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ANEXO 

A título de organização deste anexo, três etapas consecutivas são 

apontadas a seguir. A primeira se refere à definição da amostra; a segunda 

constitui-se na aplicação do instrumento quantitativo nos alunos 

selecionados, incluindo a realização do estudo-piloto; a terceira consiste 

na realização das entrevistas individuais com alguns participantes da 

segunda fase do trabalho. 

DEFINIÇÃO DA AMOSTRA E TAMANHO AMOSTRAL 

A população estudada na pesquisa foi composta por adolescentes 

estudantes da 7" e 8" séries do Ensino Fundamental e 1" e 2" séries do 

Ensino Médio das escolas públicas (municipais e estaduais) e particulares 

do município de São Gonçalo, no ano de 2002 . O recorte de alunos a 

partir da 7a série (13 ou mais anos de idade) foi tomado devido à maior 

facilidade desse grupo em r esponder ao nível de complexidade do 

questionário. Só participaram do estudo alunos do curso diurno (7 às 19 

horas), pois os alunos do curso noturno são mais velhos e apresentam 

características muito distintas, o que implicaria um tamanho de amostra 

ainda maior. 

A amostra foi dimensionada para se obter estimativas de proporção, 

com precisão de 5%, nível de confiança de 95% e assumindo P=50% (opção 

mais desfavorável, gerando a maior variância possível). Desconhecia-se a 

variabilidade das principais características populacionais da clientela a ser 

investigada. Aplicou-se, portanto, para a definição do tamanho amostraI, 
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a fórmula abaixo para cada um dos estratos definidos, que segundo Cochran 

(1965) é definida por: 

z = 1,96 é a abscissa da curva normal 

P = prevalência de sucessos 

Q= 1 - P 

d = 0,05 = precisão da estimativa 

N = total populacional 

o plano amostraI definiu quatro estratos segundo as séries escolares 

(la/ s" séries e 1"!2" anos) e as unidades públicas e privadas do município. 

Na tabela a seguir (Tabela 1), pode-se identificar a distribuição dos alunos 

no universo, segundo cadastros das Secretarias de Educação do Município 

e do Estado, e a amostra obtida de acordo com as séries escolares. 

Tabela 1 - Distribuição dos alunos segundo a série escolar e a natureza da instituição 

de ensino 

SÉRIES UNIVERSO AMOSTRA AMOSTRA 
DE ALUNOS SORTEADA OBTIDA 

7a/ 8"série - Escola Pública 19.974 376 396 
12 / 22 anos - Escola Pública 18.564 369 377 
7a/ 8" série - Escola Particular 6.500 361 546 
12 / 2f' anos - Escola Particular 8.000 354 395 

Total 53.038 1.460 1.714 

Para cada um dos estratos da amostra, adotou-se um esquema de 

amostragem aleatória estratificada de unidades conglomeradas com um 

único estágio de seleção. Um conglomerado pode ser definido como unidades 

amostrais que contêm um conjunto de elementos de uma população, neste 

caso, as turmas escolares. As turmas foram selecionadas corri amostragem 

aleatória simples (MS) dentro de cada estrato. O número total de turmas 

selecionadas para cada estrato de interesse foi calculado a partir do número 

médio de alunos por turma. 
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Cabe salientar que o plano amostraI definido foi baseado nas poucas 

informações obtidas, já que o município carece de dados sistematizados . 

Sabe-se que a execução de uma AAS tende a elevar os custos e ser de difícil 

operacionalização, motivo pelo qual efetuou-se uma amostragem 

estratificada de unidades conglomeradas em um único estágio de seleção, 

mesmo reconhecendo as limitações dessa técnica . Os recursos adotados 

facilitaram a mobilização e a execução do trabalho de campo. 

Apenas em cinco turmas, das 44 selecionadas, a aplicação do 

questionário não correspondeu à turma selecionada, mas sim ao estrato e 

à escola. As razões da aplicação em outras turmas, que não as sorteadas, 

foram as seguintes: número de alunos inferior a 70% do total de alunos 

esperados na turma, errônea indicação geográfica da sala de aula prevista 

e turma dispensada no horário de aplicação do questionário em função da 

falta de professor. Em todos os casos, as turmas substituídas foram 

selecionadas aleatoriamente, não havendo qualquer interferência do 

pesquisador ou da direção da escola. 

Em todos os estratos, o número de alunos excedeu ao número definido 

pelo plano amostraI, mesmo enfrentando períodos de greves de professores. 

Certamente, caso não tivéssemos enfrentado esses períodos de inconstância 

de aula, o tamanho amostraI obtido teria sido muito maior. Isso indica a 

inconsistência das estatísticas oficiais. 

A ABORDAGEM QUANTITATIVA: 

BUSCANDO A EXTENSIVIDADE 

O primeiro contato com as escolas foi com o pessoal da direção ou 

coordenação. Este primeiro contato tinha como objetivo agendar data e 

horário de visita dos pesquisadores à instituição de ensino para aplicação 

dos questionários . Dois pesquisadores foram responsáveis por esse contato, 

no qual explicavam o objetivo da pesquisa, a garantia do anonimato dos 

alunos participantes e a seriedade do trabalho . Na visita para aplicação 

dos questionários, eram entregues documentos oficiais de autorização das 

secretarias, juntamente com uma carta de apresentação da pesquisa, para 

ciência e apoio da direção de cada escola. 
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Na rede pública, o contato com as escolas foi feito por via telefônica. 

Houve aceitação da pesquisa por parte da direção de todas as escolas, já 

que tínhamos a autorização das Secretarias de Educação do município. 

Já nas instituições particulares, o primeiro contato se deu através 

de visita pessoal do pesquisador à escola, devido à independência e à 

autonomia dessas instituições de ensino. Apenas uma escola particular 

não aceitou participar do trabalho, sendo substituída por outra através de 

sorteio . Esta escola não apresentou nenhum motivo para a recusa. Em 

geral, as instituições particulares aceitaram prontamente participar do 

trabalho; poucas se mostraram reticentes . 

Tanto os alunos quanto a direção das escolas sentiram-se valorizados 

e orgulhosos por terem sido sorteados em um universo tão amplo, além de 

reconhecerem a importância do estudo para os jovens e para o município. 

INSTRUMENTOS DE COLETA 

Para a investigação quantitativa, foi formulado um questionário 

fechado de autopreenchimento, pré-testado no município. Em um primeiro 

momento, foi feito um estudo piloto que contribuiu para o aprimoramento 

do instrumento utilizado, e que garantiu a sua qualidade. Participaram 

desta etapa 266 alunos das séries estudadas, divididos em 3 escolas (uma 

da rede estadual, uma da municipal e uma outra da particular) . Nessa 

fase, o questionário estava estruturado com 135 questões, que, em sua 

forma final, consolidou-se em 102 questões (subdivididas em 257 itens 

de resposta) . 

Nessa primeira etapa, as escolas foram escolhidas pela facilidade de 

inserção da equipe na instituição escolar, previamente conhecida pelo 

pesquisador. Nas turmas que participaram do estudo-piloto, foi repetida a 

aplicação do questionário, visando a um estudo de confiabilidade teste

reteste, o que permitiu avaliar os instrumentos utilizados . Esses jovens 

foram solicitados a colocarem um código, possibilitando a comparação 

entre os dois momentos e tentando garantir o anonimato. 

Considerando os dois momentos de aplicação, utilizou-se: 

• coeficiente de correlação intracIasse (ICC) para testar a concordância de 

escalas com medidas contínuas ; 
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• kappa ponderado (kw) para a análise dos dados com variáveis ordinais, 

cujo cálculo leva em consideração a discordância parcial, ao atribuir pesos 

diferentes aos graus distintos de discordância . 

As respostas discordantes foram ponderadas pelos quadrados dos 

desvios da concordância simples, por possibilitar a sua análise interpretativa 

equivalente ao mesmo nível de interpretação do coeficiente de correlação 

intraclasse. Os critérios adotados para a interpretação do grau de concordância 

foram : concordância quase perfeita: 0,80 a 1,00; concordância substancial: 

0,60 a 0,79; concordância moderada : 0 ,40 a 0,59; concordância regular: 

0,20 a 0,39; concordância discreta: ° a 0,19 . Para verificar a consistência 

interna das escalas, foi utilizado o a de Cronbach. Esta estatística avalia a 

consistência interna da escala, que se refere à variabilidade dos itens de um 

teste, ou seja, se um item mede um determinado aspecto do construto (Streiner 

& Norman, 1995). 

Um estudo de validade das escalas foi realizado através da análise 

fatorial e da correlação entre escalas (coeficiente de Pearson) . Investiga-se a 

validade de construto que objetiva avaliar a relação do construto com 

variáveis relacionadas teoricamente. Todas essas tentativas certificaram a 

qualidade do instrumento. 

A fim de verificar a confiabilidade das respostas a respeito da 

competência acadêmica, optou-se por fazer uma investigação entre a nota 

que o aluno dá para seu desempenho no ano anterior e a que realmente 

obteve (arquivos escolares) . No estudo-piloto, os alunos foram solicitados 

a indicarem suas notas escolares no ano anterior, em várias disciplinas 

cursadas. Em um momento posterior, um pesquisador coletou as notas 

reais de cada aluno nos registros oficiais da escola. Muitos dos alunos não 

foram localizados pelas iniciais do seu nome e data de nascimento, seja 

devido ao fato de essa coleta ter sido feita no início do período letivo, 

(época em que os cadastros escolares estão sendo revistos), seja porque 

realmente as iniciais eram incompatíveis com as encontradas . Foi feito 

um estudo de confiabilidade dessas duas informações (notas fornecidas 

pelo aluno em cada disciplina e as notas da escola), onde o kappa obtido 

variou do regular ao moderado . Também se averiguou a percepção do 

desempenho do jovem nas disciplinas escolares nos dois momentos (teste-
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reteste), quando o kappa foi eminentemente moderado. Isso indica que, 

com certa cautela, pode-se utilizar a auto-avaliação do jovem sobre sua 

própria competência. Constatou-se que a divergência observada é decorrente, 

em grande parte, de uma visão mais positiva dos jovens, que referiram 

notas superiores às oficiais. 

Os questionários foram aplicados por uma equipe de 4 pessoas, que 

trabalhavam sempre em duplas (1 pedagoga, 1 psicóloga e 2 estagiárias de 

psicologia). O treinamento da equipe foi sólido, incluindo a elaboração de 

um manual a respeito da etapa de coleta de dados, e a supervisão constante 

da pesquisadora. A aplicação do instrumento teve a duração média de 60 

minutos em cada turma. 

Alguns indicadores foram criados a partir de itens do questionário: 

relacionamento familiar; violência na escola e na comunidade; violência 

entre os pais e entre os irmãos; e jovem transgressor. A seguir, cada indicador 

e escalas psicológicas utilizadas serão detalhadamente descritos . 

• A escala de auto-estima de Rosenberg (1989) - instrumento criado 

por Rosenberg em 1965, amplamente utilizado e conhecido 

internacionalmente. Essa escala foi padronizada em uma população de 

5.024 adolescentes em 10 escolas públicas selecionadas de Nova Iorque, 

obtendo alto coeficiente de confiabilidade (0,92). É uma medida 

unidimensional tipo Guttman (as opções de resposta variam em extremos 

opostos), com 10 itens designados para avaliar globalmente a atitude 

positiva ou negativa de si mesmo. Pode ser usada para adultos e 

adolescentes, obtendo uma alta consistência interna. As opções de resposta 

variam em 4 tipos: concordo totalmente, concordo, discordo, discordo 

totalmente. Uma elevada auto-estima é indicada por um escore alto. 

Em um estudo realizado por Ho, Lempers & Clark-Lempers (1995), 

o coeficiente a de Cronbach para as meninas e os meninos foi de 0,82 e 

0,74, respectivamente. Nunes (apud Hutz, 2002) indica que a Escala 

de Rosenberg segue sendo o instrumento mais utilizado em pesquisa 

nessa área, em função de suas boas propriedades psicométricas e da sua 

fácil aplicabilidade. 

Para o estudo-piloto, foi realizada a adaptação transcultural desta 

escala de acordo com o modelo de equivalência proposto por Herdman; Fox

Rushby e Badia (1998), que compreende a equivalência conceitual, de itens, 
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semântica, operacional, de mensuração e funcional, com o objetivo de 

garantir a qualidade do processo de aferição. Essa adaptação incluiu as 

seguintes etapas : 

• a revisão bibliográfica na população original e na população-alvo; 

• traduções e retraduções independentes, envolvendo 4 profissionais 

especializados na língua inglesa, dois que traduziram o original para o 

português e outros dois que a retraduziram para o inglês; 

• consulta com expert lingüístico, no caso uma psiquiatra com profundo 

conhecimento da cultura americana , que avaliou as traduções e 

retraduções em seu significado geral e referencial (Moraes, 2001) ; 

• discussão com experts da área de interesse que avaliaram as etapas 

anteriores e definiram os itens que comporiam a escala; 

• a avaliação psicométrica e pré-testagem na população-alvo. 

A adaptação do instrumento foi considerada eficiente. Na etapa de 

tradução e retradução do instrumento, em comparação com o original, os 

avaliadores consideraram a maior parte dos itens como inalterados, em 

seu sentido geral; e receberam índices superiores a 80%, no sentido 

referencial. No estudo-piloto, verificou-se um ex de Cronbach de 0,68 , a 

Correlação Intraclasse (ICC) de 0,70 e kappa predominantemente moderado. 

Na análise fatorial, três fatores foram gerados, com grau de explicação de 

54% da variância. Quanto à validade de construto, a escala de auto-estima 

correlacionou-se, dentre outras questões, com a escala de violência 

psicológica, apoio emocional e interação positiva, o que teoricamente 

converge com este construto. 

• A escala fatorial de autoconceito desenvolvida por Tamayo, em 

1981 , é a única escala sobre o tema criada e validada para a população 

brasileira (Tamayo & Cunha, 1981 l . É uma medida multidimensional, 

baseada na autodescrição e na introspecção . Visa às percepções 

fundamentais do indivíduo sobre si mesmo e à maneira como elas são 

vivenciadas . Foi construída utilizando a metodologia específica da 

psicometria e da técnica do diferenciador semântico. 

Essa escala foi desenvolvida e validada pelo autor em três etapas, a 

partir de uma população de 1. 755 sujeitos de ambos os sexos. Foram 

calculadas as correlações entre os itens . A validade foi estabelecida através 
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da análise fatoriaL Para a extração dos fatores, foi utilizado o método dos 

componentes principais. Três análises fatoriais tiveram como objetivo 

eliminar os itens que não apresentassem cargas fatoriais significativas 

para nenhum dos fatores obtidos. Dois coeficientes de consistência interna 

foram calculados para cada um dos fatores do EFA e para o teste total: a de 

Cronbach e o standardized item a. Todos os coeficientes foram altamente 

significativos: fator I é 0,87; fator II é 0,84; fator III é 0,88; fator N é 0,87; 

fator V é 0,87; fator VI é 0,92 . No teste total, foi obtido um a de 0,95. 

A escala fatorial de autoconceito avalia as seguintes dimensões : 

• Self somático - resulta da percepção direta e indireta do seu corpo físico 

e da maneira como este é percebido pelos outros. 

• Self pessoal - consiste na maneira como o indivíduo se percebe como 

pessoa, nas características psicológicas que ele se atribui . Compreende 

duas subestruturas : segurança pessoal (percepções e sentimentos de 

permanência e de confiança em si mesmo) e autocontrole (percepções da 

maneira que o indivíduo disciplina suas atividades, suas relações e a sua 

interação com o mundo) . 

• Self social - consiste na abertura do indivíduo para os outros, na procura 

de interação, no desejo de complementaridade de si e do outro, na 

necessidade de reconhecimento pelos outros. É composto por duas 

subestruturas : receptividade social (percepções da predisposição social 

do indivíduo, das suas inclinações com respeito ao relacionamento 

interpessoal) e atitude social (percepções dos patterns de reação que o 

indivíduo utiliza no seu relacionamento com os outros). 

• Self ético-moral - baseia-se nas crenças sobre o que é bom e o que é 

mau, a percepção de sua dignidade moraL 

Os fatores I e III expressam as duas subestruturas do self pessoal : a 

segurança e o autocontrole. Os itens do fator I compreendem a idéia de 

segurança pessoal , confiança em si mesmo. Um escore elevado revela 

um sentimento de segurança forte. Os indivíduos que escoram alto no 

fa tor III são pessoas que se consideram organizadas, sistemáticas, 

disciplinadas e atentas. 

O fator II apresenta 12 itens correspondentes à segunda subestrutura 

do self social: a atitude sociaL O elevado escore indica um padrão de 
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comportamento compreensivo e delicado, implicando o respeito pelo outro 

e pelos seus princípios e valores . Já um escore baixo revela um modelo de 

interação interpessoal brusco. 

O fator VI expressa o conteúdo da receptividade social. Um escore 

baixo indica que o indivíduo se considera solitário, fechado, fraco nos 

relacionamentos sociais e tímido. O fator IV é composto por 18 itens. Um 

coeficiente alto neste fator significa que o sujeito se percebe como pessoa 

cuja conduta e comportamento são regulados pelas normas ético-morais e 

se reconhece como digno e honesto. O fator V corresponde ao self somático, 

quanto maior o escore, mais positiva é a imagem corporal. 

A validade do EFA foi solidamente estabelecida. Os passos seguidos 

na construção dos itens e os tratamentos estatísticos utilizados garantem 

a sua validade. Com efeito, o atributo a ser medido foi adequadamente 

coberto em sua conotação semântica através do levantamento feito . A 

análise fatorial mostrou que os itens realmente medem cada uma das 

dimensões do autoconceito (Tamayo, 1981) . 

Na etapa do estudo-piloto, cerca de 6 itens foram substituídos por 

equivalentes, em função de serem considerados termos não usuais e 

desconhecidos pela amostra participante. De acordo com a análise 

estatística, as substituições se adaptaram satisfatoriamente à escala, as 

quais foram utilizadas em sua versão final. 

Verificou-se, nesta etapa inicial do trabalho, uma certa fluidez dos 

itens que compõem esta escala. Na análise fatorial realizada, a agrupação 

dos itens, muitas vezes, não correspondeu à proposta original, o que 

demandou um exaustivo esforço de análise . Além disso, alguns desses 

itens obtiveram baixa carga fatorial (inferior a 0,50) . Após múltiplas 

decisões, optou-se por excluir os itens 'problemáticos', correspondentes ao 

total das subestruturas de segurança pessoal (self pessoal) e atitude social 

(self social), já que se revelaram inconsistentes, pelas razões expostas 

anteriormente. Tal decisão foi muito vantajosa, uma vez que a escala foi 

reduzida (queixa comum dos alunos) e não foi afetada em sua consistência 

estatística e conceitual. 

O a de Cronbach obtido no estudo-piloto foi de 0,93; o ICC, de 0,83 

(selfsomático), 0 ,8 (selfpessoal) e 0,74 (selfsocial e ético-moral). Na validade 

de construto, cada self analisado nesta escala se correlacionou entre si, o 
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que demonstra consistência dos itens na avaliação de um mesmo construto. 

Além disso, essa escala apresentou correlação com a escala de auto-estima, 

de violência psicológica e todos os tipos de apoio social. 

• A Escala Tática de Conflitos desenvolvida por Straus, em 1979, foi 

testada quanto à validade e à confiabilidade. Quanto à validade, os escores 

obtidos pelos adolescentes foram comparados com os de seus pais, em 

resposta ao mesmo instrumento . Foi verificada correlação 0,64 entre o 

adolescente e o pai e 0,33 entre o primeiro e sua mãe no que tange à 

violência. As validades de conteúdo e construto também foram obtidas. 

O exame de confiabilidade foi efetuado através de duas técnicas para 

avaliar a consistência interna do instrumento: análise da correlação de 

cada item com o escore total e através do coeficiente a (0,82 entre irmãos 

e 0,62 de violência entre pais e filhos). A confiabilidade é substancial 

(K= 0,83) para a escala de violência física. 

A boa confiabilidade do instrumento também é demonstrada por outros 

pesquisadores, inclusive brasileiros. Assis (1992), estudando amostra similar, 

obteve um a de 0,67, o que demonstra um bom índice de concordância. 

Em 1996, esta escala foi validada para a população brasileira e sofreu 

adaptação transcultural do instrumento a partir de uma avaliação formal 

de equivalência semântica e de mensuração entre a versão em português e 

o instrumento original em inglês . A CTS original em inglês tem sido 

investigada desde sua concepção e vários estudos apontam para uma baixa 

taxa de recusa; boa confiabilidade; e validade do tipo concorrente de 

construto e de conteúdo (Hasselman, 1996). Esse instrumento consiste 

em uma lista de ações que pode tomar um membro da família quando em 

conflito com outro. A lista foi desenvolvida a partir de análise fatorial, 

cobrindo três táticas de conflito: argumentação, agressão verbal e violência. 

Optou-se por agrupar os dados em nunca, algumas e muitas vezes, 

além da discriminação da época em que sofreu violência (no último ano ou 

alguma vez na vida). Embora tenha sido mantida como o original, a descrição 

dos resultados no livro indica apenas se o jovem sofreu violência no último 

ano. Isso porque, na pesquisa, a história de violência na vida ou no último 

ano mostrou pouca diferença, principalmente quando associada com a 

auto-estima, foco do estudo. 
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A escala subdivide-se em quatro níveis. Uma ou mais respostas 

positivas em cada um destes níveis torna o sujeito vítima de violência e/ 

ou agressão verbal, sofrida no ano ou na vida. São eles: 

• Argumentação - uso de discussão racional e argumentação. 

• Agressão verbal (ou simbólica) - uso de meios simbólicos ou verbais para 

ferir ou agredir o adolescente. Xingar ou insultar, ficar emburrado, chorar, 

fazer coisas para irritar, destruir, bater ou chutar objetos. 

• Violência - atos que têm a intenção (percebida ou não) de causar dor física 

ou ferir o adolescente. Inclui jogar objetos sobre o pesquisado, empurrar, 

dar tapas ou bofetadas, murros, chutar, bater ou tentar bater com objetos, 

espancar, ameaçar ou realmente usar armas de fogo ou faca. 

• Violência Severa - atos com alto potencial de ferir o adolescente. Inclui chutar, 

morder ou dar murros, espancar, ameaçar ou usar arma ou faca. 

No estudo-piloto, o a de Cronbach obtido para a violência do pai e da 

mãe foi de 0,90. Em relação ao ICC, foram verificados coeficientes em 

torno de 0,50 para a violência cometida pelo pai e 0,70 para a cometida 

pela mãe. Para a violência do pai, o kappa, obtido nos dois momentos, 

variou do regular ao moderado, enquanto a violência cometida pela mãe 

variou do moderado para o substancial. Na análise fatorial, três fatores 

foram gerados, com grau de explicação de 66,9% (violência do pai) e 75,4% 

(violência da mãe) . No estudo da validade de construto, ambos os tipos de 

violência se correlacionaram com a violência psicológica e entre si (a do 

pai convergiu com a da mãe e vice-versa). 

• A Escala de Apoio Social desenvolvida por Sherbourne & Stewart 

(apud Chor et aI., 2003, Landsbergis & Theorell, 2000) possui 19 itens 

relativos ao apoio social e 5 de rede social. Neste trabalho, apenas os 

itens referentes ao apoio social foram utilizados , pois os de rede social 

não se adequavam à amostra adolescente deste trabalho. A escala de 

apoio social é constituída por cinco dimensões: emocional (apoio recebido 

através da confiança, da disponibilidade em ouvir, compartilhar 

preocupações/ medos e compreender seus problemas), de informação 

(através do recebimento de sugestões, bons conselhos, informação e 

conselhos desejados), material (ajudar se ficar de cama, levar ao médico, 

preparar refeições), afetiva (demonstração de afeto e amor, dar um abraço 

195 



e amar) e de interação positiva (divertir-se com alguém, relaxar, fazer 

coisas agradáveis e distrair a cabeça). Cinco escores são obtidos para 

cada dimensão. 

As perguntas são introduzidas pela frase "se você precisar ... " seguida 

pelo tipo de apoio. As opções de resposta são apresentadas da mesma forma 

para todos os itens: nunca, raramente, às vezes, quase sempre, sempre. A 

validade de face e a de conteúdo dos itens foram consideradas adequadas 

pelos investigadores do Estudo do Pró-Saúde (Chor et aI., 2003). Quanto à 

validade de construto, Sherbourne & Stewart (apud Chor et aI., 2003) 

identificaram alta correlação entre as dimensões de apoio social e outros 

conceitos que, teoricamente estão relacionados, como solidão (correlação 

negativa), dinâmica familiar, conjugal e saúde mental (correlação positiva). 

Os autores originais também observaram bons resultados em relação à 

consistência interna (a de Cronbach superior a 0,91) e à estabilidade das 

medidas após um ano (acima de 0,72), para as dimensões de apoio social. 

Esta escala foi adaptada à população brasileira por Chor et aI. (2003). 

Participaram deste estudo 200 funcionários administrativos contratados 

por uma instituição pública do Rio de Janeiro. Verificou-se proporção muito 

pequena de itens não respondidos, o que sugere compreensão das perguntas 

formuladas. Além disso, o coeficiente de Pearson (indicador de validade de 

discriminação, que avalia a capacidade dos itens em medir o apoio social e 

não qualquer outro conceito) não se aproximou de zero ou da unidade com 

muitos outros itens. Os coeficientes a de Cronbach foram elevados: 0,81 -

0,89 - 0,89 - 0,93 - 0,76 respectivamente, para as dimensões de apoio 

afetivo, emocional, de informação, interação positiva e material. 

Na etapa inicial do presente trabalho também foram obtidos altos 

coeficientes psicométricos: 0,93, para a de Cronbach; ICC em torno de 

0,65, para cada tipo de apoio investigado e kappa variando do regular ao 

moderado. Três fatores foram gerados na análise fatorial, com grau de 

explicação de 61,7%: 

• apoio afetivo-emocionaI-informação, que originalmente era constituído 

por três dimensões: afetiva, emocional e de informação; 

• interação positiva; 

• material. 
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Por essa razão e para simplificar o texto, os resultados serão 

apresentados segundo esses três fatores, embora as análises tenham sido 

feitas em separado. Todas as dimensões desta escala se correlacionaram 

entre si. Além disso, apresentou correlação com a escala de autoconceito, 

auto-estima e violência psicológica . 

• A Escala de Violência Psicológica desenvolvida por Pitzner e 

Drummond, em 1997, avalia experiências vividas pelo jovem, em que 

uma pessoa significativa denegriu suas qualidades, capacidades, desejos 

e emoções, além de cobrá-lo excessivamente. É constituída por 18 itens 

com opções de respostas que variam do 'nunca' até o 'sempre' . A 

construção da escala foi feita em três etapas. A primeira compreendeu a 

construção dos itens com 195 moradores de um bairro da Austrália através 

da aplicação de questionário; a segunda constituiu a etapa de aferição da 

confiabilidade através do teste-reteste em 62 estudantes universitários 

australianos e a terceira a verificação da validade de construto através 

de escalas que avaliam depressão , ansiedade e outras sintomatologias 

psiquiátricas em 116 pessoas participantes da primeira e segunda fase. 

O coeficiente ex. obtido foi alto (0,95), a média do escore nos dois 

momentos (teste-reteste) foi de 0,86. A escala se correlacionou 

significativamente com distorções cognitivas da paranóia e depressão. A 

avaliação psicométrica indicou boa qualidade do instrumento. 

Assim como a escala de auto-estima de Rosenberg, e reconhecendo 

a importância da adaptação transcultural de um instrumento, essa escala 

de violência psicológica também seguiu o modelo de equivalência proposto 

por Herdman, Fox-Rushby & Badia (1998), com os mesmos procedimentos 

descritos na adaptação da escala de auto-estima. 

Na adaptação transcultural, quando se comparou as traduções e 

retraduções com o original, os avaliadores consideraram a maior parte dos 

itens como inalterados, em seu sentido geral; e receberam índices superiores 

a 80%, no sentido referencial. Obteve-se ex. de Cronbach de 0,93 e ICC de 

0 ,82, excelentes índices psicométricos . Quanto à validade de construto, 

essa escala foi a que se correlacionou com maior número de construtos 

teóricos, como: apoio social, auto-estima, autoconceito, violência entre os 

irmãos, entre os pais, e a cometida pelo pai e pela mãe. 
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• A Escala Child Abuse and Trauma (Sanders & Becker-Lausen, 1995) 

investiga vários tipos de experiências negativas na infância e na 

adolescência autônomas entre si. Nesse estudo, utilizou-se apenas os 

itens que diagnosticam a violência sexual. Essa parte da escala é composta 

por seis itens, são eles: a participação do jovem em atividade sexual 

antes dos 14 anos, a experiência sexual traumática na infância ou 

adolescência revelada ou não a adultos, testemunho de maus-tratos 

sexuais sofridos por algum membro da 'família, medo de sofrer maus

tratos sexuais de um dos pais quando este esteve sob o efeito de álcool 

ou drogas e envolvimento em atividade sexual com os pais. As respostas 

destes itens variam de 'nunca' a 'sempre'. Sanders & Becker-Lausen (1995) 

aplicaram esse instrumento em uma amostra de 834 estudantes de 

psicologia, verificando consistência interna de 0,76 e coeficiente de 

confiabilidade (teste-reteste) de 0,85. A escala correlacionou-se 

significativamente com sintomas dissociativos, depressão e eventos de 

vida difíceis (validade de construto). Todos esses achados certificam a 

qualidade da escala utilizada . 

Essa escala de violência sexual também foi adaptada transcul

turalmente, seguindo o mesmo modelo que as anteriores. Nessa fase de 

adaptação, quando se comparou as traduções e retraduções com o original, 

os avaliadores consideraram a maior parte dos itens como pouco alterados 

ou inalterados, em seu sentido geral, e receberam índices em torno de 85%, 

no sentido referencial. Obteve-se ex. de Cronbach de 0,86 e ICC de 0,76. Essa 

escala se correlacionou com os seguintes construtos teóricos: violência 

psicológica, apoio social, violência entre os pais e violência cometida pelo 

pai e pela mãe. 

O indicador de relacionamento familiar, criado na pesquisa, possui 

12 itens, que avaliam a relação do jovem com o pai, com a mãe e com os 

irmãos, além da satisfação deste em casa, a aceitação de si pelos pais, o 

interesse dos pais quanto aos sentimentos do jovem, o excesso de cobrança 

e o divertimento em família. Algumas questões foram traduzidas 

livremente do Coopersmith (1967). No estudo-piloto, obteve-se ex. de 

Cronbach de 0,72 e kappa variando de 0,45 a 0,69 . Na análise fatorial, 

cinco fatores foram gerados, com grau de explicação de 61 %. 
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• Indicadores de violência entre os irmãos e entre os pais também 

foram criados, utilizando-se poucas questões para não aumentar ainda 

mais o extenso questionário. Cada um tem três itens. Investigaram as 

brigas entre os irmãos e entre os pais a ponto de se machucarem, xingarem 

ou humilharem um ao outro. Em relação aos irmãos, o a de Cronbach foi 

de 0,83, kappa moderado e ICC de 0,6. Apenas um fator foi gerado, com 

grau de explicação de 75,9%, o que demonstra solidez. Esse indicador 

apresentou correlação com violência psicológica, violência entre os pais, 

violência cometida pelo pai e apoio emocional. Na violência entre os 

pais, também foi gerado apenas um fator com grau de explicação de 

65,7%, o ICC verificado foi de 0,68 e a escala se correlacionou com a de 

auto-estima, violência psicológica e violência entre irmãos. 

• Indicadores de violência na escola e na localidade foram compostos 

por oito itens cada. É parte de um instrumento utilizado pela ONU para 

aferir violações auto-assumidas (Kahn et aI., 1999) . Avaliam se o 

adolescente já sofreu violência na escola e/ ou na localidade, através da 

humilhação, ameaça, agressão, se já teve danificado alguma coisa sua, 

se já conviveu com pessoas que carregam armas brancas ou de fogo, se já 

foi furtado e se já lhe foi tirado dinheiro à força . No geral, o a de Cronbach 

obtido foi de 0,7 e o kappa variou do regular ao moderado. O ICC da 

violência na escola foi de 0,58 e na localidade de 0,65. Entre outros 

construtos, esses indicadores apresentaram correlação com a violência 

psicológica e auto-estima. 

• O indicador de jovem transgressor foi constituído por 9 itens (Kahn 

et aI., 1999). Investiga se o jovem já praticou alguns desses atos : 

falsificação de assinatura , danificação de coisas propo-sitalmente , 

agressão intensa a outra pessoa, humilhação, envolvimento em brigas 

de grupos de amigos, porte de arma de fogo e branca, roubo de objetos 

alheios. O a de Cronbach obtido foi de 0,7 e o ICC 0,4. Esse indicador se 

correlacionou com a violência psicológica, a sexual e entre os irmãos, 

além de outras escalas e indicadores investigados . 

Todos os indicadores construídos indicam boa confiabilidade e 

validade de conteúdo e de construto, o que fortalece a sua utilização. Como 

forma de uniformizar a análise dos dados, procurou-se construir a avaliação 
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das escalas e dos indicadores da seguinte forma : quanto maior o escore 

(somatório dos itens), maior a gravidade do evento estudado. 

PROCESSAMENTO E ANÁLISE DOS DADOS 

Terminada a etapa de trabalho de campo, iniciou- se a fase do 

processamento dos dados. Toda a informação coletada, através do 

questionário , foi armazenada em um banco de dados, criado no 

programa Epi-info 6 ,0, que, durante o processamento dos dados, sofreu 

uma crítica rigorosa . 

Primeiramente, as variáveis foram definidas, formatadas e 

codificadas de acordo com seu tipo específico, o que envolveu toda a equipe 

de aplicadores e outros quatro profissionais, estatísticos e digitadores. 

A fim de minimizar os erros na fase de digitação e agilizar o 

processamento das informações, realizou-se a sistematização dos dados, 

adotando- se procedimentos que garantiram a qualidade do banco. Desse 

modo, as seguintes etapas foram realizadas: codificação, digitação, 

correção e análise . 

A codificação consistiu em preparar o questionário para os digitadores, 

destacando com caneta vermelha, ao lado da respectiva questão, o valor 

que cada variável assumiu. Essa estratégia torna a etapa de digitação menos 

sujeita a falhas, facilitando a compreensão e inteligibilidade. 

Na etapa da digitação, foi desenvolvida uma máscara do questionário 

para a entrada dos dados conforme o layout do instrumento, orientando 

visualmente o digitador. Também foi criado um programa para estabelecer 

os valores válidos para cada questão. 

Posteriormente, o banco gerado foi submetido a procedimentos de 

crítica: verificação de possíveis erros de digitação e detecção de 

inconsistências entre as respostas dadas pelos entrevistados . Para a 

verificação dos erros de digitação, foram sorteados aleatoriamente 10% do 

total de questionários para serem revistos . 

O percentual de questionários que apresentou pelos menos uma falha 

de digitação, para ambos os momentos, ficou em torno de 8,5%, e, em 

termos de erros/ itens, o percentual foi menor e próximo a 1 %, mostrando 

a boa qualidade do processamento dos dados. Em relação à avaliação da 
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crítica das inconsistências das respostas dos jovens, ou seja, da comparação 

de respostas que se relacionaram de maneira não-lógica, 11,5% dos 

questionários participaram da crítica, onde desse montante, 1,44 item/ 

questionário (num total de 257) indicou a inconsistência na resposta do 

entrevistado. Toda essa estratégia de tratamento do material coletado visou 

a certificar a qualidade dos dados obtidos. 

Finalizada a etapa de processamento de dados, toda a informação obtida 

foi convertida para o pacote estatístico Statiscal package for the social sciences 

(SPSS), já que este oferece recursos mais ricos para a análise dos dados . 

A etapa seguinte consistiu na análise dos dados quantitativos, que 

foram inicialmente analisados através de descrição da freqüência absoluta 

e relativa e do cruzamento de variáveis , possibilitando realizar análises 

estatísticas conclusivas. 

A descrição das variáveis foi expressa através da razão de prevalência 

(RP), utilizando-se também o teste qui-quadrado para testar as diferenças 

entre as proporções. 

Foi realizada uma pesquisa n a literatura , a fim de verificar o 

ponto de corte mais utilizado na identificação dos grupos de auto

estima. Verificou-se que não há um consenso quanto à avaliação dessa 

variável , podendo esta ser categorizada através da média, mediana, 

desvio-padrão, entre outras formas . Essa mesma situação se repete em 

algumas outras escalas . Optou-se, de forma exploratória, por categorizar 

as escalas e os indicadores segundo tereis, dividindo a distribuição em 

33,33 % e 66,66 % consolidando um gradiente de intensidade : elevada, 

moderada e baixa. Contudo, a distribuição não é dividida uniformemente, 

os percentuais não são fixos, uma vez que os limites de cada categoria 

podem oscilar dependendo do número de informações que coincidem 

com o valor exato do terei!. 

A seguir, apresenta-se a distribuição da escala de auto-estima 

(Rosenberg, 1989), a fim de esclarecer a categorização utilizada : 
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Gráfico 1 - Histograma do escore de auto-estima 

45 ,0 55 ,0 65 ,0 75,0 85 ,0 95 ,0 

A ESTIMA 

N 

Percentis 

Std. Dev = 10,15 

Mean = 76,2 

N = 1584,00 

Valid 1584 

Missing 102 

33,33 72,5000 
66,66 80,0000 

A mesma estratégia de análise foi utilizada na aferição de outras 

escalas que apresentaram os seguintes valores para os tercis de cada 

escala avaliada: 

• Autoconceito: somático = 53,6 e 58,9; pessoal = 42,8 e 51; social = 
57,1 e 66,7 e ético-moral = 69,4 e 75,5; 

• Dimensões do apoio social: afetivo-emocional-informação 

interação positiva = 80 e 100; material = 80 e 95; 

• Violência psicológica: 32,2 e 46,7; 

• Indicador de relacionamento familiar: 1,8 e 2. 

80 e 93,3; 

Esta estratégia facilitou o entendimento dos dados e a apresentação 

dos resultados e também permitiu a verificação de um gradiente de resposta, 

questão importante ao se estudar as variáveis. 

Categorizar segundo a presença ou a ausência do fenômeno foi outra 

estratégia utilizada para a escala de violência causada pelos pais (CTS) e 

violência sexual (não foi computado o 1 Q item da escala, referente à 

participação do jovem em alguma atividade sexual antes dos 14 anos, 

visto que esta, necessariamente, pode não se configurar como uma violência 

sexual). Também foram categorizadas como presença e ausência do 

fenômeno os indicadores de violência: entre pais, entre irmãos, na escola, 
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na localidade e o de jovem transgressor. Para aferir o estrato social a que 

pertencem os adolescentes, foi utilizado o critério para a classificação 

econômica da Associação Brasileira de Institutos de Pesquisa de Mercado 

(Abipeme), que estima o poder de compra das pessoas da família, segundo 

uma lista de bens domésticos e pessoais, e da escolaridade do chefe da 

família (quando presente o pai e quando ausente a mãe). 

ABORDAGEM QUALITATIVA 

A fase de realização das 'entrevistas semi-estruturadas' com os jovens 

se iniciou após a aplicação de todos os questionários. Foram entrevistados 21 

jovens que participaram do estudo-piloto da abordagem quantitativa, já que 

apenas nesta fase, os questionários foram identificados por códigos específicos, 

o que possibilitou a localização do aluno segundo critérios específicos. 

Como critérios de seleção, foram entrevistados seis grupos de alunos, 

definidos segundo os escores da escala de auto-estima de Rosenberg e da 

violência cometida pelo pai e pela mãe (CTS): 

• jovens que apresentaram elevada AE e sofreram violência; 

• jovens com elevada AE e que não sofreram violência; 

• jovens que apresentaram AE média e foram vítimas de violência; 

• jovens que têm AE média e não sofreram violência; 

• jovens com baixa AE e que sofreram violência; 

• jovens com baixa AE e não sofreram violência. 

Com esta estratégia, procurou-se captar possíveis diferenças nas 

histórias individuais, possibilitando uma maior compreensão das questões 

investigadas neste trabalho. Utilizou-se a técnica do cegamento para a 

seleção dos entrevistados, na qual um pesquisador, que não o entrevistador, 

indicou quem participaria da entrevista. Com esta técnica, buscou-se evitar 

o viés do entrevistador, o que poderia influenciar de forma negativa os 

resultados deste trabalho. 

No total, foram selecionados 27 alunos, mas apenas 21 entrevistas 

foram concluídas (9 da pública e 12 da particular), já que 5 deles não 

foram localizados pelas informações fornecidas e 1 foi excluído por não 

ter participado de toda entrevista (em função da greve de professores). 
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Para facilitar o desenvolvimento das entrevistas, foi elaborado um 

roteiro semi-estruturado que buscou coletar informações a respeito da 

história de vida, de violência e da percepção de si mesmo do adolescente. 

Um pré-teste foi realizado com o roteiro de entrevista elaborado, a 

fim de averiguar se as questões propostas estavam adequadas à 

compreensão do entrevistado e se o objetivo do trabalho estava encoberto, 

o que revelou ser adequado. 

Duas entrevistas foram realizadas com cada jovem, com duração 

média de 40 minutos cada sessão. No primeiro encontro, foi investigada a 

história de vida do jovem, desde a infância, suas experiências familiares e 

escolares; e, no segundo encontro, foi pesquisada a experiência com os 

amigos, com a violência e consigo mesmo. 

As entrevistas foram gravadas mediante a autorização dos alunos e o 

compromisso do anonimato foi estabelecido. Todos os jovens localizados 

aceitaram participar e gravar a entrevista, uns demonstrando muito 

entusiasmo e boa vontade, outros bastante reticentes, de acordo com suas 

próprias características individuais, inclusive sua auto-estima. 

O processamento dos dados contidos nas entrevistas foi efetuado 

com a transcrição e a organização das suas informações . Utilizou-se o 

programa americano AnSWR 6,0, adquirido pela Internet no site 

www.cdc.gov.br , o que facilitou a análise do imenso material coletado 

nas entrevistas. Nesse programa, todas as entrevistas foram inseridas e 

recortadas em partes comuns entre fontes (nome dos alunos) e códigos 

(categorias de análise) . Um relatório foi emitido a partir do objetivo da 

análise. Para a ·análise das entrevistas, utilizou-se a adaptação da técnica 

de análise de conteúdo. A análise temática foi a modalidade de análise de 

conteúdo utilizada. 

Foi avaliada uma leitura exaustiva do material (leitura flutuante) e 

uma leitura vertical de cada entrevista por dois pesquisadores, a quem foi 

incumbida a tarefa de analisar 'cegamente' as entrevistas (sem conhecimento 

dos resultados obtidos no questionário), categorizando-as em três grupos de 

auto-estima: alta, média e baixa. Essa categorização foi definida a partir de 

questões centrais da auto-estima, são elas: como o adolescente se vê e como 

ele percebe ser visto na família, na escola e com os amigos. 
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Definido os grupos de auto-estima, os corpos comunicacionais foram 

separados, assim como apreendidos os seus núcleos de sentidos. Por núcleo 

de sentido entende-se o conjunto de categorias empíricas e narrativas que 

explicitam a realidade segundo a visão do entrevistado (Minayo et a!., 1999). 

A definição dos corpos de auto-estima a partir da análise 'cega' das 

entrevistas merece um olhar mais detalhado, pelo seu ineditismo. A 

concordância entre as análises verticais das entrevistas pelos dois 

pesquisadores foi considerada substancial (k= 0,64) . A concordância de 

cada pesquisador com o questionário foi considerada moderada (K = 0,43 

e K = 0,50). O 'tipo' da auto-estima de apenas dois alunos divergiu da 

análise dos pesquisadores e do quantitativo (só nesse momento acessível) . 

Nesse caso, privilegiou-se a análise 'qualitativa' dos pesquisadores , 

considerando a maior confiabilidade da entrevista. Este tipo de pré-análise 

inédita revela a necessidade de se afinar metodologias e prol de uma maior 

aproximação com o objeto de estudo, buscando uma pesquisa rigorosa 

metodologicamente e de mais consistência. 

Existem diversas estratégias de aferição do 'núcleo central das 

representações sociais' (Abric, 1994). No presente trabalho, utiliza-se a 

que agrega propriedades referentes ao valor simbólico, poder associativo, 

saliência e conexidade (Sá, 1996). As palavras proferidas pelos entrevistados 

são categorizadas segundo a freqüência e a ordem média de evocação em 

que são ditas . A combinação desses dois critérios possibilitaria o 

levantamento das que mais 'provavelmente' fariam parte do núcleo central 

da representação . Essas palavras , definidas como mais prováveis de 

pertencerem ao núcleo central, costumam ser (numa segunda etapa) 

testadas para aferir a resistência à mudança e o papel estruturante na 

representação. Só assim se poderia ter firmeza quanto à centralidade de 

uma representação . 

O presente trabalho se restringiu à primeira etapa, podendo apenas 

analisar quais palavras, provavelmente, fazem parte da representação social 

dos jovens sobre si mesmos . As principais categorias e as palavras que 

surgiram mais freqüentemente estão listadas a seguir: 

IMAGEM CORPORAL - percepções diretas e indiretas que o sujeito tem do 

seu corpo, e a maneira como este é percebido pelos outros . 
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• Características de satisfação com ° corpo: alto, atraente, bonito, elegante, 

gostoso, lindo, magro, vaidoso. 

• Características de insatisfação com ° corpo: baixo, feio, gordo. 

ATITUDES EMOCIONAlS NO CONTATO COM ° PRÓXIMO - percepções das atitudes 

reativas emocionais e afetivas disponibilizadas pelo indivíduo nos seus 

relacionamentos interpessoais e com a sociedade em geral. 

• Atitudes de amizade, ajuda, atenção, carinho, compreensão e cuidado 

com as pessoas. Palavras mais mencionadas : amável, amigo, atencioso, 

carinhoso, companheiro, compreensivo, cuidadoso, gentil, solidário. 

• Atitudes anti-sociais de antipatia e distanciamento com as pessoas. 

Palavras mais mencionadas: chato, metido, orgulhoso. 

ExPERIÊNCIA EMOCIONAL DE ACEITAÇÃO - percepções das experiências emocionais 

do indivíduo resultantes da sua procura por interação, complementaridade e 

necessidade de reconhecimento pelos outros. Palavras mais mencionadas : 

amado, bem aceito, correspondida, elogiado, protegido, querido. 

Es1l\OO5 EMOCIONAIS - diz respeito à maneira como percebe ° próprio humor. 

• Estados emocionais de alegria, ânimo, bom-humor e bem-estar: alegre, 

animado, bem, contente, feliz, legal, maneiro, otimista. 

• Estados emocionais de tristeza, ansiedade e mau-humor: ansioso, triste, 

mau-humor. 

ATRIBUTOS COMPORTAMENTAlS VOLTADOS PARA ° ESTUDO, ° TRABALHO E OCUPAÇÕES 

- percepções da maneira como ° indivíduo disciplina suas atividades, seu 

desempenho e suas habilidades cognitivas ligadas ao aprendizado. 

• Atributos que expressam competência, habilidade e facilidade no 

aprendizado. Palavras mais mencionadas: atento, ativo, corajoso, criativo, 

curioso, dedicado, determinado, educado, esforçado, esperto, estudioso, 

inteligente, interessado, organizado, persistente, pontual, realista, 

realizado, responsável, seguro, trabalhador. 

• Atributos que expressam incompetência, inabilidade e dificuldade no 

aprendizado. Palavras mais mencionadas : burro, desligado, 

desorganizado, distraído, ignorante, indeciso, preguiçoso. 

ATRIBUTOS DE SOCIABILIDADE - percepções da predisposição social do 

indivíduo, das suas inclinações concernentes ao relacionamento 
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interpessoal, da sua abertura aos outros e da sua capacidade pessoal de 

comunicação. Palavras mais citadas: brincalhão, comunicativo, divertido, 

engraçado, extrovertido, simpático, sorridente. 

ATRIBUTOS DE COMPORTAMENTO - percepção da maneira de agir ou reagir 

do indivíduo, indicando, assim, seu grau de equilíbrio, agressividade e 

impulsividade. 

• Atributos que refletem tranqüilidade, calma e equilíbrio. Palavras mais 

mencionadas: calmo, meigo, paciente, pacífico, paz, quieto, tranqüilo . 

• Atributos que refletem inquietude, agressividade e impulsividade. Palavras 

mais mencionadas: agitado, bravo, brigão, genioso, impaciente, nervoso, 

rebelde, vingativo. 

ATRIBUTOS AFETIVOS NAS RELAÇÕES - percepções das emoções e sentimentos 

existentes nas relações em geral. Menções mais comuns: amoroso, 

apaixonado, ciumento, romântico, sensível, sentimental, sonhador. 

ATITUDES E VALORES ÉTICO-poLÍTICa-MORAIS POSITIVOS E INCENTIVADOS 

SOCIALMENTE - imagem da dignidade moral do indivíduo. Auto-avaliações e 

percepções sociais provenientes dos outros e interiorizadas pelo sujeito. 

Falas mais freqüentes: bondoso, fiel, franco, generoso, honesto, humilde, 

justo, leal, obediente, sincero, verdadeiro. 

GRAU DE SATISFAÇÃO PESSOAL - diz respeito às impressões de valorização 

pessoal positivas ou negativas que ° indivíduo tem de si próprio. 

• Impressões de valorização pessoal. Palavras mais mencionadas: bom, 

forte, interessante, maravilhoso, ótimo, satisfeito. 

Impressões de satisfação mediana consigo próprio. Palavras mais 

mencionadas: diferente, normal, simples. 
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