
SciELO Books / SciELO Livros / SciELO Libros 
 
LAGO, MCS., SANTOS, ACW., and SILVA, JA. Adolescência na ilha de Santa Catarina. In 
ZANELLA, AV., et al., org. Psicologia e práticas sociais [online]. Rio de Janeiro: Centro Edelstein 
de Pesquisas Sociais, 2008. pp. 303-316. ISBN: 978-85-99662-87-8. Available from SciELO Books 
<http://books.scielo.org>. 
 

 

All the contents of this chapter, except where otherwise noted, is licensed under a Creative Commons Attribution-Non 
Commercial-ShareAlike 3.0 Unported. 

Todo o conteúdo deste capítulo, exceto quando houver ressalva, é publicado sob a licença Creative Commons Atribuição - 
Uso Não Comercial - Partilha nos Mesmos Termos 3.0 Não adaptada.  

Todo el contenido de este capítulo, excepto donde se indique lo contrario, está bajo licencia de la licencia Creative 
Commons Reconocimento-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported.  

 

 

 
 
 
 

Adolescência na ilha de Santa Catarina 
 
 

Mara C. de S. Lago 
Ana Cláudia W. dos Santos  

Joyce A. Silva 

http://books.scielo.org/


303 
 

Adolescência na ilha de Santa Catarina  

Mara C. de S. Lago * 
Ana Cláudia W. dos Santos ** 

Joyce A. Silva ** 

Introdução  

Nas sociedades ocidentais modernas, a adolescência é caracterizada 
como um período de crise psicossocial, que inicia com a puberdade 
fisiológica e termina com a independência relativa do adulto jovem. Um 
tempo de transição entre infância e vida adulta, conturbado por choques de 
gerações, por exigências de definições pessoais, por conflitos de escolha.  

Os adolescentes das localidades litorâneas que hoje vivenciam o 
processo de urbanização da Ilha de Santa Catarina, constituem-se, 
provavelmente, naqueles sujeitos que sofrem muito particularmente os 
efeitos das mudanças sociais, já que estas veem se acrescentar às transformações 
que marcam a passagem da infância para a maturidade e a constituição de 
identidades de adultos. Originários de um mundo calcado em valores 
“tradicionais” como o trabalho, com marcante diferenciação entre os papéis 
femininos e masculinos na sociedade, estes jovens são compelidos a efetuar a 
passagem para um mundo urbano de valores “modernos”, com ênfase no 
consumo de bens supérfluos, na experenciação precoce dos relacionamentos 
sexuais, no lazer, na negação, enfim, do tradicional.  

Esta pesquisa pretendeu comparar as experiências da adolescência 
entre jovens de diferentes gêneros e classes sociais, na Ilha de Santa 
Catarina e na cidade de Florianópolis. Procurou verificar se jovens oriundos 
das classes populares e das camadas médias das populações urbana e rural, 
vivenciavam os mesmos tipos de conflitos; se rapazes e moças pertencentes 
a meios sociais diferenciados, tinham as mesmas possibilidades de um 
período de “moratória” para viverem suas crises; se os conflitos das moças 
eram semelhantes aos dos rapazes, enfim, se todos os jovens da Ilha de Santa 
Catarina experimentavam uma adolescência, na forma como a concebemos. 

                                                 
* Professora Titular, UFSC, Doutora em Psicologia da Educação, UNICAMP. 
** Curso de Psicologia, UFSC, Bolsistas IC/CNPq (Prêmio Jovem Pesquisador 3°1). 
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Questões metodológicas e reflexões teóricas  

A metodologia utilizada pelas autoras na pesquisa foi a análise 
qualitativa, com a realização de entrevistas gravadas para obter 
depoimentos de adolescentes da cidade. Foram também aplicados 
questionários contendo questões abertas e fechadas, em adolescentes que 
estudam em escolas públicas e particulares, em Florianópolis e nas 
localidades litorâneas da ilha.  

Os sujeitos da pesquisa foram jovens de ambos os sexos, na faixa 
etária entre 12 e 22 anos.  

A partir de um piloto, foi construído um questionário padrão, 
aplicado nos diferentes tipos de escola. Para os adolescentes mais jovens, 
entre 12 e 15 anos, elaborou-se um questionário modificado, que foi 
aplicado nas últimas séries do 1º grau, em uma escola de cada tipo.  

As entrevistas foram realizadas com adolescentes de ambos os 
gêneros, oriundos das camadas médias e camadas populares da população 
pesquisada.  

Foram aplicados 281 questionários, respondidos por 153 moças e 128 
rapazes, em 11 escolas. Em Florianópolis, 2 escolas particulares (69 
questionários) e 4 escolas públicas (97 questionários). Nas localidades 
litorâneas, foram pesquisados alunos de 4 escolas públicas (115 
questionários).  

Foram realizadas 7 entrevistas, com uma moça e um rapaz de 
camadas médias urbanas, uma moça e um rapaz de classes populares 
urbanas e um rapaz e duas moças de localidades litorâneas da ilha (camadas 
populares). As autoras tiveram algumas dificuldades em realizar a pesquisa 
nos colégios de camadas médias, com recusas de aplicação dos 
questionários por duas escolas particulares da cidade e restrição a partes do 
instrumento em outro colégio, devido ao teor das questões relacionadas a 
comportamento sexual e uso de drogas.  

Entretanto, nas escolas públicas não houve problemas, com abertura 
para aplicar os questionários pessoalmente, conversando com os alunos 
sobre o período de adolescência.  
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As respostas aos questionários foram tabuladas e analisadas, sendo 
que as questões fechadas foram colocadas em gráficos, para melhor 
visualização das diferentes respostas dadas pelos adolescentes de cada tipo 
de colégio. Por fim, procedeu-se ao cruzamento entre as respostas aos 
questionários e as representações contidas nas entrevistas dos adolescentes, 
para a análise comparativa do material obtido com o trabalho empírico.  

Entre os autores que teorizam sobre o desenvolvimento humano, 
ficaram clássicas as polêmicas provocadas com a publicação de estudos 
etnográficos sobre diferentes culturas, especialmente os realizados por 
Malinowski nas Ilhas Trobriand e Margaret Mead em Samoa.  

Para os antropólogos culturalistas poucas ou nenhuma das 
características humanas podem ser consideradas universais, pela força dos 
fatores culturais na determinação do desenvolvimento e dos 
comportamentos humanos.  

A antropóloga Ruth Benedict (1964), estudando outras culturas, 
verificou que a transição da fase infantil para a adulta, é nelas caracterizada 
por cerimônias ou rituais de passagem feitas pela sociedade em questão, 
não havendo um período prolongado de adolescência – um período de crise. 
Benedict caracteriza o que definiu como descontinuidade, no processo de 
educação da criança e dos jovens nas sociedades ocidentais, determinante, 
segundo ela, da crise na passagem da condição infantil para a de adulto. 
Assim, haveria uma oposição entre irresponsabilidade (criança) e 
responsabilidade (adulto), submissão (criança) e dominação (adulto). Os 
papéis sexuais adultos seriam contrastantes, em relação aos infantis. Estas 
descontinuidades provocariam conflitos de valores, ocasionando um período 
de crise de adolescência em algumas sociedades, diferentemente do que 
acontece em outras culturas, como as estudadas por Mead e Malinowski.  

Na psicologia, Erik Erikson (1976), procura realizar uma junção de 
conceitos da antropologia e da psicanálise. Sua teoria está baseada na 
constituição da identidade do ego, que se realiza de diversos modos, 
conforme a cultura. A adolescência, para ele, é caracterizada como uma fase 
do desenvolvimento do ser humano, onde existe a incerteza dos papéis 
adultos, paralela ao início da formação de identidade. Segundo Erikson, os 
adolescentes tentam estabelecer uma cultura própria, ou seja, uma 
subcultura adolescente. Erikson estabelece uma dicotomização entre 
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identidade e identificação. As identificações, apesar de fornecerem 
importantes componentes da identidade de cada indivíduo, são para ele um 
momento anterior, mesmo que necessário, à constituição da identidade do 
ego, tarefa primordial da adolescência. Erikson está fora do campo da 
psicanálise freudiana, podendo sua teoria ser caracterizada como uma 
psicologia do ego, em que a importância das motivações inconscientes não 
tem a força que possui para a psicanálise, na constituição do psiquismo.  

Para Freud (1973), os primeiros anos de vida de organização oral, 
anal, fálica das pulsões, são estruturantes do psiquismo do sujeito. 

... el concepto freudiano de la pulsión se establece en la descripción 
de la sexualidad humana (Laplanche; Pontalis, 1971, p.337).  

As teorias dissidentes refutam, em geral  

o papel estruturante e a própria vivência da dinâmica psíquica que 
Freud representou através do Mito de Édipo. A situação edipiana 
culmina quando a criança é inapelavelmente confrontada com a 
diferenciação entre os sexos (na redefinição de Lacan, quando tem 
que se confrontar com a falta, a incompletude) (Lago,1994, p.27).  

Depois de um longo momento caracterizado por Freud como de 
“latência” das pulsões sexuais, inicia-se, contemporaneamente às mudanças 
fisiológicas da puberdade, a organização genital da sexualidade, com o 
retorno da intensidade das pulsões. Pulsões que, após um breve momento 
definido por Freud como de retorno à situação edipiana, vão direcionar as 
relações para parceiros, característica típica da sexualidade genital adulta. 
Como o objetivo sexual, agora, é marcado pela descarga de produtos 
sexuais, a pulsão sexual é subordinada à função reprodutora. No texto “As 
transformações da puberdade” Freud fala sobre a sexualidade do adolescente, 
estabelecendo diferenças com as pulsões libidinais infantis (prazer centrado 
em si e para si). As fantasias sexuais juvenis, ao contrário, são ideias 
destinadas a serem concretizadas. Ocorre, neste momento, um 
amadurecimento, do pensar para o agir.  

No texto freudiano ficam evidenciadas as inseguranças, as incertezas, 
e também as motivações e possibilidades que esta nova forma de 
organização libidinal torna presentes.  
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Considerações a partir dos resultados da pesquisa  

A literatura pesquisada sobre a adolescência, ressalta como questão 
teórica fundamental para a psicologia (evolutiva, em particular), a discussão 
sobre os determinantes do desenvolvimento e do comportamento humano. 
Questão de tal importância nas ciências sociais, e entre elas, na psicologia, 
que funciona como verdadeiro divisor de águas epistemológico, 
caracterizando algumas teorias como científicas, outras como menos 
científicas. No caso da(s) psicologia(s) do desenvolvimento, este é um 
problema crucial, que direcionará a fundamentação de práticas educacionais.  

De acordo com as concepções de Mead e Benedict, as questões que 
mostraram que os adolescentes de classes populares trabalham mais que os 
de camadas médias, permitiam-nos supor que os jovens de classes 
populares pudessem ser mais responsáveis e até passassem por menos crises 
e conflitos que os jovens de camadas médias. Entretanto, pela análise dos 
resultados obtidos com os questionários, esta hipótese não pode ser 
comprovada. Talvez conseguíssemos esclarecer melhor a questão, com a 
realização de um maior número de entrevistas, ou com entrevistas mais 
aprofundadas, como as histórias de vida. Embora estes dados não tenham 
podido ser confirmados pela análise das respostas aos questionários 
aplicados em adolescentes da cidade, a pesquisa realizada com os jovens de 
classes populares oriundos das localidades litorâneas da ilha, mostrou uma 
maior exacerbação de conflitos com os pais e uma participação mais efetiva 
nas atividades familiares, ao lado de uma preocupação muito presente com 
o trabalho profissional e os projetos para o futuro. Por outro lado, um dos 
textos analisados no estudo da bibliografia (Martins, 1995), mostrou que 
atualmente, nas praias da ilha, alguns jovens de camadas populares também 
encontram espaço para viverem um tempo de (in)definição, de 
experimentação, antes de se encaminharem para as responsabilidades de 
adultos. Isto demonstra, possivelmente, a difusão de valores e 
comportamentos urbanos, de cunho individualizante, em oposição aos valores 
e comportamentos tradicionais, mais voltados para o interesse coletivo, 
vigentes em tempo não muito longínquo, nas comunidades litorâneas da Ilha 
de Santa Catarina.  

A adolescência é caracterizada como um período crítico de transição 
entre a infância e a idade adulta. Muitos teóricos se referem, para explicar a 
crise da adolescência, à questão da separação que o jovem deve fazer em 
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relação aos pais, para tornar-se um adulto independente, com uma 
identidade própria. Para constituir sua identidade de ego, o adolescente 
precisa separar-se, portanto, das identificações parentais infantis (conferir 
Erikson, 1976), definindo seus próprios valores. Esta separação explicaria, a 
nível interno, o conflito de gerações. As oposições aos pais, ruidosas ou 
silenciosas, estariam a serviço deste esforço interno do jovem para livrar-se 
das identificações infantis com eles (que, ressalte-se, foram estruturantes de 
seu psiquismo). Esta interpretação está vinculada às chamadas psicologias 
do ego, que partindo da psicanálise, acabam por contradizê-la. Em um 
importante estudo sobre o sujeito adolescente, Sonia Alberti (1996) 
contradiz esta concepção, afirmando que de maneira alguma a psicanálise 
considera que a crise da adolescência signifique uma separação dos pais, ou 
a procura de uma autoidentidade.  

O que normalmente é chamado de separação dos pais é um 
movimento descrito por Freud antes como precursor à latência, ou 
seja, anterior mesmo à puberdade, e que implica a incorporação dos 
pais. Essa incorporação se dá através de uma identificação com os 
pais que, assim internalizados, passam a integrar o supereu, herdeiro 
do complexo de Édipo. A dificuldade da adolescência dependeria 
então da própria ferocidade desse supereu, que, quanto mais terrível, 
tanto maiores as dificuldades do sujeito, maiores os conflitos que 
teria, sobretudo no que diz respeito ao campo de sua sexualidade, ao 
campo do desejo que, de uma forma ou outra, sempre é sexual 
(Alberti, 1996, p.34).  

Outra explicação para a crise da adolescência, também fundamentada 
na psicanálise, diz respeito ao retorno da força das pulsões libidinais, que, 
pela dissolução do complexo de Édipo teriam seu desenvolvimento 
interrompido, permanecendo em latência durante um longo momento, 
retomando com intensidade na puberdade. Estas pulsões internas, junto às 
rápidas mudanças externas provocadas pelo fenômeno da puberdade, 
contribuiriam para tornar o adolescente um estranho para si próprio, um 
desconhecido, que precisaria se adaptar, reconhecer-se num corpo com 
formas novas, mutantes, sofrendo internamente, psicologicamente, com o 
turbilhão das tensões pulsionais (inconscientes). A crise da adolescência 
teria também, assim, determinações psíquicas (internas).  

Na presente pesquisa, em seus aspectos descritivos, a crise da 
adolescência, o conflito de gerações, as dificuldades nos relacionamentos 
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com a família, não ficaram tão explicitados como em estudos mais antigos. 
Este trabalho demonstrou, superficialmente, uma tendência que já tem 
aparecido em pesquisas, tanto internacionais quanto nacionais, que traçam 
um perfil de adolescente menos rebelde, com relacionamentos mais 
tranquilos com os pais e a sociedade em geral. Estudos que apontam para o 
resultado de uma educação mais liberal, com uma maior comunicação entre 
pais e filhos.  

Ao mesmo tempo em que realizávamos a pesquisa, no entanto, 
tivemos notícias, no mês de março de 1996, de um número preocupante de 
suicídios de adolescentes na região da Grande Florianópolis. Adolescentes 
de camadas médias e populares. Suicídios que não apareceram nos meios de 
comunicação de massa, mas que foram difundidos e alarmaram a cidade, 
pela concentração de seu número num curto espaço de tempo. Sabe-se, pela 
literatura especializada, que os acidentes de trânsito e os suicídios estão 
entre as principais causas de morte na adolescência (no Brasil, entre as 
camadas populares dos grandes centros, o homicídio se inclui como uma 
destas causas). O consumo de drogas na adolescência também é um fato 
preocupante. Todos estes motivos e questões sinalizam para um tempo de 
crise, de conflitos, de instabilidade emocional, correspondendo ao período 
da adolescência.  

Se esta pesquisa e outros trabalhos consultados (conf. Zagury, 1996; 
pesquisa DMB&B, Veja, abril de 1995), não detectaram uma crise, não 
concordamos quando apontam para uma adolescência mais tranquila, com 
diminuição de conflitos de gerações, embora devamos considerar que uma 
educação mais liberal, com a ocorrência de diálogos mais abertos com os 
pais, possa ser um amenizador destes conflitos de gerações. Entendemos 
que a crise da adolescência não surge com toda a sua pungência nestes 
estudos pela metodologia utilizada, com as perguntas que coloca e as 
circunstâncias da pesquisa empírica. Os adolescentes são solicitados a 
responderem questionários com perguntas (fechadas e abertas) direcionadas 
para determinadas questões. Estas são as questões respondidas. As próprias 
condições da pesquisa por questionários, não os convida a falarem, de 
forma mais aprofundada, de suas crises. Os resultados são contraditórios: ao 
mesmo tempo em que se queixam dos pais, deixando entrever conflitos, 
idealizam sua própria família.  
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Tentamos uma maior compreensão de questões subjetivas, através 
das entrevistas, mas os resultados não nos permitiram chegar ao nível de 
aprofundamento desejado. Novamente, refletimos sobre as condições do 
trabalho de campo. Alguns jovens foram contatados para as entrevistas, em 
que dariam depoimentos sobre suas experiências de adolescentes. Embora 
os relatos de seus imaginários tenham sido de muita importância para a 
pesquisa, colocando em palavras as representações de suas vivências, 
tornando mais explícitos seus conflitos (de gerações, de escolhas), ainda 
assim, não desvelaram suficientemente as crises, as tensões da adolescência 
(que os suicídios, o consumo de drogas, os acidentes de trânsito, etc., 
evidenciam). Após muita reflexão sobre estas questões, pensamos poder 
opinar que a crise da adolescência só se desvelará para a pesquisa, se esta 
utilizar métodos mais capazes de captarem as questões da subjetividade, 
como os estudos de caso através do método clínico, ou das histórias de vida, 
por exemplo. 

Nas camadas populares litorâneas, a adolescência parece ser 
vivenciada com mais conflitos do que entre os jovens da cidade. O choque 
de gerações existente entre um modo de educação tradicional e um modo de 
educação mais liberal, foi descrito por Sérvulo Figueira (1981) quando, 
fundamentado em Foucault, ressaltou a superposição nos sujeitos, de 
diferentes níveis de “mapeamento” psíquico, com a introjeção de valores 
nos contatos parentais primários, sendo acrescida de novas identificações, 
novos valores, muitas vezes em oposição aos primeiros, ocasionando o que 
Figueira caracterizou como “desmapeamento” dos sujeitos, determinante de 
muitos de seus conflitos, tanto internos, como externos.  

Um dado que demonstra a presença de valores tradicionais nas 
famílias da cidade, diz respeito aos resultados obtidos sobre o nível de 
escolaridade das mães de adolescentes de camadas médias, onde o 
percentual de mães que abandonaram o 3º grau de ensino foi bastante 
significativo, em relação aos pais destes jovens. Podemos deduzir que, na 
geração anterior, muitas mulheres abandonaram seus estudos e trabalhos 
devido ao casamento, ou à chegada dos filhos, sendo com isso caracterizado 
o papel da mulher como a responsável pela educação e cuidado dos filhos, e 
seu lugar no mundo privado da família. 

Se nas populações urbanas aparece a justaposição de valores 
“tradicionais” e “modernos”, de comportamentos avançados e comportamentos 
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mais conservadores, esta ambiguidade, esta convivência de padrões em 
oposição, de valores culturais conflitantes, é vivenciada com particular 
intensidade pelas populações litorâneas da ilha. E, como ficou evidenciado 
nesta pesquisa, é uma situação vivida especialmente pelos adolescentes das 
localidades pesqueiras que se transformam em balneário. O choque de 
gerações, exacerbado por um modo de educação tradicional, em 
contraposição a um modo de vida urbano, apareceu bastante explícito, nas 
entrevistas com os jovens de camadas populares litorâneas.  

No litoral, o pai ainda é o principal provedor da renda familiar, e as 
mães em grande proporção, trabalham em casa. Quando trabalham fora do 
lar, geralmente realizam atividades que constituem extensões do trabalho 
doméstico. As entrevistas mostraram dificuldades nos relacionamentos, 
especialmente com a figura paterna, mais rígida, mais distante, com a 
função de aplicar castigos aos filhos. A mãe foi mostrada como mais 
presente, mais envolvida com a educação dos filhos.  

... me dou mais bem com a minha mãe, porque o pai é assim muito 
fechado, né (...) se eu rodasse de ano eu apanhava uma surra... 
(Moça, 17 anos, Costa da Lagoa).  

Os jovens entrevistados nas praias, revelaram-se muito divididos 
entre uma educação bastante hierarquizada na infância, com distâncias bem 
definidas entre as gerações, e os novos padrões de comportamento da 
juventude, absorvidos por eles. Assim, revelaram que seus maiores 
conflitos se referem ao que querem e ao que devem fazer, sentindo-se 
muitas vezes, impedidos de agir pelos valores que internalizaram, 
representados pelas figuras parentais.  

... quando eu tinha seis, sete anos, tudo reservado, a gente ia para 
casa do meu avô, era feita uma mesa de adultos e a mesa das crianças 
até 16, 18 anos ficava fora e (...) lá eles conversavam, brincavam, 
mas a gente não podia sabê. Sempre teve isso. Hoje (risos), ainda tem 
isso na minha família, mas não é tão forte quanto antes (Rapaz, 16 
anos, Barra da Lagoa).  

Os resultados aferidos nos questionários aplicados a adolescentes das 
praias e da cidade, referentes ao comportamento sexual, revelam que as 
moças de origem urbana namoram mais do que as moças de origem rural, 
contradizendo as respostas que mostraram terem as adolescentes das praias 
maior experiência com contatos sexuais, do que as moças da cidade. 
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Refletindo sobre estas questões, podemos pensar em várias direções. As 
moças das praias vivenciam, como já temos ressaltado, uma oposição 
presente entre valores e comportamentos urbanos e práticas tradicionais, 
com uma educação mais rígida, hierarquizada. Tradicionalmente, as 
localidades da ilha desenvolveram um modo de vida camponês (Beck, 1979 
e Lago, 1992). No campesinato, a constituição de família se dava mais 
precocemente que entre as populações urbanas, com modos de vida 
diferenciados. Talvez este passado tenha algum significado na permanência 
de uma antecipação das experiências sexuais. Estas experiências eram 
vividas anteriormente no casamento. Casamento que, no entanto, não era 
oficializado, conforme citam inúmeras etnografias sobre a ilha (conferir 
especialmente Silva, 1994). As moças tinham assim, a experiência da fuga 
para casar, casamento antecedido pela chamada “prova de amor”. Parece 
que, atualmente, a prova de amor não está resultando em relacionamentos 
mais permanentes.  

Além disso, na etnografia que precede esta pesquisa (Lago et al., 
1995), ficou demonstrado que as jovens litorâneas assimilam com talvez 
menos defesas que os rapazes das praias, os novos valores e padrões de 
comportamentos urbanos, sendo a liberação da mulher um deles, o mais 
importante, possivelmente. Quanto ao fato dos rapazes, urbanos e de origem 
litorânea, terem experiências sexuais em maior número e mais cedo que as 
moças, isto talvez se deva à permanência de um padrão tradicional de 
educação diferenciada entre os gêneros.  

A respeito da questão da contracepção, um percentual de quase 100% 
dos adolescentes respondeu ser de ambos, rapaz e moça, a responsabilidade 
de evitar uma gravidez indesejada, o que antigamente não acontecia nestas 
proporções, pois muitos rapazes consideravam ser esta responsabilidade 
uma atribuição da mulher.  

Uma questão preocupante, foi o dado que demonstrou desinformação 
a respeito da AIDS. Os jovens demonstraram que sabem do uso da 
camisinha como método preventivo, mas no momento de responderem 
sobre outros cuidados, foram contraditórios, demonstrando um grau de 
desconhecimento que merece reflexão, por parte de pais e educadores. 
Neste caso, podemos fazer uma ponte com relação à questão do aborto que, 
em relação aos adolescentes de um colégio particular, foi tratado como um 
problema que deve ser pensado, com a ponderação das circunstâncias que o 
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envolvem em cada caso. Isso porque fizeram um trabalho escolar, com 
maior debate sobre o assunto. Já os adolescentes de camadas populares 
foram mais lineares e radicais com relação ao problema, mostrando que um 
maior esclarecimento deve ser feito aos jovens, não só a respeito do aborto, 
mas também a respeito das doenças sexualmente transmissíveis, em geral, e 
outras questões.  

Sobre as drogas, ficou evidente a facilidade que o adolescente tem de 
consegui-las, mesmo nas localidades litorâneas. No entanto, entre os jovens 
que responderam já as terem usado, ou ainda as consumirem, a grande 
maioria afirmou não ter gostado de experimentá-las e, no caso do cigarro, 
quererem largar o vício. Neste ponto, um fato que para nós foi instigante, 
foi o das moças de camadas médias usarem, ou já terem usado drogas, num 
percentual mais alto que os rapazes da mesma camada social, e que os 
jovens de classes populares. Sobre este resultado, não conseguimos 
formalizar uma opinião conclusiva, destacando a questão da afirmação da 
libertação da mulher como uma provável motivação para comportamentos 
mais liberados, considerados de vanguarda, e que apontam também para um 
conflito mais explícito, com relação às gerações mais velhas.  

A concomitância entre estudo e trabalho aparece de modo bem mais 
destacado entre os adolescentes oriundos das praias. Este resultado foi 
confirmado nas representações obtidas com as entrevistas, onde os jovens de 
ambos os gêneros destacaram a importância do trabalho para a vida futura e 
para a realização de seus projetos. Neste sentido, enfatizaram também a 
relevância do estudo como condição de acesso a postos de trabalho melhor 
remunerados (como atividade mediadora para a ascensão social). 

... O importante é continuar a estudar para mudar o país. Que hoje o 
país tá meio péssimo e sem estudo ninguém chega lá... (Rapaz, 16 
anos, Barra).  

A complexidade da questão da oposição trabalho-escola que é muito 
destacada na literatura sobre educação no meio rural, foi bastante analisada 
pela etnografia que antecedeu esta pesquisa sobre adolescência na ilha 
(Lago et al., 1995, p.11-34) e, nas localidades que ainda se dedicam à pesca 
artesanal aparece o que foi caracterizado, naquela etnografia, como um certo 
paralelismo entre o trabalho na pesca e o estudo. Paralelismo que explica o 
fato dos meninos desistirem da escola em maior proporção que as meninas, 
como foi verificado na localidade de Costa da Lagoa. Em conversa recente 
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com um conhecido daquela localidade, que agora voltou a estudar e cuja 
noiva, conterrânea, está na universidade, obteve-se o seguinte depoimento:  

Eu só queria saber de pescar, ia pra escola e ficava fazendo bagunça 
com os meus dois primos, pra professora botá nós pra rua da sala e 
podermos ir pescá (risos), agora eu voltei a estudar...  

... tem alguns que desiste né, de estudar pra ir pescar, muitas vezes 
chegava fim de semana, todo mundo saía e eles não tinham dinheiro, 
talvez por esse fato, alguns foram pescar e desistiram, muitos 
desistiram... (Moça, 17 anos, Costa).  

Os adolescentes entrevistados leem pouco, dado esse confirmado por 
outras pesquisas realizadas sobre o assunto. Ao nosso ver, isso pode ser 
resultado, além de outras causas, do desenvolvimento dos meios de 
comunicação de massa, do acesso que os jovens têm hoje às informações 
através da televisão, da mídia em geral, e através das revistas, que são mais 
ilustrativas e fáceis de ler do que os livros, além de tratarem de assuntos 
mais diversificados.  

Uma questão específica dos adolescentes pesquisados nas praias da 
ilha, foi referente à preocupação com a preservação do meio ambiente. 
Estes jovens se dão conta dos malefícios que a expansão do turismo 
(atividade voltada para o lazer) e da urbanização têm significado para seus 
espaços de vida e de trabalho, nas praias de origem. Assim, desenvolvem 
um bom nível de conscientização para os problemas ecológicos, fato que 
mereceu destaque nas entrevistas realizadas.  

... eu sei que lá na Costa tem gente que não quer que vá a estrada até 
lá, nem eu quero isso (...) a Lagoa já não é a mesma, com a mesma 
água por exemplo (...) o pessoal acaba assim jogando lixo, o esgoto, 
os restaurantes, vai abrindo restaurante, poluindo assim o lugar... 
(Moça, 17 anos, Costa).  

... eu sou contra (abertura da Marina na Barra da Lagoa) porque 
principalmente na natureza vai estragá... (Rapaz, 16 anos, Barra). 

O estudo realizado permitiu concluir que, não obstante aspectos 
genéricos, há uma grande variabilidade, com especificidade de 
experiências, caracterizando os diferentes grupos de adolescentes 
pesquisados, na Ilha de Santa Catarina.  
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