,lazer, recreação, distrações e entretenimento 

e, para o sexo masculino, no relacionamento com o sexo 

oposto. Os sujeitos mantém sua autonomia no grupo fa-

ce a propostas das quais discordem, as moças mais do 

que os rapazes. A pressão do grupo leva a atos não a~ 

provados apenas em 15,4% dos casos. 

3.5 Percepção do desenvolvimento do melhor amigo 

Os sujeitos sentem que o melhor amigo relaciona-se bem 

com a família, com os companheiros e outras pessoas e é 

responsável no cumprimento de deveres, mas tem um menor 

desempe,nho elT' relação à escola e à religião Cesta últi.., 

ma principalmente entre os rapazes). O desenvolvimen-

to físico do melhor amigo, a preocupaçao com relip,ião e-

a responsabilidade e cumprimento dos seus deveres sao 

características assinaladas mais pelas moças. 

li. Interação com os pais 

4.1 Participação atribuída aos pais face ao grupo de compa~ 

nheiros 
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Os pais conhecem pessoalmente alguns dos companheiros 

dos filhos; em 63,3% dos casos o",pai, e 71,8% a f!lãe gos

tam deles e aprOvam que andem juntos; nos demais casos, 

as reações variar.l entre tolerância, rejeição, imposição 

ou sir.lplesmente indiferença. Dos sujeitos, 20,6% afi~ 

mam possuir amizade desconhecida pelos pais e que estes 

nqO aprovariar.l: 57,5% das moças con"lersam regularmente 

ou conversam muito com os pais sobre as atividades do 

grupo de companheiros, enquanto 60,4% dos rapazes c" nao 

conversam'ou conversam pouco. 

4.2 Controle atribuído aos pais sobre assuntos da rotina de 

vida 

Os sujeitos atribuem-aos pais, em ordem de maior para 

menor importância, controle sobre alimentação e horã 

rios de refeição, período de permanência fora de casa 

e horários (mais em relação às moças), colegas, campa -

nhias e amizades, tempo de estudo, deveres e notas esco 

lares, aparência pessoal, gastos em objetos, roupas e 

uso do dinheiro, ajuda nas tarefas domésticas (mais em 

relação às moças), lazer, recreação, distrações e entr~ 

teninentos, relacionamento com o sexo oposto (mais em 

relação às moças) e crença religiosa, freqllência a atos 

religiosos. Pouca discordância existe entre pais e fi 

lhos e entre pai e mae no tocante aos assuntos menciona 

dos; há associação com o sexo do sujeito quanto a es

tudo (rapazes), ajuda em casa e relacionamento COr.l o Se 

xo oposto (moças), como causas de discordância. 
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Apenas 14,2% dos sujeitos consideram-se motivo de desacor 

do entre os pais. Os sujeitos afirmam, em geral, que os 

pais ficariam desgostosos e aborrecidos com problemas re-

lacionados aos estudos ou a conduta pessoal (desde atos 

de indisciplina familiar até comportamentos do tipo infra 

tor ou sexualmente permissivos). 

4.3 Estilo educativo atribuí~o aos pais 

As reaçoes atribuídas aos pais face a açoes consideradas 

corretas e incorretas foram, respectivamente, elogio (pai, 

54,3%; mãe, 68,9%) e discussão conjunta (pai, 53,0%; mae, 

65,4). Reações do tipo aleatório (imprevisíveis), aversi

vas ou de indiferença são citadas nos demais casos, prej~ 

dicando a adequação requerida do ponto de vista psicoped~ 

gógico, especialmente quando se trata das moças. 

No relacionamento com os filhos predominam relações assi

métricas-autorizadoras (pais orientadores e experientes), 

seguidas de ~elações simétricas-igualitirias (pais espe

cie-de-colega), relações assimétricas-autoritirias (pais 

f\mandões~) e omissão de relações (pais alheios eindife -

rentes). Pai, experiente ou colega, foi percepção masculina 

O modelo educativo da família'de origem não seria reprod~ 

zido na família que viessem a formar por 47,3% dos rapa -

zes e 56,2% das moças. 

4.4 Percepçio da qualidade de vida em família 

Sentem interesse e atenção satisfatórios em todos os as -

d 33,1% das moças; a insatisÍa -pectos 48,2% os rapazes e 
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'çao (parcial) é maior entre o sexo feminino. Os sujei-

tos veem a mãe como mais carinhosa e acolhedora dc que o 

pai; frieza, distância e imprevisibilidade são atribuí-

dos predominantemente a este. As moças assinalam menos 

apoio mútuo entre os pais do que os rapazes (60,8% para 
-

73,5%). Quase a metade dos rapazes (49,6%) e das moças 

(47,4%) afirmam que ambos os pais assumem idêntica res -

ponsabilidade pela família; a atribuição de responsabili 

dade maior ao pai ou à mãe esteve associada ao sexo do 

sujeito, ·as moças atribuindo à mãe maior sobrecarga.Aj~ 

da recíproca no seio da família, incluindo todos os mem-

bros, é indicada por 58,9% dos rapazes e 53,8% das moças. 

Apenas 19,6% dos sujeitos mencionam prejuízo à harmonia 

familiar devido a desacordos evidentes ou encobertos. 

5. Interação com o sexo oposto 

5.1 Iníc1o, duração, constância, qualidade, importância e 

prestígio do namoro 

O relacionamento com o sexo oposto é o terceiro item de 

maior iinport~ncia na vida dC;jov~m C2 ;492 pontos; na e!';

lade·O 'a'3)'. . Antes de completarem os· 16 anos de idade, 

83,9% dos rapazes e 85,3% das moças já haviam namorado;a 

dura.ção da expériência é var'iâvel e. a moda, para ambos os" 

sexos é de 3 namorados; em média os rapazes mencionaram 

ter tido 7,1 namoradas e as moças 4,4 namorados. A expe

riência . ~nvol ve intercâmb"io" de afeto , confiança, comuni:.. 

caça0 e compreensão ·.em graus elevados, mas as moça!'; sen

tem que amam mais do que os rapa·zes (2,313·para 1,970po~ 

tos na escala de O a 3). A.intimidade física.esteve as-
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saciada ao sexo do sujeito; os rapazes acentuando-a mais , 
do que as moças (relações sexuais no namoro são indicada 

das por 19,6% dos rapazes e 11,6% das moças). Iniciar o 

namoro prestigia mais osrapazes, namorar qualquer um ou 

mais de um desprestigia a ambos os sexos, mas mais as mo 

ças. 

5.2 Re~ção atribuída aos pais face ao namoro 

Interesse, apoio e orientação foram assinalados, em rela 

ção ao pai, por 55,2% dos rapazes e 47,2% das moças e,em 

relação à mãe, por 64,0% e 68,9% respectivamente; os de

mais mencionam desinteresse, tolerãncia, tentativa de im 

pedir e outras reações, menos citadas. 

5.3 Iniciação sexual, valores e prestIgio 

Declaram ter tido relações sexuais (não necessariamente 

no contexto de namoro), 73,2% dos rapazes e 12,6% das mo 

ças; a iniciação ocorre, em média, aos 14,4 anos para os 

rapazes e aos 17 anos para as moças, estando a moda, res 

pectivamente, aos 15 e 17 anos. Apesar de 75,2% dos ra-

pazes e 76,7% das moças afirmarem que ambos os sexos de-

veriam orientar-se pelas mesmas normas de conduta sexual, 

divergem no tocante às experiências pré-conjugais, admi-

tidas por 8Q,8% dos rapazes mas apenas por 36,7% das mo

ças; em relação aos próprios pares, ambos os sexos des -

prestigiam as experiências sexuais femininas e prestigiam 

as masculinas. 

5.4 Sentimentos despertados pela sexualidade 

A sexualidade desperta nos sujeitos sentimentos positivos 

(atração, amor, alegria, prazer, naturalidade, espontanei 
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'dade, tranqüilidade, confiança; êxito, curiosidade). Amor 
- . . ~ 
e ma~s c~tado pelas moças e naturalidade e êxito pelos 

rapazes. Parte dos sujeitos, 'contudo, sente ansiedade, 

obrigação e ausência de inocência (especialmente rapazes) 

e medo, sofrimento, vergonha e insegurança (especialmen

te moças). 

5.4 Exp~ctativas face ao primeiro encontro, ao noivado e ao 

casamento 

Para se sentirem felizes, um rapaz e uma moça teriam, no 

primeiro encontro, um intercâmbio predominantemente na ~ 

rea afetiva e cognitiva (troca de sentimentos e idéias); 

apenas 19,2% dos rapazes e 16,7% das moças mencionam re-

lações íntimas, sexuais~ Para tornarem-se noivos exigi-

riam principalmente reciprocidade afetiva, qualidades de 

caráter e respeito mútuo. De melhor no casamento desta

cam afeto e apoio mútuo e, de pior, a sua ausência. Uma 

série de fatores levariam à separação, sendo mais cita 

dos o fim do amor, a incompreensão mútua, desconfiança , 

ciúme , insegurança. 

5.6 Conhecimentos sobre reprodução humana e aspectos de sau-

de 

As alterações fisiológicas no organismo que tornam os 

jovens aptos para a procriação são citadas corretamente, 

em relação ao próprio sexo, por 49,9% dos rapazes e 

51,5% das moças e, em relação ao sexo contrário, por 

'36,8% dos rapazes e 33,1% das moças; ocorre, pois, maior 

desconhecimento em relação ao sexo oposto. Os sujeitos 
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em parte subestimam e em part,e superestimam a faixa etária 

a partir da qual a mulher completa seu desenvolvimento fí-

sico para poder dar i luz: 44~2% dos rapazes e 27,4% das 

moças assinalam a faixa de 12 a 16 anos, 42,3% e 47,3%,re~ 

pectivamente, a de 17 a 20 anos e 13,5% e 25,3%, respecti

vamente, a de 21 a 29 anos (última idade assinalada). O in 

tervalo mínimo entre o nascimento de um filho e o seguin -

te, tendo em vista a saúde e o bem-estar da mae e da crian 

ça, e fixado em dois ou mais anos por 70,3% das moças e ••. 

44,9% dos rapazes, enquanto os demais mencionam o interva-

lo de apenas um ano. Embora 84,5% dos sujeitos afirmem sa 

ber que a mulher não tem a mesma possibilidade de engravi-

dar todos os dias, apenas 58,6% dos rapazes e 69,1% das mo 

ças justificam corretamente a razao. Dos sujeitos, 95,6% 

já ouviram falar em métodos anticoncepcionais: as pílulas' 

anovulatórias~. correspondem a 72,1% das citações, os pre -

servativos, condom a 29,0% e os demais são pouco citados 

Embora 82,3% afirmem saber o que é doença venérea, as res

postas foram imprecisas quanto às formas de proteção: abs

ter-se de relações sexuais com pessoas doentes foi mencio-

nada apenas por 14,2% dos sujeitos; 34,9% assinalam esco -. -- -
lba do parceiro, não manter relações sexuais com qualquer 

um; 22,0% higiene corporal; ~6,7% evitar a promiscuidade,a 

prostituição; 11,3% exames periódicos médicos; 5,9% uso de 

preservativo, condom e 9,0 (moças) não utilizar sanitários 

públicos (respostas múltiplas). 

5.7 Fontes atuais e fontes preferidas sobre vida sexual e re,

produção humana 

são fontes atuais de informação sobre vida sexual e repro-
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dução humana, em ordem decres,cente de freqüência, para os , 
," 

rapazes, companheiros, revist~s, livros, professores, ir-

maos e primos, televisão, pai', namorada, mae, jornais, 0.1:: 

tros parentes, rádio e outros; para as moças, companhei -

ros, revistas, livros, televisão, professores, mãe, namo-

rado, irmãos e primos, outros parentes, jornais, rádio, 

pai e outros. Mãe, namorado e televisão são fontes asso-

ciadas ao sexo feminino e pai ao sexo masculino. 

, 
Quanto as fontes preferidas, rapazes e moças 'preferem, em 

primeiro l~gar, respectivamente, o pai e a mae e, em se -

guida, livros, professores, companheiros, namorado(a) ,r~ 

vistas, mãe (rapazes), televisão, irmãos e primos, pai 

(moças), jornais, rádio (ambos mais preferidos pelos ra-

pazes) e parentes, com alguma inversão na ordem de prefe

rência segundo o sexo. 

5.B Influência de terceiros no relacionamento com o sexo 

oposto 

Os sujeitos admitem receber, em geral, pouca influência 

de terceiros no relacionamento com o sexo oposto (média 

de influência de 0,B90 na escala de O a 3). Destaca-se 

a influência dos companheiros, especialmente entre os 

rapazes (1,772 pontos) e da mãe entre as moças (1,252). 

Os demais ítens variam em torno de menos de um ponto:r~ 

vistas, livros, pai, televisão e professores (ordem de

crescente). Quanto ã religião, especificamente, 56,4% 

dos rapazes e 52,7% das moças consideram que não influi 

nas atitudes e comportamentos relativos ã sexualidade ; 

6,9% acreditam em sua influência, mas em sentido negati 

vo e os demais acham que ela influi, positivamente. 
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De acordo com a literatura revisada, certos fatores poderiam 

trazer alguma preocupaçao quanto ~ situações consideradas i

nadequadas à saúde mental e social de parcela dos jovens es-

tudados: 36,7% e 28,2%, respectivamente, sentem que o pai e 

a mãe não acolhem favoravelmente os companheiros; 20,7% afiE 

ma~ que os pais não aprovariam certas amizades; 15% acredi -

tam ter sido levados a ações erradas por pressão do grupo de 

companhe.iros; entre rapazes e moças, 45,7% e 46,9% vêem o pai 

e 31,1% e 34,6% vêem a mãe, respectivamente, como pessoas 

imprevisíveis, indiferentes, críticas ou punitivas em rela -

ção aos filhos; '20% consideram os pais autoritários ou indi

ferentes e 19,6% apontam desarmonia básica na família. 

Na área da reprodução humana a informação dos jovens é incom 

pleta e agrava-se quando se refere ao sexo oposto, em que 

mais falha, alcançando desde os mecanismos fisiológicos 

-e 

da 

puberdade até conhecimentos sobre condições adequadas a con -

cepção (idade da mulher, intervalo intergestacional, ciclo 

menstrual e gravidez, anticoncepção) e prevenção de enfer

midades de t~ansmissão sexual. Do ponto de vista psicológi-

co, sentimentos como medo, insegurança, vergonha e sofrimen-

to atingem mais as moças e ansiedade, obrigação e ausência de 

inocência-mais os rapazes, 'no que se refere à sexualidade. 

Experiência ~exual no namoro é rela~ada por 19,6% dos rapa -

zes e 11,6% das moças; fora do namoro, atinge 73,2% e 12,6%, 

respectivamente; a idade de iniciação é de 14,4 anos para os 

rapazes e 17 anos ,.para as moças. Conforme verificamos na 

literatura revista, o envolvimento sexual precoce é fator de 

risco ao desenvolvimento biopsicossocial do jovem. 
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7. RECOMENDAÇÕES 

Do ponto de vista da Educação, as recomendações cabíveis me

lhor seriam expressas sob forma de sugestões às pessoas en -

volvidas em programas de Saúde, Educação, Bem-Estar Social 

e Promoção Humana, quaisquer que sejam as agências que os ar 

ticulem, embora a escola assuma um papel específico ao reter 

parte da população jovem na faixa de escolarização. 

Assim, sugere-se, 

face à valorização pelos adolescentes do 

sentido para a vida da escola (função for

mativa) e ao elenco de necessidades relati 

vas aos temas tratados neste trabalho, 

1. -a ênfase no currículo de tópicos rele

vantes ao crescimento e desenvolvimento do 

adolescente, integrando os aspectos bio

psicossociais e discutindo questões rele -

vantes·na área da Psicologia da Adolescên

cia, Saúde Mental e Saúde Social; 

face as necessidades específicas de desen

volvimento inerentes às condições masculi

na e feminina e evidenciadas neste traba-

lho nas percepções de rapazes e moças so

bre aspectos básicos de sua existência, d~ 

finidos em relação a aspirações, interes -

ses, valores e auto-imagem, interação com 
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, 
os companheiros"pais, sexo oposto e sexua

I 

lidade, 

2. a consideração à singularidade e compl~ 

mentariedade das condições:masculina e femi 

nina, propiciando entre rapazes e moças to-

mada recíproca de consciência de suas dife 

rentes percepções, papéis, necessidades e 

problemas; 

face ao papel atribuído aos pais, professo

res e companheiros e à sua influência em re 

lação a diferentes aspectos do crescimento 

desenvolvimento, ora prevalecendo uns, ora 

outros , 

3. a respectiva inclusão em projetos desti 

nados à discussão das 'necessidades e pro-

blemas dos jovens, mediante a constituição 

de grupos de participação que assum~~ res--

ponsabilidades pelos objetivos e atividade~ 

cada qual como meio e alvo das ações educa 

t±vas; 

face à influência específica sobre sexuali-

da de e relacionamento com o sexo oposto dos 

companheiros, no caso dos rapazes especial-

mente e dos companheiros e da mãe, no caso 

das moças; 

face à ambos os pais e professores represe~ 

tarem fontes preferidas de informação quan

to à sexualidade; 



4. O desenvolv~mento de programações espe-
, 

cíficas ao grup~ de pares, aos pais e aos 

professores, integrando as informações sob 

o aspecto biopsicossocial à luz de uma vi

são holística do homem e do mundo, abrange~ 

do questões culturais, filosóficas, religi~ 

sas e existenciais; 

face à deficiência de conhecimentos de fi-

siologia e reprodução humana e aspectos de 

saúde associados, especialmente no tocante 

ao sexo oposto, 

5. a revisão do currículo e metodologia de 

ensino de Programas de Saúde a nível de pri 

meiro e segundo graus, especialmente nas au 

las de Ciências e Biologia; 

face à parcela de jovens que teriam dificul 

dades ou problemas de ordem psicossocial,a~ 

sociados ou não à interação com os pais (as 

sociação esta que se reflete mais entre as 

moças, 'face a- determinadas variáveis>, 

6. desenvolvimento de projetos específicos 

para grupos de pais, jovens e professores , 

visando a discussão das dificuldades ~pont~ 

das, com o concurso de especialistas e age~ 

cias da comunidade e o eventual encaminha--

mento de casos aos recursos existentes na 

área de Serviços de Saúde, mediante prévia 

articulação. 
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Prezado (a) AI uno (a), 

Precisamos de sua colaboração para este estudo, desenvolvido pela 

Faculdade de" Saúde Públ ica, da Universidade de S. Paulo, com o patrocTnlo da Organl 

zação Mundial da Saúde. 

Este estudo visa a conhecer como o jovem se sente no relacionamen 

to com seus pais, companheiros e o sexo oposto e como ele vê aspectos de seus estu-

dos e desenvolvimento pessoal. 

As perguntas constantes do questionário anexo deverão ser respo!!. 

didas com sinceridade, conforme as coisas realmente são para você; vale aquilo que 

for verdade para você e não o que outras pessoas possam dizer ou pensar a respeito. 

Esperamos que esta seja uma experiência interessante, vai iosa, que 

o ajude a pensar sobre sua vida, a refletir sobre seu relacionamento com pessoas e 

situações e seus projetos de vida. 

Siga as instruções seguintes: 

to 
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INSTRUÇOES PARA PREENCHER O QUESTIONARIO 

Em relação a cada pergunta: 

1. Leia todas as alternativas de resposta antes de ãssinalar a sua escolha. 

2. Reflita sobre o sentido de cada alternativa. 

3. Assinale com um X a alternativa que mais se aproxime de sua maneira de 

ver ou sentir. 

4. Se for o caso, escreva a resposta pedida. 

5. Se não entender alguma pergunta tente uma nova leitura. 

6. Responda a todas as perguntas. 

Não há tempo 1 imi tado. Trabalhe a vontade, dentro de seu próprio ritmo. 

Não é preciso escrever seu nome no questionário; suas respostas não serão Identificadas. 
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4 
c ... :~ 

5 

Identificação do Questionário 

Ordem do Cartão 

Nome da Escola 

Período: 

O 1. Diurno 

O 2. Noturno 

Série: 
--~-

Idade: ~~ ___ _ 

Data de Nascimento: 

Sexo: 

O 1. Masculino 

O 2. Feminino 

anos 

de de 19 

6 Indique com quem voce mora: 

O 1. Com seu pai e sua mae 

O 2. Com o pai e madrasta 

O 3. Com a mãe e padrasto 

O 4. Só com o pai 

[] 5. Só com a mãe 

[] 6. Com parentes, sem os pais 

[] 7. Com outras pessoas, sem os pais 

O 8. Sozinho 

9 

" 

3 

...!.J 
• 

L...J 

5 

L...J 
6 

<-.......J 
7 8 

14 

L......I 

15 

L-..J 
16 



N':' DA 
PERGUNTA QUESTOES 

Aqueles que não moram com o pai ou a mãe, devem responder as perguntas considerando as pessoas com quem mo

ram como seus pais. 

7 Seu pai trabalha? (se for aposentado assinale a alternativa sim) 

O I. Sim 

8 

9 

10 

II - 12 

O 2. Não 

Se Sim 

O que ele faz? 

Sua mae trabalha? 

DI. Sim, apenas em casa, como dona de casa 

02. Si rn, apenas em casa, mas exercendo atividade remunerada 

O 3. Sim, fora de casa 

Se sua mãe trabalha fora, o que ela faz? ~. ____ ~ ______________________ ~ __ -.. __________________________________ __ 

Assinale abaixo o ültimo curso que seus pais concluiram: 

I. Nenhum cu rso 

2. Antigo primãrio 

3. Antigo ginãsio 

4. Colegial, normal ou técnico 

5. Facu Idade 

PAI 

O 
O 
O 
O 
O 

HAE 

O 
O 
O 
O 
O 

13 Você trabalha? 

14 

15 

O I. Sim 

O 2. Não 

Se Sim 

o que faz? -----------------------------------------------------------------------
Quantas horas por dia você trabalha? horas. -----

N? QAS <":Ul UI'oII'\-..1 

PAI 

L...J 

23 

I.-J 

I 7 

'--'--' 
18 19 

L-f 

20 

~ 

21 22 

MAE 

L..J 
2' 

L-J 

25 

L-J-J 

26 27 

L-I 

28 



N~ DA 

PERGUNTA QUESTO[S 

16 Das afirmações abaixo qual cor responde melhor ao seu aproveitamento escolar1 

c=J I. Vou indo mal, minhas notas são baixas 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

c=J 2. Vou indo mais ou menos, minhas notas são regulares 

c=J3. Vou indo bem, minhas notas são boas 

Você acha mais provável que após a conclusão do 2? grau você esteja: 

[J I. Só trabalhando 

[J 2. Trabalhando e estudando 

[J 3. Nem t raba I hando, nem es tudando 

[J 4. Só estudando 

Além de preparar para uma profissão e faci 1 itar um emprego, o que se aprende na escola tem algum outro sentido 

para a vida? 

DI. Sim. Qual? 

0 2 . Não 

Assinale nas questões 19 a 25 todos aqueles que, habitualmente. fazem parte do ,seu grupo de companheiros: 

I. 

Colegas de escola 

Ex-colegas de escola 

Colegas de trabalho 

Vizinhos 

Parentes 

Out ros 

Ninguém, não tenho companheiros 

SIM 2. 

O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 

NAO 

O 
O 
O 
O 
O 
O Quem? 

(Se sim, vã para a pergunta 55) 
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N'! DA 

PERGUNTA 
QUESTOES 

26 Que importincia tem para voci a companhia de seu grupo de companheiros? 

O 1. Pouca 

O 2. Regular 

O 3. ~\ui ta 

27 Em seu grupo de companheiros você se sente à vontade para expressar suas próprias idéias? 

O I. Nunca 

O 2. As Vezes 

O 3. Sempre 

28 Sc em scu grupo de companheiros alguém apresentasse uma proposta da qual você discordasse: 

O I. Você aceitaria a proposta se o grupo todo também a aceitasse 

O 2. Você não aceitaria a proposta mesmo se o grupo todo a aceitasse 

29 Na listrt abaixo assinale três assuntos sobre os quais seu grupo de companheiros geralmente conversa mais: 

O 1. Diversões (cinema, teatro, música, televisão) 

O 2. Esportes 

O 3. Estudos 

04. Famíl ia 

O 5. Namoro 

O 6. Reuniões Sociais (festas, passeios, encontros) 

O 7. Sexo 

O 8. Trabalho O 9. Outros; Quais? ____________________________________________________________________________________ _ 

30 Voci convCrsa com seus pais sobre as atividades que voci realiza com seu grupo de companheiros? 

o I. Não 

0 2. Conversa um pouco 

c=J 3. Conversa regularmente 

0 4. COl]versa muito 

<f 

L...J 
H 

L-I 

40 

L-I 
4 I 
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PERGUNTA 

31 

32 

33 - 34 

35 - 36 

37 - 38 

39 - 40 

4 I - 42 

43 

44 

QUESTQES 

Quantos de seus companheiros seus pais conhecem pessoalmente? 

OI. Todos 

O 2. Alguns 

O 3. Nenhum 

4::::~: .. .., f-;" 
... "1..' ... ,:.. ~ ~-, 

;)c ".1.-<, ',' 
~:-. ,~ J;. *7.. <I' .,ç' 

~~, - ~ ~,t·~ -. • ._, .;,.; ~~ ~ 
":" 

Você já fo i levado a fazer alguma coisa que considera errada por pressio de seu grupo de companheiros? 

OI. Sim. O que fo i? 

0 2. Não 

Nas quest6es 33 a 42, em relação a seu grupo de companheiros você sente que de maneira 

Não gos ta deles, proibe que voces ande", juntos 

Apenas os tolera , nao ve com bons olhos que vocês andem juntos 

Não se interessa 
para andarem junt6i 

em saber quem sao eles, vocês sao deixados a vontade 
.. .' h ... t<1:" q ,.~ ... '" ""';~. ":~ <":' -.~. -;t- .. ,;~ . ~'V" ,t.."~-",,,,:. '("!I') -~"' ~ ., ",. ";;J 

Gosta deles e aprova. 
.. :í~ 

que voces andem juntos 
~ _~._ Rq 

.~,,:',. 

Escolhe os companheiros para você 

PAI 

o 
O 

Q 

o 
O 

Você tem a I guma ami zade que seus pa i s desconhecelli e que não aprovar i am se conhecessem? 

o I. Sim, 

O 2. Não 

Por que seus pais não aprovariam? 

geral seu pa i e Sud mae: 

MÃE 

o. 
o. 
o. ., ih,. ~y. 

o. 
o. 

Em seu grupo de companheiros existe uma pessoa mais chegada e íntima que você considera seu melhor amigo ou 

am i ga? 

O I. Sim 

O 2. Não (Se não, vá para a pergunta 55) 
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, 
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Pfl-i'GUNTA 
QULSTOr.S 

Nas questões 45 a 53 em que medida as afirmações abaixo se apl icam 

45 Tem bom desenvolvimento físico 

46 Vai bem na escola 

47 Dá-se bem com os companheiros 

48 Vive bem com a família 

49 E responsável, cumpre seus deveres 

50 E desembaraçado no relacionamento com os outros 

SI E fácil para conviver 

52 Preocupa-se COm rei igião 

53 E atraente para 6 sexo oposto 

54 A pessoa que você escolheu como melhor amigo(a) e: 

[] 1. do mesmo sexo que você 

[] 2. do sexo oposto 

a essa pessoa mais íntima sua7 

I. SIM 2. MAIS OU MENOS 

O D. 
O O 
O O 
O O 
O O 
O O 
O O 
O O 
O O 

3. NIlO 

O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
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DA 

PEkf.Uf'JTA 

55 

56 

57 

58 

59 

60 

61 

6z 

63 

64 

65 

66 

67 

68 

69 

QUE":. rOES 

ldenl ificação do Questionário 

o rdem do Ca rtão 

Assinale nas questoes 5S a 64 a importância que você dá aos seguintes assuntos: 

I.NENHUMA Z.POUCA 3.REGULAR 

Sua aparência pessoal O 
Sua ai imentação, horários de refeição O 
Seus col~gas, companhias, amizades O 
Seu lazer, recreação, distrações, entretenimentos O 
Período de permanência fora de casa, horários O 

~.," - .,'" ,-:."". . ~."...~. ,,,_,, 

Gastos em objetos, roupas, uso do dinheiro O 
Tempo de estudo, deveres e notas escolares O 
Crença religiosa, frequência a atos religiosos O 
Ajuda nas tarefas domêsticas O 
Relacionamento com sexo oposto c=J 

o 
O 
O 
O 
O 

~c'" ._ .... 

O 
O 
O 
O 
O 

~.,._.*' 

.r.,.. 

o 
O 
O 
c=J 
c=J 

.""~ ',> " 

O 
O 
O 
O 
O 

4.MUITA 

o 
O 
O 
O 
O 
c=J 
c=J 
O 
O 
O 

Nas questões 65 a 74 ainda em relação a você, qual a importância que seus pais dão ao controle de: 

Sua aparência pessoal 

Sua alimentação, horários de refeição 

Seus colegas, companhias, amizades 

Seu lazer, recreaçao, distrações, entretenimentos 

Período de permanência fora de casa, horários 

I.NENHUMA Z.POUCA 3.REGULAR 4.MUITA 

c=J 
c=J 
c=J 
O 
c=J 

o 
O 
O 
O 
O 

o 
O 
O 
O 
O 

o 
O 
O 
O 
O 

N'? DAS COLUNA~ 
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70 

71 

72 

73 

74 

75 

76 

77 

78 

79 

80 

81 

82 

83 

84 

QUESTOES 

Gastos em objetos, roupas, uso do dinheiro 

Tempo de estudo, deveres e notas escolares 

Crença reI igiosa, frequência a atos reI igiosos 

Ajuda nas tarefas domésticas 

Relacionamento com o sexo oposto 

I. NENHUMA 

D 
D 
O 
O 
O 

2.POUCA 

O 
D 
D 
D 
O 

3.REGULAR 

D 
D 
O 
O 
O 

4.MUITA 

t '" -~ # 

O 
D 
O 
O 
O 

• .... 1 , 

Dos assuntos constantes nas questoes 75 a 84, quais os que provocam na prática discordância entre você e 

seus pais? 

Sua aparência pessoal 

Sua alimentação, horários de refeição 

Seus colegas, companhias, amizades 

Seu lazer, recreaçao, distrações, entretenimentos 

Período de permanência fora de casa, horários 

Gastos em objetos, roupas, uso do dinheiro 

Tempo de estudo, deveres e notas escolares 

Crença religiosa, frequência a atos religiosos 

Ajuda nas tarefas domésticas 

Relacionamento com sexo oposto 

I. NENHUMA 

o 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 

2.POUCA 

O 
O 
O 
O 
O 
D 
O 
O 
O 
O 

3.REGULAR 

O 
O 
O 
O 
O 
O 
,O 

O 
O 
O 

4.MUITA 

O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
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PERGUNTA 

85 

86 

87 

88 

89 

90 

91 

92 

93 

94 

95 - 96 

QUESTOES 

Considerando as questões 85 a 94 que discordância existe entre seu pai e sua mãe quanto à orientação a ser dada 

a você, em relação a: 

Sua aparência pessoal 

Sua aI imentação, horários de refeição 

Seus colegas, companhias, amizades 

Seu lazer, recreação, distrações, entretenimentos 

Período de permanência fora de casa, horários 

Gastos em objetos, roupas, uso do dinheiro 

Tempo de estudo, deveres e notas escolares 

Crença religiosa, frequência a atos religiosos 

Ajuda nas tarefas domésticas 

Relacionamento com o sexo oposto 

1. NENHUMA 

o 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 

2.POUCA 

O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 

3.REGULAR 

O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 

4.MUITA 

o 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 

Quando você faz alguma coisa fora da rotina, de certa importância, que seus pais consideram correta ou bem feita, 

seu pai e sua mãe: 
PAI Mil E 

1. Quase não presta atenção, geralmente ignora O O 
2. Geralmente elogia,. apóia, estimula O O 
3. Geralmente critica, não se dá por satisfeito(a) O O 
4. Ora elogia, ora critica, nunca se sabe como vai reagir O O 

PAI 

L...J 

45 

L...J 

35 

L...J 

36 

L...J 

37 

L...J 

3. 

L...J 

39 

L...J ., 
L...J 

41 

L....J 

42 

L...J 
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L...J 

44 
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PERGUNTA 

97 - 98 

99 - 100 

101 - 102 

103-104 

105 - 106 

107 - 108 

QUESTOES 

Quando você faz alguma coisa fora da rotina, de certa Importância, que seus pais consideram errada ou mal feita, 

seu pai e sua mãe: 

1. Quase não presta atenção, geralmente ignora 

2. Vai logo castigando, logo perde a paciência 

3. Discute antes o assunto com você, buscando junto a solução 

4. Ora castiga, ora deixa passar, nunca se sabe como vai reagir 

Você sente que o interesse e a atenção de seus pais em relação a você geralmente sao: 

1. Satisfat6rios em todos os aspectos 

2. Insatisfat6rios em todos os aspectos 

3. Satisfat6rios em alguns aspectos e insatisfat6rios em outros 

a} Em que aspectos são satisfat6rios? 

PA I MIIE 

o 
O 
O 
O 

o 
O 
O 
O 

PAI Mil E 

o 
O 
O 

o 
O 
O 

----------------------------------------------------
b) Em que aspectos são insatisfat6rios? ______________________________________________________________________ __ 

Nas questões 101 a 108, você sente que em relação a você seus pais costumam, em geral, agir de que maneira: 

PAI Mil E 

Fria e distante O O 
Carinhosa e acolhedora O O 
Hostil e agressiva O O 
Variável, nunca se sabe como será a reação O O 

PAI 

~ 

'7 

MÃE 
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.8 
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49 50 

PAI MIIE 

L-I L-I 

SI 52 

L.....J ~ 

53 S. 

L..J '--' 
55 56 

L-I L.....J 

57 58 



N" PERGUNTA 
QUEsroE.:S 

109 Em relação a assumir responsabilidade por sua família, voce sente que: 

110 - 111 

112-113 

114 - 115 

116 - 117 

118 

I. Sua mãe assume o maior grau de o 
O 
03. 

responsabilidade 

responsabilidade 

por sua famíl ia 

por sua famí I i a 2. Seu pai assume o maior grau de 

Seu pai e sua mãe assumem o mesmo grau de responsabilidade por sua família 

O 4. Nem seu pai, nem sua mãe assumem responsabilidade por sua família 

Nas questões 110 a 117, geralmente você vê seu pai e sua mãe como: 

Uma pessoa autoritária, "mandona", que exige prestaçao de contas de seus atos 

Uma espécie de colega, que você trata de igual para igual 

Uma pessoa mais experiente, que o orienta e com quem voc!! pode contar 

Uma pessoa alheia à sua vida, indiferente ao que se passa com voce 

Em sua casa voce sente que geralmente: 

DI. Seu pa i apoia sua mãe, mas sua mãe não apoia seu pai 

0 2 • Sua mãe apoia seu pai, mas seu pai não apoia sua mãe 

03. Tanto seu pai como sua mãe dão apoio um ao outro 

0 4. Nem seu pai, nem sua mãe,dão apoio um ao outro 

119 você acha que dentro de sua família geralmente: 

DI. Ninguém ajuda a ninguém, mas também não interfere na vida do outro 

0 2 . Ninguém ajuda a ninguém, mas interfere na vida do outro 

03. Uns ajudam aos outros, todos se interessam por todos 

0 4. Alguns ajudam, outros interferem ou são indiferentes 

PAI MAE 
PAI 
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PERGUNTA 

120 

QUEsrOES 

Em sua família, você costuma sentir de maneira geral: 

[] 1. Uma harmonia superficial, no fundo há desacordo 

[] 2. Um desacordo evidente e mani festo 

[] 3. Uma harmonia básica, apesar de alguns desacordos 

121 Você se considera motivo de desacordo entre seu pai e sua mãe? 

[] 1. Sim. Por que? ______________________________________ _ 

[] 2. Não 

122 Na sua opinião, o que deixaria seus pais mais desgostosos ou aborrecidos com você? 

123 O que você mais quer da vida? 

124 Você tem alguma atividade preferida nas horas vagas e que lhe dá satisfação? 
[] 1. Sim. Qua 1 é ela? _________________________________________ _ 

[] 2. Não 

Se respondeu Não 

125 Gostaria de ter alguma? 
[] 1. Sim. Qual? _____________________________________ __ 

[] 2. Não. Por que? 

'-' 
70 
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71 
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PERGUNTA 

126 

127 

128 

129 

QUESTOES 

Nas questões 126 a 135. as pessoas em geral acham que você: 

Tem bom desenvolvimento físico 

Vai bem na escola 

Dá-se bem com os companheiros 

Vive bem com a família 

(continual 

1 . SIM 

O 
O 
O 
O 

No;'- DAS -CULU!"IAS 

2.MAIS OU MENOS 3. N)\.Q 

O O L..-J 

74 

O O ~ 

75 

O O '--' 
76 

O O '--' 
77 



N? DA 

PERGUNIA 

130 

131 

132 

133 

134 

135 

136 - 139 

140 

QUESTOES 

Identificação do Questionário 

Ordem do Cartão 

(continuação) 1 . SIM 2.MAIS OU MENOS 3. NIlO 

E responsável, cumpre seus deveres O O O 
E desembaraçado no relacionamento com os outros O O O 
E fãci 1 para conviver O O O 
Preocupa-se com religião O O O 
E atraente para o sexo oposto O O O 
Se quiser, acrescente outras coisas 

Ass i na I e uma ún i ca ai ternat i va, a que ma i s se aproxi ma da at i tude de cada uma das pessoas aba i xo em re 1 ação a re 1 i g i ão: 

SEU SUA SEU MELHOR 
PAI Mil E AMIGO(A) 

I • Ignora, não toma conhecimento O O O 
2. Interessa-se, valoriza, procura O O O 
3. Menospreza, caçoa, ridiculariza O O O 

Em sua opinião, a religião influi nas atitudes e comportamentos em relação à sexualldade1 

DI. Sim, ajudando a pessoa 

O 2. Sim, prejudicando a pessoa 

03. Não influi 
""110 d,llblloleco • Doe.m ..... a. 

FACULDADE DE SAÚDE ~ÚBI 'c' 
UM'VEISIDADE DE slo ~AULO 

VOCE 
MESMO 

O 
O 
O 

PAI 

Mil E 

AMIGO 

VOCE 

3 
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::RGUNTA 
·I..J..Ut:.~,ut.;:, 

Nas quest~es I~I a 1~8. para cada um dos assuntos abaixo indicados, assinale uma ~nica alternativa, Indicando a 

opinião· de quem você mais leva em conta, em suas decisões: 

I ~ I 

1~2 

143 

1~4 

1~5 

146 

1~7 

148 

Aparência pessoal 

Estudos 

Dinheiro 

Laze r, recreaçao 

Prof i ssão, trabalho 

Relacionamento com O sexo oposto 

Re I i g i ão 

Amizades 

149 Você atualmente namora alguém? 

O l. Sim 

O 2. Não 

Se Sim 

I. PAI 2.Ml\E 3.PAIS 

O O O 
O O O 
O O O 
O O O 
O O O 
O O O 
O O O 
O O O 

4.PRO -
FESSORES 

O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 

150 Há quanto tempo você namora essa pessoa? ____________________ ___ 

151 Você já namorou alguém no passado? 

152 

O 1. Sim 

O 2. Não 

Se Sim 

Quanto tempo durou seu último namoro? ________________ _ 

5.CDMPA-
NHEI ROS • 

O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 

6. OUTROS 
( QUEM) 

O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 

7.NINGUEM 

o 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 

LJ 
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PERGUNTA 

153 

154 

155 

156 

157 

158 

159 

160 

161 

162 

163 

164 

QUE5TllE5 

Para aqueles que namoram ou já namoraram ( os demais passem para a pergunta 168 l. 

Com que idade você começou a namorar? anos. 

Indique o número de pessoas que você já namorou até agora. pessoas. 

Nas questões 155 a 163, em relação ao seu namoro atual ou, se não estiver namorando, em relação ao seu último 

namoro, até que ponto: 
2.MAIS OU 

I.BASTANTE MENOS 3.POUCO 4.NADA 

O namoro atrapalhou sua vida fami liar O O O O 
O namoro atrapalhou sua vida escolar O O O O 
O namoro atrapalhou sua vida com seus companheiros O O O O 
Você gostou da outra pessoa O O O O 
A outra pessoa gostou de você O O O O 
Você confiou nessa pessoa O O O O 
Essa pessoa confiou em você O O O O 
Houve diálogo e compreensão entre vocês O O O O 
Existiu intimidade física O O D O 
Se existiu, em que consistiu essa intimidade física? 

N~ DAS COLUNAS 
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PERGUNTA 

165 

166 - 167 

168 

169 

170 

171 

172 

173 

QlIESTOES 

Seus pais souberam que você namora ou namorava7 

DI. Ambos souberam 
4.. 

0 2. Nenhum deles soube 

O 3. Apenas o pai soube 

0 4. Apenas a mãe soube 

Qual foi a reação deles (se souberam) ou qual seria a reação deles (se soubessem): 

1. Interesse, apoio, orientação 

2. Desinteresse, indiferença 

3. Tentar i mped i r, armar briga 

4. Tolerância, mas a contra-gosto 

S. Out ras reaçoes. Qua i s? 

PAI MÃE 

O 
O 
O 
O 
O 

o 
O 
O 
O 
O 

Um rapaz e uma moça se conheceram durante uma festa. Lá a coisa estava meio aborrecida e eles foram para longe 

dos outros. Quando retornaram uma hora depois estavam aparentemente felizes. O que você acha que poderia ter 

acontecido para deixá-los felizes? 

Nas questoes 169 a 176, no relacionamento com o sexo oposto você sente que é influenciado por: 

2.MAIS OU 
I. BASTANTE MENOS 3.POUCO 4.NADA 

Seu pai O O O O 
Sua mãe O O O O 
Professores O O O O 
Companheiros O O O O 
Televisão O O O O 

N'i" DAS COLUNAS 
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06 

'--' 

"' 
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PERGUNTA 

174 

175 

176 

177 

178 

179 

180 

181 

182 

183 

184 

185 

186 

187 

188 

189 

190 

QUESTOES 
2. MA 15 OU 

I.BASTANTE MENOS 

Revistas O O 
Li vros O O 
Outros. Indique quais: O O 

Nas questões de 177 a 202, assinale os sentimentos que a sexualidade desperta em você: 

I. S IM 
, 

Alegria O 
Amor O 
Ansiedade O 
Atração O 
Con f i ança O 
Cu r i os idade O 
Culpa O 
Descon f i ança O 
Destemor O 
Espontaneidade O 
Exi to O 
Fracasso O 
Indiferença O 
Inocência O 

N? DAS COLUNAS 

3.POUCO 4.NADA 

O O \......J 

os 

O O ....... 

O O 
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L--J 

5 O 

2.NIIO 

O \......J 

5 1 

O \......J 

52 

O \......J 

53 

O \......J 

5' 

O L-I 

55 

O ....... 
56 

O ....... 
57 

O L--J 

5. 

O \......J 

59 

O L....I 

6 O 

O ...... 
6 1 

O L...J 

O 
62 

'-' 
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19 DA 
'ERGUNTA 

191 

192 

193 

194 

195 

196 

197 

198 

199 

200 

201 

202 

203 

QUESTOES 

I. SIM 2. NIlO 

Insegurança O O 
Medo O O 
Natural idade O O 
Obr i gação O O 
Prazer O O 
Ra iva O O 
Repul sa O O 
Segurança O O 
Sofrimento O O 
Tranquilidade O O 
Tristeza O O 
Vergonha O O 
Para manter relações sexuais, em sua opinião, qual deve ser o relacionamento mínImo necessário? 

DI. Encontro ocasional 

02. Simples camaradagem 

03. Amizade 

O 4. Namoro 

05. Namoro f i rme 

0 6. Noivado 

07. Casamento 

N~ DAS COLUNAS 

~ 

65 
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66 
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67 
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68 
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69 
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'ERGUNTA 

QUESTOES 

204 Em relação ao comportamento sexual, rapazes e moças, em sua opinião, deveriam: 

c=J I. Orientar-se pelas mesmas normas de conduta 

c=J 2. Orientar-se por normas diferentes de conduta 

205 Considerando a maneira como você vem sendo educado por seus pais, basicamente você educaria seus filhos da mesma 

forma? 

c=J 1. Sim 

c=J 2. Não 
Justifique sua resposta: ______________________________________________________________________________ ___ 

206 Se você fosse se casar, que requisitos você exigiria de seu noivo ou noiva? 

207 E que requisitos você acha que seu noivo ou noiva deveriam exigir de você? 

208 Em relação ao casamento, o que você imagina que há de melhor e de pior? 

1. Para o marido 
a) de melhor: ________________________________________________________________________________________ _ 

b) de pior 

2. Para a mulher 

a) de melhor: 

b) de pior 

N~ DAS COLUNAs 

....... 
78 

~ 

79 
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PERGUNTA 

209 

QUESTOES N~ DAS COLUNAS 

NJ sua opinião, quais os motivos mais importantes que levam os casais a se separarem? 



PE~GUNTA 
I..lvc.::J I vc..;:o 

Identi Ficação do Questionário 

Ordem do Cartão 

N~s ~uestões de 210 a 227, independentemente do seu sexo, assinale o que acontece com o prestígio ou o cartaz de 

algu~,n da sua idade que: 

21IJ-211 Começa a nclmorclr 

217-213 Namora qualquer um(a) 

21
" 

- 215 Nalllo"a mais de ulll(a) 

71(,-217 Tel" experiªncias sexuais 

) I fi - 7 I 9 Pretellde se casar 

22IJ-221 N~o quer mais estudar 

222 - 223 Pa,sa a trabalhar 

V', - 225 Abandona o lar 

226 - 227 Preocupa-se com religião 

228 Acrescente se quiser outras coisas 

UM RAPAZ 
I.AUMENTA 2.DIMINUI 3.NAO MUDA' 

o 
D 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 

O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 

O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 

UMA MOÇA 
I.AUMENTA 2.DIMINUI 3.NAo MUDA 

o 
O 
O '" 
O 
O 
O 
O 
O 
O 

O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 

O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 

229 Com que idade você considera que uma jovem atinge o desenvolvimento físico ;Jdequado para dar à luz a uma criança? 

anos. 
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N,,? DA 

PERGUNTA 
QUESTOES 

230 Que mudanças no organismo permi tem saber que um jovem está apto a procriar ou gerar um fi lho? 

231 

I. Sendo rapaz: 

2. Sendo moça 

Para a mulher que tem relações sexuais, as possibilidades de engravidar são as mesmas em todos os dias? 

[] 1. Sim 

[] 2. Não 
Justifique·sua resposta: ______________________________________________________________________________ __ 

232 Para saúde e bem estar da mãe e da criança, qual deve ser, em sua opinião, o intervalo de tempo mínimo entre o 

nascimento de um filho e o seguinte? 

233 Você jã ouviu falar de métodos para evitar a gravidez? 

O 1. Sim. Qua i s? 

o 2. Não 

234 Você sabe o que é doença venérea? 

O I. Sim 

O 2. Não 

Se Sim 

Como alguém pode se proteger contra uma doença venérea? 

N~ DAS. COLUNAS 
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PERGUNTA 

235 

QUESTOES 

Você já teve relações sexuais? 

O I. Sim 

O 2. Não 

Se Sim 

236 Com que idade? 

237 

238 

239 

240 

241 

242 

243 

244 

245 

246 

247 

248 

249 

250 

anos. 

Nas questões 237 a 250, indique se você recebeu alguma vez qualquer informação sobre vida sexual e reprodução 

humana das seguintes fontes: 

I. SIM 2.NlIo 

Seu pai O O 
Sua mãe O O 
Irmãos, p r i mos O O 
Outros parentes. Quais? O O 
Professores O O 
Companhe i ros O O 
Namorado(a) O O 
Televisão O O 
Rádio O O 
Jornais O O 
Revi stas O O 
Li vros O O 
Out ros. Qua i s? O O 
Ni nguém D' O 

N~ DAS COLUNJ! 

L-l 
3D 

0..........-1 
]I 32 

'--' 
]] 

L-J 
34 

L-l 
35 

L-J 
]6 

L-J 
37 

L-I 
3a 

L-J 
39 

L-l 
4. 

L-I 
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42 

L-J 
43 

L-.J .. 
L-l 
45 
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251 

252 

253 

254 

255 

256 

257 

258 

259 

260 

261 

262 

263 

QUESTllES 

Nas questões 251 a 263, indique se você gostaria ,de receber informações sobre vida sexual e reprodução humana 

das seguintes pessoas e fontes: 
I. GOSTARIA 2.GOSTARIA 3. GOSTARIA 4. NilO GOS-

MUITO MA I S OU MENOS POUCO TARIA 

Seu pa i O O O O 
Sua mãe O O O O 
Irmãos, primos O O O O 
Outros parentes. Quais1 O O O O 
Professores O O O O 
Companheiros O O O O 
Namorado{a) O O O O 

, Televisão O O O O 
Rádio O O O O 
Jornais O O O O 
Revistas O O O O 
Livros O O O O 
Out ros. Qua i s 1 O O O O 

Agradecemos a sua colaboração respondendo a este questionário. Se quiser fazer algum co~entário, use o verso 

desta folha. 

São Paulo, de __ --,-____ de 1982 

I N~ DAS COLUNA, 
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ANEXO 11 

Numeração dos Questionários da Pesquisa 

Vi 1 a ~lada 1 ena: 

19 serie - diurno 59 questionários 
29 série - diurno 65 questionários 
39 serie - diurno 61 questionários 
19 serie - noturno 53 quest'ionários 
29 serie - noturno - 61 questionários 
39 serie - noturno - 52 questionários 

TO'íAL 351 questionários 

Vila Brõsilândia: 

19 série - noturno - 67 questionários 
29 sel'Íe - noturno - 55 questionários 
39 série - noturno - 40 questionários 

de 

~01 a 059 

1'1611 a 124 
1?5 a 185 

186 a 238 

239 a 299 

301'1 a 351 

f,1l1 a 351 

352 a 418 

419 a 473 

474 a 513 

TOTAL 162 ques t i orí'~;: fos de 352 a 513 

Jardim Tremembe: 

19 serie -
29 serie -
39 sel'Í e -
39 serie -

TOTAL 

diurno 
diurno 
diurno 
noturno -

48 questionários 
50 questionários 
52 questionários 
26 questionários 

176 questionários 

514 a 561 

562 a 611 
612 a 663 
664 a 689 

de 514 a 689 

Foram eliminados da ,cod1ficação 55 questionários: 

sujeitos com mais de 21 anos 34 

incompletos, defeituosos 12 

omissão do perfodo de estudo, 05 

'sujeitos morando sozinhos 03 

omissão do sexo 01 

28 - A 



ANEXO 111 
VEPOIMENTOS VOS SUJEITOS 

COMENTÁRIOS ESPONTÂNEQSREGISTRADQS PELOS ALUNOS 

NO VERSO DA OLTIHA FOLHA DO QUESTION1I.RIO 

Bairro: V I L A 

periodo: DIURNO 

l~ Série 

Sexo: FEMININO 

15 anos 

MADALENA 

"Achei um barato estas perguntas!" 

"Achei que este'questionario foi de total interesse para 

aqueles que são fechados, e que gostariam de se abrir". 

29 - A 

"Gostaria que tlll'.a equipe de psicólogos fizesse uma reu

nião com os adolescentes, depois com os pais dos ~ado1es

centes e mais tarde com ambos, mostrando a realidade atual 

de ambos, principalmente aos pais de antigamente". 

Sexo: MASCULINO 

17 anos 

" Achei bom". 

2~'-série 

Sexo: FEMININO 

15 anos 

"Achei vál:j.do e bastante proveitoso. :e preciso que pesqui 

sas como esta sejam realizadas ~ que haja a ação por par

te do governo em trazer idéias contidas nesta ,pesquisa, 

como educação sexual, a público". 

16 -anos 

"Achei que esse questionário foi muito interessante, per

guntando coisas que os jovens (como eu) dão muito valor". 



Sexo: MASCULINO 

15 anos 

30 - A 

"t preciso haver uma conscientização por parte dos homens 

e daqueles que governam, principalmente, que se aprenden

do e colocando em prática aquilo que é bom, louvável e 

proveitoso, é que vai se tirar algum proveito da vida. Se 

não for assim estaremos sendo máquinas regidas pelo _.:. di

nheiro, ambição, etc. Parabéns aos que formularam esta 

pesquisa". 

"Eu queria receber a resposta deste questionário. Meu no

me é Marcos 29 S". 

16 anos 

"Há questões em que nenhuma das alternativas ·corresponde 

a realidade". 

17 anos 

"Parabéns pelo trabalho. Tomara que consigam modificar aI 

guma coisa". 

3a - . - Serle 

Sexo: FEHININO 

16 anos 

"Gostei muito deste questionário, é bom saber que há pes

soas que se interessam pela opinião do jovem -na socieda

e se preocupam pelo bem-estar deste. Apareçam mais vezes, 

debatendo os mais variados temas. Até breve". 

18 anos 

"Apreciei muito responder a estas perguntas, nao existe 

nada melhor que o interesse do próximo para com o outro 

próximo" . 

20 anos 

"Gostei de responder a essas perguntas - pois meus pais 



n - A 

nao conversam muito comigo. Obrigada". 

22 anos 

"Sou casada, por isso me embaracei nas perguntas que fala 

va dos pais, namoro". 

Sexo: MASCULINO 

17 anos 

"Acho dispensável fazer comentário". 

18 anos 

"Gostei muito, acho que foi produtivo e interessante ego;:. 

taria que fossem feitos mais porque acredito que isso aj~ 

de o indivíduo a se expressar". 

Período: NOTURNO 

l a S- . - er~e 

Sexo: FEMININO 

18 anos 

"Gostei da pesquisa, só espero que ela seja satisfatória 

em relação às providências. Providências estas que tenho 

certeza que quem mais precisa de ajuda mental (psicológi

ca) seja~ as geraçoes anteriores à nossa. E esperando as

sim ajudar a nossa para não acarretar problemas para as 

"futuras" que serão frutos nossos. "Eu". 

"Que ê interessante essas pesquisas! E que alêm disso de

veria se criar órgãos de discussões, nas escolas, sobre 

sexualidade, o uso de drogas, discriminação e emancipação 

da mulher etc.". 

Sexo: MASCULINO 

15 anos 

"Mui to bom". 



32 - A 

.,. "Ouvir mais sobre o sexo, o relacionamento sexual, o com

portamento sexual, as bases do ser". 

17 anos 

"Parabéns, é disso que jovens como eu precisam para conhe 

cerem-se a si próprios". 

19 anos 

"Gostaria que pusessem em prática este trabalho também em 

favelas e mansões, tá? Teríamos melhor entendimento. Tam

bém gostaria que viessem mais e mais vezes com novas expe 

riéncias, 'tá? Tudo de bom". 

2~ Série 

Sexo: FEMININO 

17 anos 
-==~,~ - -

"Acho que temos idade suficiente para tais perguntas. Se!!. 

do que as últimas, as quais não respondi, são estritamen

te pessoais. Acho que. não deveriam fazer tal tipo de per

gunta. Pesquisem mais! Saibam que existem vários tipos de 

pessoas. Estas perguntas são pessoais e não interessam a 

ninguém! ! ! 11 • 

18 anos 

"A comentar só tenho uma coisa a lhe dizer, gostei muito 

de vocês. E eu quero dizer-lhes que adorei as perguntas. 

Voltem sempre. Sejam bem vindos p.-nossa Escola". 

19 anos 

"Acho que somos muito ignorantes quanto ao assunto: sexo, 

ele ainda é muito encoberto, acho que há necessidade, pois 

é igualou tão importante como os outros. ~ necessário um 

maior conhecimento geral de todas pessoas, para que as

sim (haja) um desenvolvimento e relacionando entre as pe~ 

soas, indiferente do sexo. As escolas deveriam iniciar o 

ensino das coisas mais simples de sexo, como:menstruação, 

reprodução, se não no primáriO, pelo menos no ginásio, aos 



33 - A 
., 

seus alunos. 1:': preciso tirar esse tabu da proibição". 

"Gostei do questionário, mas espero que vocês voltem para 

ter um contato maior com a gente, além de folhas com per

guntas e respostas objetivas. Âs vezes não é sim, nemnão, 

mas o tempo, o espaço da folha é pequeno para falar o que 

achamos. Obrigado. Sinto dizer, quase vocês não deixaram 

opção para nó:> a nao ser sim ou não". 

Sexo: MASCULINO 

16 anos 

"Gostei da pesquisa". 

17 anos 

"Eu achei as opções muito repetidas, quanto ao resto gos

tei muito. Só que é um pouco curioso o questionário, mas 

tudo bem. Tchau". 

"Achei mui to interessante este questionário, pois acho que 

é um método para as pessoas jovens procurarem encontrar um 

caminho de conhecimento ,humano ou seja tanto da parte fí

sica como mental. 1:': um meio de ficarmos sabendo coisas que 

sejam beneficentes para o futuro. Gostei!". 

19 anos 

"Gostaria de parabenizar os responsáveis por este ·;·trà.ba

lho. 1:': bom a gente saber que existem pessoas preocupadas 

com a vida social dos jovens, num período em que nossos 

pensamentos e nossas idéias são tidas como rebeldes, agre~ 

sivas e inválidas. Deixo aqui o meu agradecimento em po

der participar de tal trabalho, pedindo que o mesmo cont~ 

nui, uma vez"que, para mim, foi muito interessante a exp!:: 

riência e .acredito que para os demais também. Entendo que 

o mesmo serviu para muitos refletirem sobre suas vidas e 

trazerem em sua mente muitos pontos falhos ocultos!". 

20 anos 

"Ajuda muito no sentido de reaproximar as pessoas, no se!! 

tido de ver o que estamos fazendo de errado, tentar corri 
~ 

giro Eu nao tenho facilidade para dialogar, sou uma pes-

soa muito fechada e isto prejudica muito. Questionários c~ 

mo este deveriam ser feitos frequentemente. Gostei muito". 



3~ .série 

Sexo: FEMININO 

17 anos 

31+ - A 

"Gostaria de saber o resultado desta pesquisa e, se possf 

vel, informações sobre a finalidade dela". 

"Certas questões que foram formuladas eu respondi para não 

deixar em branco, mas realmente não havia nenhumã altern~ 

tiva que expressasse minha verdadeira opinião, como nas 

perguntas 97-98, 101 a 108 entre outras". 

"Os problemas que enfrento atualmente têm muito a ver com 

várias das minhas respostas; -ajudou-me a desabafar". 

18 anos 

,"Em algumas respostas nao dá para falar o que se passa no 

intimo da pessoa ou de nós mesmos. As respostas são muito 

objetivas". 

21 anos 

"Obs: Para algumas perguntas não há resposta. Mas de qual 

quer maneira foi bom responder a este questionário". 



Bairro: J ~ R D I M 

Período: DIURNO 

l a - . - Ser~e 

Sexo: FEMININO 

14 anos 

35 - A 

T R E M E MB'~ 

"Gostei:· das perguntas porque foram bem abertas, apesar de 

não ter gostado de algumas por não entender prontamente". 

"Adorei o questionário. Acho que ele leva um jovem às ve

zes desinte,ressadono assunto a pesquisar e perguntar as 

pessoas, todas as suas dúvidas principalmente sobre sexo. 

Eu não sou muito informada mas vou procurar me 

melhor. Obrigada". 

15 anos 

informar 

"As perguntas estão muito desenvolvidas, desembaraçadas, 
---~,' == -

etc". 

"Gostei de responder a essas perguntas. Me faz sentir bem 

e achei interessante". 

"Achei muito importante porque assim vocês têm condições 

de saber da falta de informação dos jovens". 

"Gostei muito do tipo de pergunta que foi incluída nesse 

questionário. Gostaria muito que repetissem a experiência 

para que despertasse maior interesse por parte dos alunos 

em todos os assuntos principalmente o sexo onde demonstrei 

um conhecimento baixíssimo. Grata' pela dedicação e ,"peço 

que continuem o seu trabalho". 

"Gostei muito, apesar de ter ficado um pouco confusa em 

algumas perguntas. Achei válido esse questionário e penso 

que todas as pessoas deveriam respondê-lo". 

"Gostei muito desse questionário e achei as perguntas in

teressantes". 

"Achei legal, pois desta forma pudemos saber o que sentí~ 

mos em relação a nós mesmos e os demais companheiros. Tu-
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do que assinalei nao foi sem pensar, tudo é real e é o que 

eu penso". 

"Gostei muito,assim tivemos um diálogo franco e aberto, 

sem restrições, podendo optar por respostas que realmente 

batem com nosso modo de pensar. Aceitando minhas opiniões 

foi quase como um desabafo". 

16 anos 

:'Em relação ao sexo acho que um dia ou outro a cabeça de 

um adolescente muda 

hhã ou depois tudo 

muito. Com 16 anos sinto isso mas ama 

pode mudar, ser diferente, mas tenho 

certeza que sei me cuidar para nao mudar para pior. Tchau". 

"Caros visitantes: Nós jovens, necessitamos de diálogos 

francos e abertos onde possamos nos abrir, mostrar nosso 

ponto de vista e receber sempre algo positivo, algo que 

nos instrua e nos prepare para a vida a dois e em conjun

to. Sabe seria bom se pudessemos ter pessoas que nos ou

vissem e nos compreendessem, estimulando-nos para buscar 

--algo, tanto nos aspectos familiares e sexuais, como no e~ 

tudo e lazer. Portanto, acho que foi válido nosso contato 

através desse questionário, onde foi possível expormos no~ 

sas opiniões e receiõs!'. 

"EU acho que não estou bem apta para responder certas peE 

guntas mas em todo caso eu respondi, achei difícil as per 

guntas sobre o sexo". 

"Acho válido para poder conhecer o que os jovens 

pensando dos assuntos". 

Sexo: NASCULINO 

15 anos 

,estão 

"EU achei muito interessante este questionário, acho que 

uma vez por ano deveria haver em todas escolas esse >- tipo 

de teste". 

"Seria muito útil se acrescentassem nas matérias comentá

rios a respeito do sexo". 

"Gostei das perguntas formuladas". 
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16 anos 

"Achei bastante interessante tanto as perguntas como a ma 

neira com que elas foram feitas, só acho que as perguntas 

não foram totalizadas, se o questionário se aprofundou em 

determinados assuntos acho que nos outros deveria ter a

contecido o mesmo". 

2a S· . - erl.e 

Sexo: FEMININO 

15 anos 

"vocês elaboraram muito bem as perguntas, sao muito envol 

ventes" • 

16 anos 

"Achei-o muito válido pois permite um questionámento e p~ 

sionamento perante os assuntos principais de nossa vida 

__ atual e futura, abriu nossas mentes e decretou um pare pa. 

ra uma reflexão, funcionou como uma terapia (positivamen

te: válida)". 

"Achei ótimo porque tive coragem de responder tudo sem m~ 

do. Mas confesso que nao me senti muito bem revelando-me 

num papel". 

"Gostei das perguntas embora nao tenha me sentido apta p~ 

ra responder algumas". 
- -. 

17 anos 

"Achei que realmente foi válido"apesar de algumas pergu!!, 

tas um pouquinho indiscretas, ou será que nós e que nao 

estamos acostumadas a conversar mais profundamente?". 

18 anos 

"Acho muito interessante este tipo de trabalho, espero ter 

ajudado em alguma coisa". 

"Gostei das perguntas, e não me levem a mal pois há per

guntas que não respondi aquilo que penso como a 203, pois 
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realmente no meu ver a mulher só deve ter relações sexuais 

com o seu futuro marido, mas infelizmente isso nao aconte 

ce na maioria das vezes (90%); as mulheres não se casam 

mais virgens". 

19 anos 

"Achei ótimo esse teste, acho que deveria ser feito em to 

das as escolas pois ajuda a pessoa a se conhecer".. 

Sexo: MASCULINO 

18 anos 

"Foi a primeira vez que preenchi um questionário desse ti 

po. Achei as perguntas interessantes e coloquei um pouco 

de minha vida nestes papéis". 

"Existem alternativas que optei por razões minhas que 

creio que serão consideradas estranhas na nossa sociedade, 

gostaria de poder explicá-las. Obrigado pela oportunidade'! 

a ~ 3- Serie 

Sexo: FEMININO 

17 anos 

"Gostei muito do questionário, perguntas muito bem elabo

radas pelo grau do assunto. são_realmente as coisas que 

atingem diariamente a vida cotidiana da maioria dos r_ ado

lescentes": 

"Este questionário foi útil no sentido de colocar as i

déias no papel, saber o que pensa a fundo". 

"Gostaria muito que depois de feito esse questionário, p.!! 

desse ser divulgado o resultado ou mesmo um apanhado ge

ral do que foi feito, talvez em um programa de televisão, 

acho que seria uma forma de estimular e enriquecer os jo

vens e os velhos também, por que não?". 

"Gostei muito de responder esse questionário". 



Sexo; MASCULINO 

17 anos 
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"A Universidade de S~o Paulo está de parabéns, porque a

través deste questionário nós, leitores, podemos discutir 

mais abertamente todos os assuntos. Para mim as perguntas 

foram de alto nível psicológico e espero que estejam sa
tisfeitos com as respostas". 

Período: NOTURNO 

2a S- . - er~e 

Sexo: FEMININO 

18 anos 

"Eu achei este questionário ótimo, pois ele nos mostra co 

mo nós somos e o que achamos sobre os outros". 

"J;: sempre bom escrever, ler, o que pensamos; sabem que vo 

cés me tiraram da rotina desta sexta-feira". 

"Eu achei muito interessante, é sinal que os adultos es

tão se preocupando com o que os jovens pensam e suas ne

cessidades. Obrigada". 

"Achei legal, espero ter oportunidades para poder dizer o 

que penso de novo". 

sexo: MASCULINO 

17 anos 

"Eu achei muito interessante este questionário e realmen

te me ajudou a conhecer melhor minha vida, coisa que eu 

não me importava em pesquisar; achei sensacional; está de 

parabéns quem o elaborou". 

21 anos 

."DO jeito em que anda a sociedade, os jovens s~o quem po

demmudá-la; em relação a esse assunto eu penso que .' ajuda 



40 - A 

o jovem a analisar o mundo de uma maneira mais inteligen

te e cria situações em que a decisão própria é a que vale, 

não só neste questionário, como tarrbém nas atitudes ,;diã- -

~rias de cada um". 

22 anos 

"Para o meu meio de vida essas perguntas foram um pouco 

difíceis, principalmente na parte de relacionamento de 

meus pais, que para mim não foram muito aproveitados qua~ 

do adquiri maior conhecimento pela vida". 

3.e Série 

Sexo: FEMININO 

17 anos 

~esde o meu 19 ano escolar nunca vi nada tão legal como 

este questionário. Se depender alguma coisa do que eu si~ 

to e penso a respeito para dar uma força ou não, sigam em 

frente. Foi super legal viu! Apesar de que vocês não fica 

rem sabendo nem 1/3 dos problemas que enfrento em casa, 

no serviço, na escola, com o namorado e comigo mesma. Gos 

tei muito e isto é tudo tã!~. 

"Gostei muito de responder, achei ótimo. Hoje, minha 

discutiu, ou melhor, brigou comigo e eu não estava 

-mae 

bem, 

precisava conversar e isso serviu para esquecer.~Foi como 

um pequeno desabafo. Obrigado!"., 

18 anos 

"Quero agradecer a oportunidade que tive de refletir so

bre a minha vida em geral. Achei uma idéia muito válida 

pois assim nós jovens poderemos expressar aquilo que sen

timos. Meus parabéns ã Faculdade de Saúde Pública por es

sa iniciativa". 

"Achei muito bom e gostosinho este questionário, porque 
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ele me fêz parar de. pensar em estudo e trabalho, para pe!}. , 
sar um pouco mais na minha vida do dia a dia. Obrigada". 

Sexo: MASCULINO 

20 anos 

"Eu quero que vocês me perdoem meus erros, e o que eu acho 

que isto que vocês estão fazendo é uma boa. Pelo menos 

assim eu acho que os rapazes e garotas têm uma maneira de 

falarem a verdade que está escondida no fundo do coração. 

Hoje- em dia é difícil uma pessoa ser sincera e eu espero 

que esta peja uma forma de iniciar a sinceridade entre es 

te povo. Minhas desculpas pelos erros. Obrigado". 

NOTA: Os comentários dos alunos do período noturno, no 

Jardim Tremembé, foram feitos por ocasião do 

pré-teste do questionário. 



Bairro; V ~ L A 

Período: NOTURNO 

l~ Série 

Sexo: FEMININO 

16 anos 
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B R A,S ~ L Â N,D I A 

'Gostei muito do questionário, gostaria de poder saber mais. 

Obrigada" . 

20 anos 

"EU gostei do interesse de 'vocês por nós. Estou contente 

em responder este questionário". 

Sexo: MASCULINO 

16 anos 

"Este·.questionário é mui to grande, poderia simplificá-lo". 

17 anos 

"Esta é a primeira vez em que respondo um questionário de~ 

te tipo; gostaria muito, pois achei muito interessante, de 

responder mais vezes ou pelo menos nos espaços de 2 em 2 

anos}' • 

2a - . - Serl.e 

Sexo: FEHININO 

16 anos 

"Gostei muito, serviu como uma forma de desabafo para mim, 

que com isso melhorou muito a respeito de todos os assun
tos que gostaria de falar para algúém que me escutasse". 
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18 anos 

,; 

"Achei as perguntas formuladas de maneira um poucO'difí-

ceis para se entender. Foi válido de outra maneira, pois 

mesmos com as dificuldades encontradas, creio que ,'fomos 
sinceros com a gente mesmo". 

19 anos 

"Eu acho muito importante esse t<po de t b Ih 
~ ra a o, ~princi-

palmente quando ele é voltado ao jovem de maneira geral". 

22 anos 

"Acho que nossa juventude, especialmente a da classe . 
me-

dia e pobre, precisa e muito de maior instrução a respei

to. são os que têm maior número de filhos, menos ';diálogo 

e onde os filhos se sentem mais oprimidos, fazendo do se

xo uma fonte de desabafo. Despejo de suas frustrações". 

--Sexo:- MASQJ LINO 

17 anos 

"Respondi certas perguntas que nao gostaria de responder, 

por que varia muito do seu ponto de vista com o do ,.ques

tionário" • 

"Reconheço que o trabalho de vocês é um trabalho muito 

bom, pois visa a melhorar (não de todo) um pouco "'-"nossas 

condições, tanto moral como intelectual. Desejo a vocês 

bom sucesso em seus trabalhos". 

,"Esse questionário ,às vezes, é falho e incompleto. Ele 

se esquece de levar em consideração a sociedade em que vi 

vemos, onde não temos direito nem mesmo de cuidar da nos

sa própria vida. Por maior que seja a boa vontade da ela

boração, as respostas serão sempre um tanto utópicas, fu~ 

gindo à realidade, principalmente num bairro periférico, 

de baixo poder econômico, cultural e social", 

18 anos 

"Fiquei meio contraditório a certas perguntas, mas se con 
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segui ajudá-lo,. OK!". 

"Este tipo de questionário serve muito para nos abrirmos 

de uma forma individual e sem dü';idas". 

3 a S· . - erl.e 

Sexo: FEMININO 

17 anos 

"Dou meus parabéns a vocês que se interessam em nos proc~ 

rar, para esta pesquisa. Pois ela chega a nos ajudar a 

raciocinar sobre coisas que as vezes não damos .'importân

cia, mas nos influenciam invisivelmente, em nosso compor

ta~ento e até em nosso pensamento. Obrigada pela preocup~ 

ção pelos futuros adultos de amanhã" • 

. "Nada a dizer, somente excelente!!!". 

---18 anos 

"Achei interessantíssimo esta pesquisa, Foi.snela se engl~ 

ba os problemas atuais do jovem em todo o ambiente que 

ele frequenta. Estou torcendo para vocês possam nos "aju

dar através desta pesquisa, que tanto para nós quanto pa

ra vocês roubou tempo de nossa rotina diária. Obrigada pe 

lo interesse e esforço. Atenciosamente(assinou)". 

19 anos ~'-,-

"Fiquei confusa, mas adorei". 

20 anos 

"Achei muito interessante esta pesquisa. Gostaria que vol 

tassem mais vezes para um papo aberto". 

Sexo: !-'.ASCULINO 

17 anos 

"Houve em algumas perguntas justificativas em que eu nao 

sabia expressar com palavras". 
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ANEXO IV 

Tabeta~ Uni6ieada~ 

1 

TRABALHO DOS PAiS E DO SUJEITO/.SENTIDO DA ESCOLA 
. . , 

AM l ZADES NO GRUPO DE PARES, ATtV t DAoES PREFER I DAS:, 

~ 
MASCULINO FE/ilNINO TOTAL 

EVENTOS % % % 

PaI trabalha .213 339 552 
89,12 85,82 87,07 

Mãe trabalha 53 109 162 
fora 22,; 80 28,20 26,20 

Sujei to t ra- 135 158 293 
balha 56,49 40,00 46,21 

Escola tem 
sentido pa ra 192 345 537 
a vida (ex ., 80,30 87,30 84,70 
c 1 u i preparo 
profi ss tona I) 

Levado a a- ". 
ção errada 45 53 98 
por pressQo t8,83 13,42 \5,46 
dos pares 

.. 

Tem amIzade' 
que os pais 51 80 131 
não aprova- 2\ ,34 20,25 20,66 
r I am 

ConsIdera-se 
motivo de de .25 '. 65 90 
sacordo en--: 10,46 16,46 14,20 
tre os pais -

Tem melhor a 213 . 351 564 
mlgo (a) 89,12 88,86 88,96 

Tem ativida- --
de preferida 204 353 557 
nas horas va 85,35 89,37 87,85 -gas 

Não tem ati-
vIdade pref~ 20 32 52 
rida, mas 8,37 8 , 1 O 8,20 
gostaria de 
ter , 

As variáveis acima referem-se, respectivamente, às questões 

sob n~ 07,09,/3,18,32,43, 44, 121, 124 e 125. 

45 - A 
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CONSTITUIÇ~O DO GRUPO DE COMPANHEIROS 

FACE AO.TOTAL DEINFORHAÇÕES 

~ MASCULI NO FEMININO TOTAL 

COMPONENTES % % 
" 

% 

Colega~ de es 220 366 586 
cola - 22,47 24, Ii 23,47 

Vizinhos 189 246 435 
19,30 16,20 17,42 

Ex-colegas de 171 266 437 
escola 17,47 17,52 17,50 

Parentes 149 275 424 
15,22 18,12 16,98 

-
Outros", 132 224 356 

13,48 14,76 14,26 

Colegas de tra 117 138 255 -balho 11,95 9,09 10,21 

Ninguém 1 3 4 
0,10 0,20 0,16 

T O T A L 979 100,00 1.518 100,00 '2;497 100 ,00 

* Pessoas conhecidas em clubes, igreja, viagens, festas e 

outros eventos. 

(Questoes 19 a 25) 
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CONSTITUIÇÃO DO GRUPO DE COMPANHEIROS 

FACE AO TOTAL ,:DOS SUJEITOS 

~ MASCULINO % FEMININO % TOTAL % COtvIPONENTES 

Colegas de es 220 366 586 
cola - 92,1 92,7 92,4 

Vizinhos 189 246 435 
79,1 62,3 68,6 

Ex-colegas de 171 266 437 
escola 71 ,5 67,3 68,9 

Parentes 149 275 424 
62,3 69,6 66,8 

Outros {, 132 224 356 

55,2 56,7 56,1 

Colegas de 117 
48,9 

138 255 
trabalho 34,9 40,2 

Ninguém 1 3 4 
0,4 0,7 0,6 

TOTAL i'i,. 239 395 634 

* Pessoas conhecidas em clubes, igreja, viagens, festas e 

outros eventos. 

,':i: Número de sujeitos. 

(Questões 19 a 25) 



~ ___ ASSUNTOS OIVER ESPOR 

3 

ASSUNTOS MAIS OISC~TIOOS ,NO GRUPO ,DE COMPANHEIROS 
I 

FACE AO TOTAL DE SUJEITOS 

ESTU FAMT NAMO REUNiÕES SEXO 
., 

TRABALHO OUTROS' 

SEXO '------'-~ 
S"OEÇ TES - OOS- LIA- RO- SOC IAIS 

% % % % % % % % % 

Mascu 1 í no 109 132 54 16 69 
58,6 71, O 29,1 8,6 37,1 

..... 

Feminino 209 47 120 93 188 
66,3 14,9 38,1 29,5 59,7 

T O T A L 318 179 174 109 257 
63,5 35,8 34,7 21,8 51 .3 

~~ 

Dos assuntos acIma indIcados, os sujeItos escolheram três. 

N = 186 (masc.) + 315 (fem.) = 501 

51 80 31 16 ( ;, 
27,4 43, O 16,7 8,6 

. .. 

115 90 63 20 
36,5 28,6 20,0 6,3 

166 170 94 36 
33, I 33,9 18,8 7,2 

----~~ ~- --- - - ~-

*Polftlca, economIa, rel1g150, psicologia, 
soc~ologla e correlatos. 

( 
~ .t= 

Questao 29) ..., 

>-



~ SEXO 

Masculino 

Feminino 

Total 

3-A 

ASSUNTOS MAIS DISCUTIDOS NO GRUPO DE COMPANHEIROS 

FACE AO TOTAL DE INFORMAÇÕES 

DIVERSCiES ESPORTES ESTUDOS FAMfLIA NAMORO REUNICiES SEXO TRABALHO OUTROS ir 
SOCIAIS 

% % % % % % % .% % 

109 132 54 16 69 51 80 31 16 
19,5 23,7 9,7 2,9 ,: 12,4 9,1 14,3 5,5 2,9 

!I 

209 47 120 93 188 115 90 63 20 
22 ,1 5,0 12,7 9 ,8 ; 19,9 12,2 9 ,5 6,7 2,1 

318 179 174 109 257 166 170 94 36 
21,2 11,9 11,6 7,3 17,1 11,0 11,3 6 ,2 2,4 

---~ -- - - - -- - -- -- -- - - - - --

Dos assuntos indicados, os sujeitos escolheram três. 

N : 186 (masc.) + 315 (fem.) = 501 

*Po1rtica, economia, religião, psicologia, 
sociologia e correlatos. 

(Questão 29) 

.". 
tll ... 
HI 
Vl:t> 



COMPORTAI1ENTOS !'ATRI SUrDOS AO' PAI EM RELAÇl\o 

AO "GRUPO DE CO/'1PANHE I ROS 

. ',o 

~ MASCULINO FEMININO 

COMPORTAMENTOS % % 
',-,' 

Rejeição 15 22 

Hl 6,4 

Tolerância 23 38 
10,6 11 , O 

IndIferença 50 58 

23,1 16,8 
---

Ace i tação 140 215 .. 
64,8 62,3 

Imposição 16 23 

7,4 6,7 

108,6 103,2 I 
T O T A L 216 

48 - A 

. 
TOTAL 

% 
.. " " 

37 
6,6 

61 

10,9 

108 

19,3 

355 
.. 63,3 

39 

7,0 
, 

561 I 
107,1 

,"o tota 1 corresponde ao numero de suj e i tos; houve casos em 

que foi assinalada mais de uma alternativa. 

Não há associação entre o sexo dos sujeitos e os compo,,!: 

tamentos descritos (teste de x2 i. 

(Questões 33 a 41) 
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5 

COMPORTAMENTOS ATR t Bufoos " Ã MÃE EM .. RELAÇÃO 

AO GRUPO DE COMrANHEIROS 

~XO MASCUL/ NO FEMININO TOTAL 
COMPORTAMENTÕ~ 

.. 

Rejei ção 

Tolerância 

I nd.1ferença 

Aceitação 

Imposição 

T O T A L 
0-' .. 

_. 

% 

16 

7,2 

35 

15,8 

23 

10,4 

152 

68,5 

25 

11 ,3 
-

222 

% 

,15 31 

4,0 

52 87 

13 ,8 

39 62 

10,3 

278 430 

73,7 .. 

30 55 
8,0 

377 599 
103,6 

* O total corresponde ao numero de sujeitos; houve casos em que foi 

assinalada mais de uma alternativa. 

~ 

5,2 

14,5 

10,4 
.. 

71,8 

9,2 

111 ,1 

Não hã associação entre c sexo dos sujeitos e os comportamentos 

d e s c r i tos ( t e s t e X 
2 ) .. 

(Questões 34 a 421 
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QUALIDADE DO AFETO P~RCEBIDO DE PARTE DOS PAIS 

PAI I M~E 

~ HASCU FEMI TOTAL MASCQ 
LlNO NINÕ L I f.l0-· 

AFETO ..... % ... . . . . . . % . \ . ... % * 
Frieza 42 51 93 I O 

18,6 I 4 , 3 16, O 4,2 

Carinho, acolhl 83 146 229 15 O mento ! 36,7 41 , Q 39,3 . 63,3 ,. 

Hostilidade ' 16 20 36 15 
7 , 1 5,6 6,2 . 6,3 

Imprevisibl1 ida- 11 2 165 277 9 1 de 49,6 46,3 47,6 38,4 

226 356 I 
107,2. J 582 'I 237 

112,2 
T O T A L* 

1 1 2 , O 1 09 , 1 
...... If' \. \ ., \.',', \ '\ " . 

FEMI 
NINÕ 

% 

28 
7,2 

231 
59,2 

" 

1 8 
.4,6 

145 
37,2 

390 
108,2 

\, 

TOTAL 

~~~ -

% 

38 
6 , 1 

381 
60,8 

33 
5,3 

236 
37,6 

627 
109,8 

* O total corresponde ao número de sujeitos; houve casos em que foi assinalada mais de uma alternativa, 

(Questões 101 a 108) 

. 

<.n 
o 

~ 
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I 
ESTILOS EDUCATIVOS ATRIBUfDOS AOS PAIS PELOS ADOLESCENTES 

I 

P A I ~I Ã E 

~ 
°MASCU FEMI MASCU FEMI 

LINO NINÕ TOTAL LINO- NtNÕ TOTAL 
ESTILOS % % % .% % 

Autoritário 46 90 136 33 64 97 
20,5 25,7 . . .2.3,.7 . ... .. 1 4 , 1 1 6 , 5 

Igualitário 64 57 121 72 112 

I 
184 

28,6 1 6 , 3 2 1 , 1 30,8 28,8 

Autorizador 145 178 323 162 269 
69,i-1 

.4J 1 
64,7 50,9 56,3 69,2 

Alheio ou In 28 6 1 89 25 30 55 diferente 12, 5 17 , 4 15,5 10.,7 7,7 

T O T A L* 
l224 __ 126'3.1350. ~lo,31574 116,6' 

234 389 623 
124,8 122,2 

-

* O total corresponde 

uma alternativa. 

ao nGmero de sujeitos; houve casos em que for assinalada mais de 

% 

15,6 

29,5 

69_ r 2 

8,8 

1 23 , 1 

CO,llestões 11Q a 117) 

c.n 
~ 

!l> 
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NAMORO, SEXUALIDADE E CONHEClMENTOS 

SOBRE REPRODUÇ~O HUMANA 

~ 
MASCUUNO FEMfNtNO 

EVENTOS % % 

Atualmente na 84 172 - 35,15 43,54 moram 

Já namoraram 195 315 
81 ,59 79,75 

Namoram ... 199 323 ou J a· 
namoraram 83,26 81 ,77 

-

Tiveram rela- 169 49 - sexuais 73,2 12,6 çoes 

Tiveram conta . 
tos ou re 1 a-= 37 35 
çoes sexuais 19,60 11 ,60 
com o la 1 na~ 
morado la 1 -

------
r. ,~ o_ 

i t íJ '.!'., "I 

Sabem que éi 
possibilid;:lde 197 339 
da mulher en ... - . 82,43 85,82 
gravldar 

... 
nao .. to ... e a mesma 

dos 05 dias 

Já ouviram fa 
lar de .. -meto - 227 379 
dos para evi .. 94,98 95,95 
tar gravidez -. 

. 
Sabem 

.. 
o que e 198 324 doença 

.. 
vene -

rea 82,85 82,03 

52 - A 

TOTAL 

% 

256 
40,38 

510 
80,44 

522 
82,33 

218 
35, 1 

72 
14,70 

.. 

536 
84,54 

606 
95,58 

522 
82,33 

As variáveis acima referem"'se, respectivamente, às questões 

n~s 149,151 ;153, 235, 164, 231, 233 e 234. 
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NÚNERO DE SUJEITOS QUE JÁ NAMORARAI1 FACE ÀS 
., 

PESSOAS NANORADAS E RESPECTIVAS NÉDIAS POR 

FAIXA ETÁRIA DOS' SUJEITOS 

52-A 
BIS 

~ 
MASCULINO I FEMININO TOTAL 

Suj. Nam. Méd. Suj. Nam. Héd. Suj . Nam-.- Méd. 

O 4 4 
14 O 25 25 

6,25 6,25 

25 27 52 
15 154 131 285 

6,16 4,85 5,48 
-

33 63 96 
16 263 249 512 

7,97 3,95 5,33 

55 79 
134 669 17 287 382 

5-,22 4,84 4,99 

40 62 ];02 
18 386 290 

4,
68

1 

676 
9,65 6,63 

16 44 60 
19 105 229 

5,20 I 334 
6,56 5,56 

12 26 38 
20 96 187 283 

8,00 7,19 7,45 

3 8 11 
21 13 35 - 48 

4,33 4,37 4,36 

184 313 r-r 
TOTAL 1.304 1.528 2.832 

__________ ~----__ ------7-,-0~.----------4--,8-8~------------5-,-7-0---

Suj.- Número de sujeitos 

Nam.- Número de pessoas namoradas 

Méd. - ~úmero médio de pessoas namoradas 

(Questão 154) 
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SENTI MENTOS POS IT I VOS DESPERTADOS \NO ADOlES CENTE PELA 
~ 

SEXUALJ DADE 

~ 
SEXO MASCULJ NO FEMININO 

SENTIMENTOS % % 

Alegria 212 356· 
91,0 91,0 

Amor 201 368 
87,4 95,3 I 

Tranqu i 1 idade 170 265 
74,6 70,5 

Atração 221 366 
94,8 94,1 

Confiança 149 274 
65,9 71,9 

Inocência 54 137 
23,7 36,1 

Destemor 64 106 
28,1 28,1 

Espontaneidade 185 281 
80,1 74,9 

txito 165 -236 
72,4 63,8 

Curiosidade 147 i '257 
65,3 66,6 

Natural idade 202 298 
87,4 78,8 

Prazer 211 339 
91,3 89,0 

Segurança 147 241 
65,3 64, 1 

53 - A 

TOTAL 
" 

% 
--

568 
91, O 

569 
92,4 

435 
72,0 

587 
94,4 

1!23 
69,7 

191 
31,5 

170 
28,1 

. 
466 

76,9 

401 
67,1 , 

404 
66.1 

500 
82,1 

550 
89,9 

388 
. 64~6 

(Questões 177 a ZOO) 
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.10 

SENTIMENTOS NEGATIVOS DESPERTADOS NO ADOLESCENTE 

PELA SEXUALIDADE' 

, 

~ MASCULINO FEMININO TOTAL 
SENTIMENTOS % % .. % 

'--.... 

Tristeza 19 45 64 
8,3 12,2 10,7 

Raiva 8 ,.J ri' 20 28 
3,5 5,4 4,7, 

, 
Ansiedade 185 275 460 

80,8 72,0 75,,3 
-

Repulsa 25 31 56 
11 , 1 8,3 9 4 

, " 

Desconfiança 44 82 126 
19,3 21,8 20,9 

Culpa 23 48 71 
.-.. _- 10, 1 12,6 

" " 
11 ,7 

Medo 47 170 217 
20,6 44,3 3,5,5 

Obrigação 47 34 8] 
20,7 9,0 13 ,4 

Fracasso 7 19 26 
3, 1 5,1 4,3 

Indiferença 30 47 
. 

77 
13,3 12,5 12,8 -

Vergonha 29 98 127 
]2,9 26,1 2] ,2 

Sofrimento 32 81 113 --
14,2 21,5 18,8 

Insegurança 56 160 216 
24,6 42,0 

" 
35,5 

(Quest6es 179 a 202} 



Pai 

Mãe' 

Irmãos, pr I mos , 
Outros parentes 

(tios) 

Professores 

-
Companheiros 
.--

..---

Namorado (a) 

Televisão 

Radio 

Jornais 

Revistas 

Livros 

Outros (especia 
listasT 

Ninguém 

55 - A 

1 1 

FONTES DE INFORMAÇ~p SOBRE VIDA SEXUAL 
\, 

E REPRODUÇÃO HUMANA 

MASCULI NO FEtll N I NO TOTAL 
% % % 

110 62 172 
48,2 17 ,4 29,4 

90 254 344 
39,3 67,2 56,7 

"-

132 201 333 
58,7 54,9 56,3 

65 108 173 
31,9 35,5 34,1 

150 285 435 
66 I,. , 76,0 72,4 

198 321 519 
86,8 86,5 86,6 

101 214 315 
.. - 43,9 58,2 52,7 

132 290 422 
58,1 76,9 69,9 

49 66 115 
21,6 18,3 19,6 

90 110 200 
39,1 30,1 33,6 

183 309 492 
79,6 81,5 80,8 

165 302 467 
. 

72,1 80,7 77,4 

20 17 37 
17, 1 .10,6 13,3 -

3 1 4 
2,7 0,6. .. ,- ,J,5 , - . 

(Quest~es 237 a 250) 
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12 

DISCRIMINAÇÃO DA CATEGORtA',OUTROS (AS) 
" 

Em 

Grupo de companheiros:-

Pessoas conhecidas em clubes; na igreja; em viagens; em festas; em outros 
eventos; em trânsito; na rua. 

Assuntos mais discutidos no grupo de companheiros: 

Polrti~a; economia; religiio; psicologia; sociologia e correlatos; vercu~ 
los (motos, carros, entre os rapazes). 

Desenvolvimento pessoal: 

Traços de pers0':lalidade (dimensio introversio.,.extroversio). 

Pessoas cuja opiniio é levada em contá "hás decisões: 

Namorado (a); o próprio sujeito; parentes (tios, avós). 

Reações dos pais face ao namoro: 

Brincadeiras; preocupaçio; medo; ciumes; as mesmas da questio, mas vaiian 
do no tempo. 

trffTliênclas no relacionamento com o sexo oposto: 

O próprio sujeito; vivências; parentes; filmes. 

Eventos que alteram prestígio: 

Ni hi 1 

Fontes de informaçiosobre vida sexual: 

Outros parentes: tios; avôs; outros: pessoas especiálizadasi filmes. 

Fontes prefe-ridas de informação sobre vida sêxual: 

Outros parentes; tios, avós; outros: pessoas especia1izadas;-filmes. 

As variáveis acima referem-se, respectivamente, as questões 24, 29, 135, 
141 'Çl148, 166 a 167, 176, 228, 240,249,254 e 263. 
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1 3 

EXPLICAÇÕES EM RESPOSTAS MENOS FREQUENTES 

Em 

Levado a açàO"errada"pórpress~ó"dós"pares: 

Mentir aos pais; sair sem avisar; faltar a aulas; armar confusão l bader 
na; fumar; alcoolizar-se; furtar. 

Amizade oculta, que os pais não aprovariam: 

Por que o amigo não tem religião; não estuda; nao tem boa reputação; 
usa drogas; i marginal; i infrator. 

Sujeito ê motivo de desacordo entre os pais: 

Pais divergem entre si; sujeito diverge dos pais (v. tópicos das ques -
tões 85 a 94). 

Não tem atividade preferida,masgostatia de"ter: 

As mesmas atividades citadas na questão 124. 

Não tem atividade preferida, nem gostaria de ter: 

Trabalha, prefere descansar. 

As variâveis acima referem-se, respectivamente, as questões, 32, 43, 121, 
125 (sim) e 125 (não). 

51fYlço de 8iblic,'co ~ Do(umenta~ie 
Fh,L ..... i,ji: SAÚ,,: 0SLlCA 
UIUVEISIDADE DE SAo PAULO 
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A - TNDICE DE DESENVOLVIMENTO DO MELHOR AMIGO 

\ 
~ 

MASCULINO FEMININO T O T A L 

" 

Desenvolvimento físico 1,322 1,560 1,469 

Desempenho escolar 1,287 1,402 1,357 

Relacionamento com os companheiros 1,900 1,849 1,868 

Relacionamento familiar 1,818 1,706 1,749 

Responsabilidade, cumprimento de 1,720 1,848 1,800 
deveres 

Desembaraço no relacionamento com 1,597 1,694 1,658 
os outros 

-----
Facil idade de' convivência 1,678 1, 725 1, 707 

Preocupação com religião 0,879 J, 139 1,040 

Atração para o sexo oposto 1,428 J,500 1,472 

índ i ce conj unto 
1, 51'4 1,603 de 1, 569 

desenvolvimento 

Escala de O a 2 

(Questões 45 a 53) 

Este índice foi obtido atribuindo às categorias de resposta ~, mais ~ ~
nos e não os pesos 2, 1 e zero, respectivamente. 



B - TNDICE DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL 

, , 
MASCULiNO FEMININO G E R A L 

Desenvolvimento físico 1,297 1,542 1,449 

Desempenho escolar 1,301 1,485 1,415 

Relacionamento com os companheiros 1,794 1,741 1,761 

Relacionamento familiar 1,795 1,739 1; 760 

Responsabilidade, cumprimento de 1,630 1,786 1,727 
deveres 

Desembaraço ho relacionamento com 1,414 1,401 1; 406 
.. --os ·-outros 

Facilidade de ·convivincia 1,585 1,537 1,555 

Preocupação com re1 igião 0,847 1, 106 1,008 

Atração para o sexo oposto 1,370 1,489 1,444 
- -

índi ce conjunto 
. de 1,448 . 1.536 1,502 

desenvolviment~ 

Escala de O a 2 

(Ques tões 126 a 134) 

Este índice foi obtido atribuindo às categorias de resposta sim, mais ou me-
nos e não os pesos 2, 1 e zero, respectivamente. - -- _. -
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c - fNDICE DE AUTO-DISCIPLINA 

\; 

MASCULI NO FEMININO G E R A L 
" 

-
Aparência pessoal 2,285 2,644 2,508 

AI imentação, horário de refe i ção 2,134 1,977 2,036 

Colegas, companhias, amizades 2,633 2,778 2,723 

Lazer, -recreaçao, distrações, 2,498 2,391 2,432 
entretenimentos 

Período de permanência fora de 1,812 2, 181 2,041 
casa, horários 

Gastos em objetos, roupas, uso do 1,950 2,082 2,032 
dinheiro 

'.- .. ,-- -

Tempo de estudo, deveres e notas 2,004 2,279 2, 175 
escolares 

Crença religiosa, frequência a 1,381 J,782 1,630 
atos ,reli gi osos , 

Ajuda nas tarefas domésticas 1,236 2, 173 1,821 
-

Relacionamento com o sexo oposto 2,433 2,528 - 2,492 
, 

; 

índice conjunto 
2,037 2,282 2, 189 de -'-

auto-discipl ina 

Escala de O a 3 

(Questoes 55 a 6~) 

Este índice foi obtido atribuindo às categorias de resposta muita, regular, .. 
pouca e nenhuma os pesos 3, 2, t e zero, respectivamente, 
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D - TNDICE DE HrTERO-OISCIPLINA 

MASCULINO FEMININO G E R A L 

Aparência pessoal 2,277 2,305 2,295 

Alimentação, horários de refe i ção 2,616 2,581 - 2,594 

Colegas, companhias, amizades 2,295 2,379 2,347 

Lazer, recreaç~~, distrações 1,855 2,023 1,960 
entretenimentos 

Período de permanência fora de 2,298 2,656 2,521 
casa, horários 

Gastos em objetos, roupas, liSO do __ 2,055 2,176 2, 130 
"--~ --~ , ~-

dinheiro 

Tempo de estudo, deveres e notas 2.256 2,367 2,325 
escolares 

Crença rel igiosa, frequência a l,785 1,916 1,866 , 

atos rel igiosos 

Ajuda nas tarefas domésticas l,373 2,359 1,986 

Relacionamento com o sexo oposto 1, (26 2,069 1,939 

índi ce conjunto 
de 2,054 2,283 2, 196 "-

hétero-disciplina 

(Questões 65 a 74) 

Este índice foi obtido atribuindo às categorias de resposta muita~ reg u1a r
1 

pouca e'nenhúma os pesos 3, 2, 1 e zero, respectivamente. 



-
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E - rNDtCE DE DISCORDANCIA ENTRE O ADOLESCENTE E OS PAIS 

~ 

MASCyLINO FEMININO G E R A L 
'. 

-
Aparência pessoal 0,811 0,797 0,803 

Alimentação, horários de refeição 1,1130 1,223 1 ,207 

Colegas, companhias, amizades 0,935 1,050 1,007 

Lazer, - distrações, en- 1,009 1, 167 1 , 107 re c re açao', 
tretenimentos 

Período de permanência fora de ca 1,576 1,749 1,683 
horári os -sa, 

Gastos em objetos, roupas, uso do 1,294 - 1,354 1,331 
dinheiro 

-- --- --

Tempo de estudo, deveres e notas 1,551 1, 190 1,327 
escolares 

Crença re 1 i 9 i osa, frequência a 1,038 0,1335 0,912 
atos religiosos 

Ajuda nas tarefas domésticas 0,915 1,324 • 1, 167 

Relacionamento com o sexo oposto O, 747 1,257 - 1,065 

; 

índi ce conjunto 
de 1, 106 1, 195 1, 161 

di scordânci a --

Escala de O a 3 

(QuestSes 75 a 841 

~ste índice foi obtido atribuindo às categorias de resposta muita, ~9ulaL, 
pouc~ e nenhuma os pesos 3, 2, 1 e zero, respectivamente, 
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F - fNDICE DE DISCORDÂNCIA ENTRE OS PAIS 

MASCUl:INO FEMINI NO G E R A I. 

". 

Aparência pessoal 0,550 0,514" 0,528 

Alimentação, horários de refe i ção 0,802 0,760 0,776 

Co 1 egas", companhias, amizades 0,872 0,967 0,931 

Lazer, recreaçao, distrações, en- 0,838 0,924 0,891 
tretenimentos 

Perfodo de permanência fora de ca 1,208 1 ,353 1,298 
horários -sa, 

Gastos em objetos, roupas, uso do 1 ,035 1,074 1 ,059 
dinheiro 

- ---- - ._--
Tempo de estudo, deveres e notas 1,027 0,852 0,919 
esco 1 ares 

Crença rel igiosa, frequencia a a- 0,797 0,650 0,707 
tos re 1 i gi osos 

Ajuda nas tarefas domésticas 0,684 0,995 0,876 

- - -
Re 1 ac i onamen to com o sexo oposto 0,673 1,079 0,924 

- . 

"fndi ce conjunto 
de O,~49 0,917 0,891 

discordância entre os pais 
-

Escala de O a 3 

(Questões 85 a 94) 

Este fndice foi obtido atribuindo is categorias de resposta muita, re9ul~r, 
pouca e nenhuma OS pesos 3, 2, 1 e zero, respectivamente. 



G - fNDICE DE INTERFERtNCIA DO NAMORO 64 - A 

I MASCUlI NO FEMININO G E R A L 

Na vida fami 1 iar 0,400 0,675 0,570 

Na vida escolar 0,791 0,559 0,648 

Na vida com os companheiros 0,837 0,860 - 0,851 

índice conjunto 
de 0,676 0,698 0,689 

interferência 

Escala de O a 3 

(Questões 155 a 157) 

H - fNDI CE DE MUTUAlI DADE NO NAHORO 

- . .............- •• - 'W -- .......... -
-

MASCULI NO FEMININO G E R A L 

Quanto gostou da outra pessoa 1 ,970 2,313 2,182 

Quanto a outra pessoa gostou de 2,315 2,435 2,389 
voce 

Quanto confiou nessa pessoa 2,295 2,291 2,292 

, 

Quanto essa pessoa confiou em 2,364 .2,494 2,444 -voce 

--
Quanto houve de diálogo e compr,::, 2,313 2 ;271 2,287 - mútua ensao 

índi ce conjunto 
de 2,251 2,361 2,319 

mutual idade 

Escala de O a 3 

(Questões 158 a 162)' 
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TNDICE DE INFLUtNCIA DE TERCEIROS NO 

RELAC IONAMENTO COM O SEXO OPOSTO 

MASCUlI NO FEMININO G E R A L 

Pai 0,934 0,764 0,829 

Mãe 0,864 1,252 1 ,108 

Professo res 0,348 O,31 l• 0,327 

Companheiros 1,772 1,227 1 ,432 

Televisão 0,930 0,629 0,741 

Revistas 1 ,195 0,829 0,965 
- -

Li vros 1,066 0,865 0,940 

Out ros"; 1,026 0,613 0,781 

Tndice conjunto 
de 1 , O 16 0,811 0,890 

influência 

* O próprio sujeito; parentes; filmes; experiências de vida. 

Este índice e os índices das tabelas G e H foram obtidos atribuindo ãs cate -gorias de resposta bastante, mais ou menos, po~co e nada os pesos 3, 2, 1 e 
zero, respectivamente. 

Escala de- O a 3 

(Que's tões 169 a 176) 
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J TNDICE DE INTENSIDADE DE PREFERtNCIA PELA FONTE DE 

I NFORMAÇÃO SOBRE SEXUAL IDADE 

MASCULINO FEMININO G E R A L 

Pai 2, 144 1,473 1, 732 

Mãe 1,690 2,512 2, 20 3 

Irmãos, pri mos 1,659 1, 533 I, 581 

Outros parentes (tios) 0,958 1, 026 I, 000 

Professores 2,031 2, 156 2, I 10 

Companheiros 1,888 2 029 1 977 , , 

Namorado(a) I ,955 1 921 1 933 , , 

Televisão J,. 635 1 556 , J 586 , 

Rádio 1, 339 J 014 1 137 , , 

Jornais 1, 538 1, ,I 55 I, 300 

Revistas 1;893 1,815 I 845 , 

Li ViOS 1,968 2, 163 2,090 

Outros (especial istas) 0,596 0,600 0,598 

fndice conjunto 
ce 1,638 1,612 1,622 

intensidade de pre fe rênci a . 
-----

Este índice foi obtido atribuindo as categorias de respostà gostaria mui 
to, gostaria i71ais ou rnenos, 'gostaria pouco enãó gostaria os pesos 3, 2-; 
"j-e zero, respectivilmente. 

(Quest5es 251 a 263) 
; Escala" de O 
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ANEXO V 

Relação de Profissões 

Classe 1 - Trabalhadores das profissões cientificas, tecnicas, artisticas e 
trabalhadores assemelhados 

01. Engenheiro 
02. Arquiteto 
03. Agrônomo 
04. Quimico, Fisico e Geõlogo 
05. Medi co, 'Veteri nãri o e Odontõlogo 
06. Enfermeiro, Nutricionista, Biologista e Farmaceutico (auxiliares) 
07. Economista e Tecnico de Administração 
08. Estatistico, Atuã,rio e Jv1atemãtico 
09. Contador 
10. Anal i sta de Si stemas (programado'r). 
11. Geõgrafo, Astrônomo e Meteorologista 
12. Advogado 
13. Psicõlogo, soci~logo e Assistente Social 
14. Bibliotecãrio, Arquivologist~; Museõlogo e Arqueólogo 
15. Relações pQblicas e Comunicõlogo 1~ublicitãrio) 
16. Professor e Diretor de Estabelecimento de Ensino (auxiliar) 
l7.'Tecnico de Contabilidade e de Estatistica 
18. Tecnico de Mecânica 
19. Tecnico de Eletricidade,Eletrõnica e Telecomuni~ações 
20. Tecnico de Laboratõrio 
2l. .Desenhista'Tecnico e Comercial 
22. Empresãrio, Produtor, Ator é Diretor de espetãculos pQblicos 
23. Cantor, Compositor, MQsico, Coreógrafo e Bailarino 
24. Locutor e Comentarista de Rãdio e Televisão 
25. Operador de Câmeras de Cinema e Televisão (sonoplasta) 
26. Atleta Profissional e Tecnico em Desportos 

·27. Jornalista 
28. Piloto de Aeronaves, Comissãrio de Bordo e Comandante de Embarcações 
29. Escultor, Pintor e Trabalhadores Assemelhados 
30. Decorador 
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Classe 2 - Membros dos poderes legislativo, executivo e judiciãrio, servidores 
civis e militares 

31. Juristas (juTz, promotor, procurador e assemelhados) 
32. Diplomata 
33. Agente Fiscal e Administrativo 
34. Delegado de Policia 
35. Oficiais das Forças Armadas e Forças Auxiliares 
36. Serventuãrio da Justiça) 'exceto tabelião (inspetor) 
37. Tabelião 
38. Militar em Geral J exceto oficiais 

Classe 3 - Trabalhadores administrativos e assemelhados 

39. Diretor de Empresas 
40. Gerente (chefes de departamentol. 
41. Trabalhador de Serviços de Contabilidade)de Caixa e Trabalhadores Assemelhados 
42~ Secretã·.io(a), Esten5grafo, Dati16grafo, Recepcionista, Telefonista e Trabalhadore~ 

Assemelhados (escriturãrio, operadora de telex) 
43~ Auxilial~ de Escritódo," Bancár-iõ''-e- Econondã.rio (office-boy, almoxarife,contTnuo)., 

Classe 4 - Trabalhadores de comercio e assemelhados 

44. Supervisor, Inspetor e Agente de Compras e Vendas 

45. Vendedor Pracista, Representante Comercial e Assemelhados (orçamentista), (revend~ 

dora) 
46. Corretor de Imóveis, Seguros e Títulos e Valores 
47. Leiloeiro, Avaliador e Assemelhadqs 
48. Vendedor de Comercio. Varejista e Atacadista (comerciãrio, balconista) 
49. Jornaleiro 
50. Feirante 
51. Demonstrador e Modelo de Modas (manequim) 

C1asse 5 - Trabalhadores de serviços e assemelhados 

52. Porteiro de Ediflcio, Ascensorista, Garagista e FaxineirQ (zelado,', vigia, guarda
noturno, servente) 

53. Cabelereiro, Barbeiro, Manicure, Pedicure, Maquiladbr e Esteticista (massagista) 
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54. Governanta de Hotel, Camareiro, Porteiro, Cozinheiro e Garçon 
. . 

55. Motorista de Veiculos de Transporte de Passageiros ou de Carga 
56. Contramestre de Embarcações, Marinheiros e Assemelhados 
57. Maquinista e Foguista de Embarcações Locomotivas e Assemelhados 
58. Mecânico de Manutenção de Veiculos Automotores e M[quinas (borracheiro) 
59. Eletricista de Manutenção de Veiculos Automotores, M[quinas e Aparelhos El~tricos, 

Eletrônicos e de Telecomunicações 
60. Lanterneiro e Pintor de Veiculos Metálicos 
61. Bombeiro de Instalações de Gás, ~glla, Esgoto e Assemelhados (encanador) 
62. Alfaiate (costureiro(a» 

. 63. Protêtico Dentário 

64. Despachante 
65. Agente de Viagem e Guia de Turismo 
66. Agente de Serviços Funerários e .Embalsamador 
67. Auxiliar de Laboratório 
68. Estivador, Carregador. Embalador e Trabalhadores Assemelhados 

69. Empregado Dom~stico (copeira, babá) 

Classe 6 - Trabalhadores agricolas da~pecuãri~i florestais, da pesca e assemelhados 

70. Trabalhador Agricola, da Pecu[ria, Florestal e da Pesca 

Classe 7 - Trabalhadores da Produção Industrial 

71. Mestre e Contramestre 
72. Mecânico de Manutenção, Montador, Preparador e Operador de Mãquinas e Aparelhos 

da Produção Industrial 
73. Eletrecista e Assemelhados 
74. Trabalhador de Instalações de Processamento Quimico 
75. Trabalhador de Fabricação de Roupas 
76. Trabalhador do Tratamento de Fumo e de Fabricação de Cigarros e Charutos 

·77. Trabalhador Metalurgico e Siderurgico 
78. Trabalhador de Usinagem de Metais 
79. Trabalhador da Construção Civil (construtor) 
80. Trabalhador da Fabricação e Preparação de Alimentos e Bebidas 
81. Trabalhador de Artes Gráficas 
82. Trabalhador de Fabricação de Produtos-T~xteis, exceto roupas 
83. Trabalhador de Fabricação de Artefatos de Madeira 
84. Trabalhador de Fabricação de Papel e Papelão 
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85. Trabalhador de Fabricação de Calçados e Artefatos de Couro 
86. Trabalhador de fabricação de Produtos de Borracha "e Plãstico (vidro) 

87. Joalheiro e Ourives 

Classe 9 - Trabalhadores nao especificados nas classes anteriores 

88. Proprietãrio"de Estabelecimento Agrlcola, da Pecuãria e florestal . 
89. Proprietãrio de Estabelecimento Comercial (comerciante) 
90. Proprietãrio de Estabelecimento Industrial 
91. Propri~tãrio de Estabelecimento de Prestaç~o de Serviços 
92. Proprietãrio de Imõvel recebendo rendimento de aluguel 
93. Capitalista recebendo rendimento de aplicação de capital em ativos financeiros 
94. Sacerdote ou Membros de Ordem ou Seiias Religiosas 

95. funcionãrio Público 
97. Aposentado 
98. Outras Atividades nao Especificadas 

99. Não Respondeu 
00. Não se aplica 
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