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RESUMO 

Lócus de Controle é um constructo que pretende explicar a percepção das pessoas a 

respeito da fonte de controle dos eventos, se próprias do sujeito – interno – ou 

pertencente a algum elemento fora de si próprio – externo. A localização do lócus de 

controle do indivíduo sofrerá também influência do período do desenvolvimento em que 

se encontra. Durante a adolescência, os indivíduos se voltam para a construção da sua 

identidade, sendo que a estruturação da identidade sexual é parte relevante desse 

processo, já que os papéis de gênero masculino e feminino são os mais importantes do 

ponto de vista sociocultural.  Um dos papéis sociais que o adolescente pode assumir é o 

de mãe ou de pai. Optou-se por abordar os adolescentes que ainda não são mães e pais, 

e questioná-los sobre seus conceitos de maternidade e paternidade. Hipotetizava-se que 

adolescentes com lócus de controle interno provavelmente desenvolveriam conceitos de 

maternidade e paternidade em que atribuem a eles mesmos a responsabilidade pela 

criança. Objetivou-se relacionar a dimensão predominante do lócus de controle na 

adolescência e maneira como estes jovens conceituam maternidade e paternidade. Trata-

se de um estudo exploratório analítico de corte transversal, realizado com 400 

adolescentes das turmas do 6
o
 ao 9

o
 ano do Ensino Médio de escolas públicas de 

Natal/RN. Os sujeitos foram distribuídos proporcionalmente entre as oito escolas 

selecionadas, em cada distrito de Natal. Foram utilizados como protocolos: questionário 

estruturado, envolvendo questões sociodemográficas e questões sobre o conceito de 

maternidade e paternidade, e a Escala Multifatorial de Lócus de Controle. Os dados 

foram analisados utilizando-se a estatística descritiva e inferencial, com auxílio do 

pacote estatístico SPSS 18.0. Os resultados referentes às questões sobre o conceito de 

maternidade e paternidade foram analisados com auxílio do programa de análise de 

freqüência, ALCESTE 4.7. Os resultados revelaram que para meninos e meninas, a 

maternidade e paternidade são caracterizadas pela aquisição e assunção de 

responsabilidades da vida adulta. Tal conceituação encontra respaldo também na 

classificação dos sujeitos quanto ao lócus de controle, já que a maioria dos sujeitos 

dessa pesquisa foi caracterizada como indivíduos que tendem a assumir a 

responsabilidade pelos eventos da sua vida. Para jovens de classes populares, o projeto 

de autonomia e ascensão social se concretiza pela constituição da própria família e pela 

capacidade de cuidar e sustentá-la.  

 

Palavras-chave: Adolescência, Pais, Mães, Escala Multifatorial de Lócus de Controle, 

Desenvolvimento Humano. 
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ABSTRACT 

Locus of control is a construct that seeks to explain people's perceptions about the 

source of control of events, if the subject's own - internal - or belonging to some 

element outside of oneself - external. The location of individual’s locus of control will 

suffer influence of their developmental period. During adolescence, individuals turn to 

the construction of their identity, and the structuring of sexual identity is a relevant part 

of this process, since the roles of males and females are the most important from the 

socio-cultural point of view. One of the roles that adolescents can take is the mother or 

father. We chose to head the adolescents who are not mothers and fathers, and question 

them about their concepts of parenthood. It is hypothesized that adolescents with 

internal locus of control will probably develop concepts of maternity and paternity in 

which they attach to themselves the responsibility for children. The aim of this study 

was to relate the locus of control’s predominant dimension in adolescence and the way 

that these young people conceptualize parenthood. This is an exploratory analytical 

cross-sectional study accomplished with 400 adolescents from the classes of the sixth to 

ninth grade of high school at public schools in Natal / RN. We used as protocols: 

structured questionnaire involving sociodemographic questions and questions about the 

concept of parenthood, and the Multifactorial Scale of Locus of Control. Data were 

analyzed using descriptive and inferential statistics, with the aid of statistical package 

SPSS 18.0. The results regarding questions about the concept of maternity and paternity 

were analyzed using the analysis program often ALCESTE 4.7. The results showed that 

for boys and girls, maternity and paternity were characterized by the acquisition and 

assumption of responsibilities of adulthood. This concept is supported by the locus of 

control’s classification of individuals, since most of the subjects of this study was 

characterized as individuals who tend to take responsibility for their life's events. For 

young people from lower classes (as the subjects of this research), the project of 

autonomy and social mobility is realized by the constitution of his own family and the 

ability to sustain it. 

 

Keywords: Adolescents, Parents, Mothers, Multifactorial Scale of Locus of Control, 

Human Development. 
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1 – APRESENTAÇÃO 

Este é um estudo exploratório analítico de corte transversal estratificado, cujo 

objetivo é relacionar a dimensão predominante do lócus de controle na adolescência e 

maneira como estes jovens conceituam maternidade e paternidade.  

A realização de estudos com o público adolescente tem ganhado cada vez mais 

relevância, principalmente os estudos que envolvem as práticas sexuais dos jovens. Isto 

porque a vivência da sexualidade adolescente é marcada por um amadurecimento 

biológico que não necessariamente coincide com o amadurecimento cognitivo e 

emocional, o que se constitui, portanto, em fator de risco para uma iniciação sexual 

prematura e suas negativas conseqüências (Boruchonitch, 1992).  

A maioria dos estudos realizados sobre as práticas sexuais do adolescente 

costuma caracterizar o fenômeno da gravidez e da paternidade adolescente de forma 

negativa, enfatizando os efeitos prejudiciais desse evento para a vida dos jovens (Belo 

& Pinto e Silva, 2004; Lima et. al., 2004). Nota-se que para uma melhor caracterização 

desse fenômeno é preciso considerar os aspectos sociais, culturais e a própria história de 

vida do adolescente.  

A maternidade adolescente tem sido frequentemente abordada pela literatura 

científica, sempre do ponto de vista da mulher, e mesmo que ainda seja percebida como 

precoce ou não desejada, ainda assim é socialmente reconhecida, dada a produção 

acadêmica nos últimos anos e a criação de serviços especializados para oferecer apoio 

às jovens mães. Já a paternidade adolescente vem sendo relegada pela sociedade 

nacional e internacional, o que é revelado pela carência de pesquisas e ações voltadas 

para esse público (Levandowski, 2001; Lyra da Fonseca, 1997).  

Além da revisão de literatura feita para a construção do projeto dessa pesquisa, 

foi realizado um levantamento das ações de saúde existentes no Município de Natal para 
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o público dos jovens pais e não foi encontrado nenhum serviço especializado para esse 

público. Mesmo nos postos de saúde que ofertavam ações voltadas especialmente para o 

público adolescente, o tema tratado com exclusividade nesses locais era o uso de 

métodos anticoncepcionais e as formas de prevenção às doenças sexualmente 

transmissíveis e à gravidez.  

Optou-se, então, por abordar os adolescentes que ainda não são mães e pais, e 

questioná-los sobre seus conceitos de maternidade e paternidade. Sabe-se que as 

definições que seriam apresentadas por esses jovens poderiam vir, em grande parte, em 

função da observação do desempenho desses papéis na sua família de origem, pois a 

família continua tendo como função principal a construção da identidade dos 

indivíduos, por meio dos vínculos que as pessoas estabelecem com seus parentes e 

filhos. A família é a principal responsável pela iniciação dos filhos na cultura, nos 

valores e nas normas de socialização (Perosa & Pedro, 2009).  

Perosa e Pedro (2009) afirmam que a maneira como as meninas e os meninos 

são criados pode influenciar sua forma de visualizar a maternidade e a paternidade. A 

experiência da maternidade e paternidade depende também da relação estabelecida entre 

o jovem e seus pais, o que influencia no modo como a mulher compreende e assume a 

maternidade e na forma como o homem assume a paternidade (Freitas et al., 2007). 

A família de origem pode ser utilizada como modelo direto – gerando uma 

repetição de suas ações – ou indireto, provocando uma reflexão no adolescente, que irá 

elaborar uma maneira própria de criar seu filho e se relacionar com ele (Levandowski & 

Piccinini, 2006). 

Perguntar aos jovens sobre o que entendem por paternidade e maternidade, 

mesmo que ainda não sejam pais e mães, contribui para retirar esses fenômenos do 

plano da patologia, pois este fenômeno é caracterizado pela maioria dos estudos como 
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ocorrendo precocemente e sendo não planejado e não desejado (Belo & Pinto e Silva, 

2004; Carniel et al., 2006; Dias & Aquino, 2006; Chalem et al., 2007; Lima et al., 2004; 

Michelazzo et al., 2004;  Sabroza et al., 2004). Questioná-los à respeito do que 

entendem sobre ser pai e ser mãe e sobre as atividades que cada um realiza abrem 

possibilidades para reflexões mais amplas à respeito das responsabilidades dos jovens 

quanto à sua vida sexual e reprodutiva e quanto ao cuidado com a criança, e permite ao 

adolescente pensar, prevenir ou assumir a condição de pai e mãe, seja real ou virtual 

(Perosa & Pedro, 2009). 

 Daí a importância científica e social de se realizar pesquisas que discutam o 

tema da maternidade e paternidade adolescente, propondo novas alternativas de reflexão 

e de ações nesse campo. É, também, e especialmente importante a realização de 

pesquisas no ambiente escolar, como é o caso do presente estudo, pois a escola tem um 

importante papel na educação dos jovens e, como instituição formadora, deve também 

mediar discussões sobre sexualidade, iniciação sexual, responsabilidade reprodutiva, 

maternidade e paternidade (Perosa & Pedro, 2009).  

Além disso, sendo a adolescência um período direcionado para a formação da 

identidade do sujeito – processo que é pautado pela aquisição de valores e pela 

realização de julgamentos morais (Papalia et al., 2009) – torna-se relevante conhecer a 

localização do lócus de controle dos adolescentes, com o intuito de conhecer sua 

percepção à respeito dos eventos da sua vida, se  estão mais direcionados a assumir as 

responsabilidades pelo que lhes acontece, ou se tendem a atribuir tal responsabilidade a 

outros poderosos ou ao acaso (Rodrigues, 2007).  

Uma vez que a teoria de Lócus de controle tem como objetivo fundamental a 

predição do comportamento humano em situações relativamente específicas (Rodrigues, 

2007), o presente estudo torna-se relevante na medida em que objetiva conhecer a 
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localização do lócus de controle do adolescente, que, como mostram os estudos, está 

relacionado às práticas sexuais adolescentes – tais como a escolha e utilização do 

método anticoncepcional (Alves & Lopes, 2007) -, e terá, provavelmente, influência na 

forma como o adolescente conceitua a maternidade e paternidade, atribuindo para si ou 

para o outro a responsabilidade pela criança.  

Assim, pode-se dizer que a realização desse estudo pode trazer contribuições 

para os profissionais de saúde que atuam com adolescentes e também para os 

professores e diretores de Escolas (local de realização da coleta de dados dessa 

pesquisa), no sentido de fornecer subsídios para um pensar crítico sobre suas práticas 

em saúde e na educação formal de jovens, deixando esses profissionais atentos para 

assuntos como a maternidade e paternidade adolescente, e entendendo que sua 

abordagem profissional a esses jovens deve levar em conta as características de 

personalidade do jovem (uma delas é a sua percepção de controle sobre os eventos da 

vida), e também seu contexto social, econômico e cultural.   

A realização de pesquisas sobre a maternidade e paternidade adolescente sob o 

ponto de vista dos jovens pode contribuir para a produção de conhecimento mais 

consistente e menos preconceituoso em relação à temática.  

Dessa forma, o presente estudo poderá contribuir para a criação de novas 

intervenções em políticas públicas cujo alvo é a saúde sexual do adolescente, 

incentivando os profissionais a reconhecerem que os adolescentes podem estar 

dispostos a se responsabilizar pela tomada de decisões sobre sua vida sexual e pelas 

possíveis ocorrências da maternidade e paternidade adolescente.  

A hipótese adotada nesse estudo é que aqueles adolescentes com lócus de 

controle interno provavelmente desenvolverão conceitos de maternidade e paternidade 

em que atribuem a eles mesmos a responsabilidade pela criança. De forma mais 
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específica, supõe-se que as meninas como lócus de controle interno deverão apresentar 

conceitos de maternidade relacionados, principalmente, com as atividades de cuidado e 

educação da criança. Os meninos com lócus de controle interno provavelmente 

apresentarão conceitos de paternidade relacionados, principalmente, à atitude paterna de 

ser o provedor financeiro da família, mesmo considerando que, para o adolescente – 

diante da sua formação escolar precária e ainda não concluída – torna-se difícil de 

assumir, pois, geralmente, estes jovens ainda não trabalham e dependem 

financeiramente da sua família de origem.  

Hipotetiza-se também os adolescentes com lócus de controle externo deverão 

apresentar conceitos de maternidade e paternidade em que atribuirão ao outro (que pode 

ser a família de origem ou o parceiro/parceira) a responsabilidade por assumir as 

funções de cuidado.  

 Assim, o presente estudo está estruturado de forma que o leitor irá encontrar, 

inicialmente, as seções de revisão de literatura sobre o lócus de controle, a adolescência, 

a maternidade e paternidade adolescente e os papéis sociais da mãe e do pai. Em 

seguida, encontra-se a seção de justificativa, na qual são explicitadas as razões para a 

realização da presente pesquisa, bem como a relevância social advinda da execução 

deste estudo. Segue-se para a seção de objetivos da pesquisa e depois, para a seção de 

metodologia, na qual são apresentados os participantes e os critérios de inclusão e 

exclusão na amostra, os instrumentos que serão utilizados, os procedimentos adotados 

para realização do estudo (incluindo aqui tanto os aspectos éticos quanto o treinamento 

da aplicação dos instrumentos), finalizando com a descrição de como será feita a análise 

dos dados.  

 Apresentam-se, em seguida, os resultados obtidos com a aplicação da Escala 

Multifatorial de Lócus de Controle e do questionário estruturado. Adiante, são 
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apresentadas as discussões teóricas entre os resultados obtidos no presente estudo e os 

resultados encontrados na revisão de literatura realizada. Por fim, na seção de conclusão 

são feitas considerações sobre os resultados da pesquisa, suas limitações e contribuições 

científicas e sociais.  

 Ainda nessa seção de apresentação são acrescentadas algumas informações sobre 

a revisão de literatura realizada sobre o constructo lócus de controle. As pesquisas 

bibliográficas realizadas em bancos de dados nacionais e internacionais têm fornecido 

poucos estudos que tratem do tema lócus de controle, principalmente associado ao 

público adolescente. Além disso, os artigos, monografias, dissertações e teses 

disponíveis são relatos de estudos realizados há mais de cinco anos, pelo menos. Até 

mesmo os estudos sobre validação e confiabilidade da Escala Multifatorial de Lócus de 

Controle são da década de 80.  

 Além disso, a maioria dos estudos recentes sobre o lócus de controle não 

pertencem à perspectiva da Psicologia da Saúde, e sim à Psicologia Organizacional e do 

Trabalho, e geralmente são pesquisas que objetivam relacionar lócus de controle com 

desempenho profissional, sendo os resultados de pouca utilidade para fundamentação 

teórica deste estudo.  

 Fica, então, evidenciada a necessidade de realização de mais pesquisas sobre o 

lócus de controle, a fim de produzir maiores conhecimentos sobre a teoria do lócus de 

controle. 
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2 – INTRODUÇÃO  

2.1 – Lócus de controle 

O lócus de controle é um constructo que tem sido estudado com o objetivo de se 

compreender o processo de aquisição e mudança de comportamento, sendo uma das 

variáveis que mais influencia o curso de ação dos indivíduos. O conceito de lócus de 

controle foi introduzido na Psicologia por Rotter no ano de 1966 (Rotter, 1990). A 

origem desse conceito veio a partir da constatação, por parte de Rotter (1990), que o 

homem possui uma forte motivação para descobrir as causas dos eventos e entender 

como eles ocorrem no ambiente, ou seja, existe uma tendência natural do homem em 

tentar interpretar e encontrar explicações para o comportamento humano, tornando-o 

previsível. Posteriormente, Rotter (1990) elaborou melhor o conceito de lócus de 

controle e explicou que tal constructo se refere à uma expectativa pessoal em relação às 

contingências dos nossos próprios comportamentos e eventos. 

Esse conceito tem sua base na Teoria da Conduta Social, segundo a qual a 

cognição humana desencadeia afetos, os quais, por consequência, implicam em 

comportamentos específicos (Rodrigues, 2007).  

O lócus de controle antecede as atribuições causais porque se refere às 

expectativas do indivíduo antes de um evento, ou seja, relaciona-se com a interpretação 

que o sujeito faz dos acontecimentos, atribuindo-lhes uma causalidade interna ou 

externa e, de forma correspondente, criando uma expectativa de controle interno ou 

externo. Isto implica dizer que antes que o indivíduo adquira um lócus de controle 

interno ou externo, ele precisa atribuir relações causais aos eventos passados (Levenson, 

1981).  

Lócus de controle é a percepção que o sujeito tem do controle sobre os eventos 

da sua própria vida. Aqui é destacado que o lócus de controle está relacionado com a 
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percepção que o sujeito possui da fonte de controle do acontecimento, pouco 

importando se a verdadeira causa do acontecimento estava realmente nessa fonte. O que 

significa que não é necessário que as pessoas realmente exerçam o controle sobre os 

eventos relevantes da sua vida, mas a forma como elas percebem esse controle. É 

justamente a percepção do controle o que mais influencia a resposta do sujeito (Noriega, 

Albuquerque, Alvarez, Oliveira, & Coronado, 2003; Wiseman, 2003).  

O lócus de controle afeta as expectativas do sujeito quanto aos resultados 

positivos ou negativos dos eventos da sua vida. Sua localização seria interna quando o 

indivíduo percebe que esses resultados são consequências das suas próprias ações, e 

externo, se percebido como consequência de fatores externos. Assim, os indivíduos que 

acreditam que, geralmente, podem exercer um razoável controle sobre o que lhes 

acontece seriam considerados indivíduos internos. Aqueles para quem esse controle 

independe das suas ações, sendo determinado por fatores externos (e sob os quais ele 

não tem controle, tais como a sorte, o acaso, ou o poder de outras pessoas sobre si 

mesmo), seriam considerados indivíduos externos (Rotter, 1990). 

Rotter (1990) afirma que o comportamento dos indivíduos varia em função das 

suas expectativas de que os resultados de suas ações sejam ou determinados por suas 

próprias ações (lócus de controle interno) ou determinada por fatores externos que 

fogem do seu controle (lócus de controle externo). 

 Dela Coleta (2006) esclarece que o lócus de controle é um constructo que 

pretende explicar a forma como as pessoas percebem a fonte de controle dos eventos, se 

próprias do sujeito – interno – ou pertencente a algum elemento fora de si próprio – 

externo. 

Assim, as pessoas com orientação interna do lócus de controle são mais 

resistentes à influência social e à coerção, além de, normalmente, se engajarem em 
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atividades para alcançar seus objetivos. Já as pessoas com orientação mais externa do 

lócus de controle são mais suscetíveis a influências afetivas e persuasivas, e, 

normalmente, relatam sentimento de não responsabilidade direta pelos seus objetivos 

(Noriega et al., 2003; Rodrigues, 2007; Wiseman, 2003).  

Mas para uma melhor compreensão da teoria do lócus de controle, é preciso 

também entender que alguns fatores atuam para que uma pessoa apresente orientação 

mais externa ou mais interna do lócus de controle. Estudos apontam que episódios 

significativos que ocorreram em algum momento da história de vida da pessoa, como, 

por exemplo, um terremoto ou outros desastres da natureza, a perda inesperada de uma 

pessoa querida ou qualquer outro tipo de acontecimento surpresa e traumatizante podem 

ter forte influência na percepção que o sujeito tem de controle dos eventos da vida, 

deslocando sua orientação de lócus de controle para a dimensão da externalidade 

(Noriega et al., 2003; Rodrigues, 2007; Wiseman, 2003). 

 Da mesma forma, a vivência prolongada de experiências de discriminação 

social ou, por exemplo, de algum tipo de inabilidade ou incapacidade pode contribuir 

para que a pessoa desenvolva um padrão de orientação mais externo, visto que suas 

interações ambientais durante a vida foram menos contempladas com experiências de 

controle direto sobre os eventos (Rodrigues, 2007).  

Diante das características expostas acerca das pessoas com orientação externa ou 

interna de lócus de controle, pode-se notar que, usualmente, associa-se uma série de 

vantagens às pessoas com orientação interna e alguns desajustes comportamentais às 

pessoas com orientação externa. Nesse sentido, a teoria de lócus de controle de 

Levenson (1981) vem se diferenciar da anteriormente proposta por Rotter em 1966 

(Rotter, 1990), uma vez que passa a considerar a dimensão perceptiva do lócus de 
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controle, ou seja, avalia as crenças de controle em determinadas situações, e não como 

uma tendência estável do indivíduo. 

Torna-se, então, necessário conhecer melhor a teoria de lócus de controle 

desenvolvida por Rotter em 1966 (Rotter, 1990) para entendermos em que sentido ela se 

diferencia daquela adotada no presente estudo, desenvolvida por Levenson (1981).  

De acordo com a primeira definição desse constructo, elaborada em 1966 por 

Rotter (Rotter ,1990), o constructo lócus de controle só possui uma dimensão, sendo 

esta bipolar, de forma que, em um pólo extremo encontramos a dimensão internalidade 

e, no outro, a externalidade. Pessoas com o Lócus de Controle interno acreditam que o 

que podem alcançar é controlado por seus esforços e competências, enquanto que 

pessoas com Lócus de Controle externo crêem que o que podem alcançar depende ou é 

controlado por qualquer outro fator que não elas próprias, como por exemplo, sorte, fé, 

destino, azar ou acaso. 

De acordo com Wiseman (2003), atribuir os acontecimentos a fatores externos 

pode fazer com que a pessoa se torne mais tolerante consigo mesma. Assim, as 

superstições e os pensamentos mágicos funcionam como instrumentos para as pessoas 

enfrentarem as incertezas. Noriega et al. (2003) ainda acrescentam que o lócus de 

controle não significa necessariamente que a pessoa exerce, realmente, o controle sobre 

os acontecimentos, mas que eles pensam que exercem. A percepção de controle é o 

principal determinante da resposta do sujeito (Almeida & Pereira, 2006; Burger, 1989;). 

O conceito de lócus de controle adotado neste trabalho será o desenvolvido por 

Levenson (1981), que redefiniu a conceituação dada por Rotter em 1966 (1990).  A 

conceituação desenvolvida por Levenson (1981) foi adotada em diversos estudos que 

trabalharam com a temática do lócus de controle, tais como os de Alves e Lopes (2007); 
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Arnaud (1996); Baptista, Alves e Santos (2008); Gomes Pereira (2008); Maluf (2005); 

Rodrigues (2003; 2007) e Rodrigues e Pereira (2007).  

A mudança estabelecida por Levenson (1981) no conceito de Lócus de Controle 

de Rotter partiu do entendimento da autora de que a crença de que os resultados das 

ações são atribuídos à sorte é diferente da crença de que esses resultados são 

controlados por outras pessoas. Foi assim que a autora propôs a divisão da dimensão da 

externalidade em duas subdimensões: uma relacionada ao acaso, sorte ou destino e outra 

relacionada aos outros poderosos (Levenson, 1981; Rodrigues, 2007).  

Esta mudança no conceito de lócus de controle contribuiu, principalmente, para 

revelar que a dimensão da externalidade do lócus de controle não é necessariamente 

negativa, pois estar sob o controle dos outros pode ser entendido com um 

reconhecimento que o sujeito faz da sua própria realidade, como, por exemplo, em 

situações de trabalho em que estamos submetidos aos chefes e diretores. Ou, por 

exemplo, no caso dos adolescentes, que estão sob a tutela dos seus pais e/ou 

responsáveis, que lhes impõem o limite das suas ações em casa e fora de casa. 

Rodrigues (2007) também chama a atenção para a necessidade de evitar-se a rotulação 

dos sujeitos com altos níveis de externalidade, pois fatores do ambiente – como, por 

exemplo, estabilidade no emprego, projeção – podem ser realmente não controláveis 

pelo indivíduo, causando mudanças no seu nível de externalidade.  

Para Levenson (1981) as pessoas que depositam o controle em pessoas 

poderosas constituem os “externos defensivos” e até vislumbram a possibilidade de 

haver algum controle pessoal no futuro. Os indivíduos que percebem como fonte de 

controle o destino, a sorte, ou o azar são denominados “externos autênticos”. 

As pesquisas envolvendo esse constructo geralmente apresentam uma 

enumeração de características atribuídas aos sujeitos com orientação interna e externa. 
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Pessoas com controle interno geralmente apresentam as características: participação, 

interesse, antecipação, auto-estima elevada, responsabilização e persistência (Rodrigues, 

2007). 

Os sujeitos com orientação interna do lócus de controle são apresentados como 

indivíduos mais resistentes à coerção, aceitam mais desafios, são mais persistentes no 

esforço para obter resultados, pois compreendem que está no seu controle modificar os 

resultados dos eventos que lhe acontecem (Dantas, 2006; Figueiredo, 2005; Rodrigues, 

2007).  

Atribuir a si próprio a responsabilidade pelo sucesso ou fracasso na sua vida está 

associado aos sentimentos de orgulho e vergonha, respectivamente.  Schmitt e 

Branscombe (2002) afirmam que uma atribuição interna do lócus de controle se dá 

quando “um aspecto do eu é percebido como causador de um evento”. Pessoas com 

lócus de controle interno tendem a se responsabilizar mais pelos seus atos (Dela Coleta, 

2006; Rodrigues, 2007). Assim, os sujeitos internos responsabilizam-se e engajam-se 

mais diretamente nas atividades para alcançar seus objetivos.  

De acordo com Lever, Piñol e Uralde (2005), as pessoas com Lócus de Controle 

Interno, por acreditarem que suas vidas dependem de seus esforços, tendem a assumir 

mais responsabilidades e tomar mais decisões.  

As características das pessoas com lócus de controle externo são praticamente 

opostas às das pessoas com lócus de controle interno. A literatura científica tem 

caracterizado esses sujeitos como apáticos, desinteressados, sem iniciativa, com baixa 

auto-estima, pessimismo, desesperança e alienação. Os sujeitos com orientação externa 

do lócus de controle sofrem mais influência afetiva e persuasiva, e são mais passíveis de 

coerção. Consequentemente, os indivíduos externos manifestam mais emoções de não-
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responsabilidade direta sobre os objetivos (Noriega et al., 2003; Rodrigues, 2007; 

Wiseman, 2003). 

Levenson (1981), então desenvolveu a escala multidimensional, baseada na 

escala desenvolvida por Rotter, que foi adaptada para o contexto brasileiro por Dela 

Coleta, em 1987 e validada por Tamayo, em 1989, e que foi utilizada nos estudos de 

Alves e Lopes (2007); Arnaud (1996); Baptista et al., (2008); Gomes Pereira (2008); 

Maluf (2005); Rodrigues (2003; 2007) e Rodrigues e Pereira (2007).  

Segundo Levenson (1981); Rodrigues (2007); Rodrigues e Pereira (2007) a 

escala proposta por Rotter implica num conceito unidimensional do lócus de controle, 

com dois pólos opostos – controle interno e o controle externo –, o qual, certamente, 

constitui uma simplificação do constructo. De acordo com a divisão proposta por 

Levenson (1981), existem três tipos de orientações: os Internos Autênticos 

(subdimensão internalidade, refere-se a pessoas que não acreditam no poder de outras 

pessoas, nem no acaso, destino ou sorte, mas em si próprios); os Externos Defensivos 

(subdimensão outros poderosos, refere-se a pessoas que acreditam no poder de outras 

pessoas, mas não acreditam no azar e nem em si próprios); Externos Autênticos 

(subdimensão acaso, refere-se a pessoas que acreditam apenas no poder do acaso, no 

destino ou na sorte, ou seja, não acreditam no seu próprio poder ou no poder de outras 

pessoas). 

2.2 – Estudos sobre lócus de controle  

 O constructo lócus de controle tem sido estudado nas diferentes etapas do 

desenvolvimento. Em estudos realizados com o público adolescente, a literatura 

científica revela que adolescentes do sexo feminino costumam possuir lócus de controle 

mais externalizado, atribuindo às outras pessoas ou ao ambiente o controle sobre os 

eventos que ocorrem em suas vidas (Malcarne, Dahota & Hamilton, 2005).   
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 Arnaud (1996) desenvolveu uma pesquisa com 357 estudantes secundaristas de 

escolas particulares e públicas, de ambos os sexos, objetivando conhecer a percepção de 

jovens usuários de maconha sobre controle dos eventos da sua vida. A autora concluiu 

que os jovens que habitualmente usam maconha são indivíduos que não se percebem 

com o poder necessário para alcançar seus objetivos pessoais, atribuindo ao acaso o 

controle pelos eventos da sua vida. 

Da mesma forma, Gomes Pereira (2008) realizou estudo comparativo com 

adolescentes pertencentes a um programa social e com alunos não atendidos por tal 

programa, e concluiu que a dimensão da externalidade do lócus de controle foi 

predominante nos adolescentes de ambos os sexos nos dois grupos estudados.  

Em estudo realizado por Baptista et al. (2008) com jovens universitários, 

observou-se que as mulheres atribuíam aos “outros poderosos” e à ”sorte” o controle 

sobre o que acontecia em suas vidas. 

Mamlim, Harris e Case (2001) realizaram um estudo com participantes adultos, 

cujo objetivo era verificar a relação entre sexo, idade e cargo exercido com o lócus de 

controle, e observaram que os homens possuem uma localização mais interna do lócus 

de controle do que as mulheres, e que as pessoas mais velhas apresentam maior 

internalização do lócus de controle do que os mais novos.  

Também na pesquisa desenvolvida por Cruz (1999), cujo objetivo era identificar 

as crenças que os pais possuem acerca do poder de controle sobre o desenvolvimento 

social de seus filhos, observou-se que as mulheres, mais do que os homens, acreditam 

no acaso como determinante do ajustamento social dos adolescentes. Nesse mesmo 

estudo foram encontradas relações entre nível sócio econômico e nível de escolaridade 

com o lócus de controle, revelando que os pais de classe social mais baixa e também os 
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de menor nível educacional são os que mais acreditam no acaso, sorte ou destino como 

fatores que influenciam o ajustamento social dos seus filhos adolescentes. 

Além disso, pesquisadores têm buscado relacionar o constructo lócus de controle 

à diversas variáveis que podem influenciar o comportamento humano. Rodrigues (2003) 

relacionou as subdimensões do lócus de controle (internalidade, outros poderosos e 

acaso) com as subdimensões do bem-estar subjetivo (satisfação de vida, felicidade, 

afeto positivo e afeto negativo) e concluiu que o lócus de controle interno está 

positivamente correlacionado a altos níveis de bem-estar subjetivo, significando que 

pessoas que acreditam no seu próprio controle sobre os eventos da sua vida apresentam 

altos níveis de bem-estar subjetivo.  

O estudo de Baptista et al. (2008) objetivou avaliar a evidência de validade 

baseada na relação que era possível estabelecer entre as variáveis do inventário de 

percepção de suporte familiar, a Escala Multifatorial de Lócus de Controle de Levenson 

e a escala de auto-eficácia geral, com participantes universitários. Os autores 

concluíram que o lócus de controle estabelece relações significativas com o suporte 

familiar percebido e com a auto-eficácia, revelando que quanto mais alto o nível de 

suporte familiar percebido, maior a medida de lócus de controle interno; e que quanto 

maior a medida de lócus de controle interno, maior também a auto-eficácia.  

Leite (2001) desenvolveu uma pesquisa com 400 participantes adolescentes e 

adultas, todas grávidas e primíparas, com o objetivo de investigar a relação do lócus de 

controle e dos níveis de ansiedade traço-estado. A autora concluiu que, apesar de os dois 

grupos – de adultas e de adolescentes – terem apresentado uma forte tendência em 

relação à dimensão da internalidade do lócus de controle, apenas no grupo das 

adolescentes foi possível estabelecer uma relação entre lócus de controle e ansiedade, 

pois as jovens gestantes com maior medida de lócus de controle interno apresentaram 
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também maiores índices de ansiedade-estado. Isto revela que as jovens que tendem a 

atribuir a elas mesmas a responsabilidade pelo controle dos eventos da sua vida, tendem 

a apresentar elevados níveis de ansiedade-estado, que se refere a situação enfrentada no 

momento atual: a gravidez na adolescência.  

 No estudo realizado por Maluf (2005) com 31 mulheres inférteis em tratamento 

de reprodução assistida, objetivou-se avaliar a qualidade de enfrentamento do stress 

(coping) e o lócus de controle dessas mulheres. Como conclusão, foi estabelecida uma 

relação entre o uso de estratégias de enfrentamento de stress eficazes e a dimensão da 

internalidade do lócus de controle, revelando que as mulheres que possuem crenças 

favoráveis em si, permanecem no tratamento até alcançar sucesso. 

É preciso considerar que a localização do lócus de controle do indivíduo sofrerá 

também influência do período do desenvolvimento em que se encontra (Almeida & 

Pereira, 2006). Sabe-se que a adolescência – definida cronologicamente pela 

Organização Mundial de Saúde como período que vai, aproximadamente, dos 10 aos 19 

anos – é um período de transição de um estado de dependência para outro de relativa 

autonomia (WHO). A adolescência é um período direcionado à formação da identidade, 

e nesse processo de construção da identidade, o adolescente não necessariamente segue 

modelos de outras pessoas, mas afirma aquilo que já lhe é próprio, como suas 

habilidades, necessidades, interesses e desejos (Papalia, Olds & Feldman, 2009). Para 

uma maior compreensão de como atua o lócus de controle na adolescência, passaremos 

agora para uma melhor caracterização dessa etapa do desenvolvimento humano.  

 

2.3 – Adolescência 

Há um consenso entre autores no que se refere à caracterização da adolescência 

como um período de transição (Belo & Pinto e Silva, 2004; Goldenberg, Figueiredo & 
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Silva, 2005; Lima et al., 2004), direcionada a formação da identidade do jovem 

(Erikson, 1976). Nesse processo, o adolescente se depara com várias situações novas e 

pressões sociais, favorecendo condições para que apresentem flutuações do humor e 

mudanças expressivas no comportamento (Crivelatti, Durman & Hofstatter, 2006). 

O crescente número de pesquisas nas mais diversas áreas de conhecimento 

realizadas com o público adolescente deu visibilidade a essa etapa do desenvolvimento, 

que exige uma maior atenção e cuidado não só por parte da família, mas também por 

todos os órgãos e instituições que, por ventura, venham a atender essa parcela da 

população. 

Ser adolescente é viver um período da vida marcado pelas mais variadas 

mudanças, que se refletem principalmente no corpo do jovem: seu crescimento físico 

aumenta, assim como se intensifica a atuação dos hormônios e se aprimoram suas 

habilidades psicomotoras (Ferreira, Alvim, Teixeira & Veloso, 2007). Dessa forma, as 

mudanças que ocorrem durante a adolescência não devem ser entendidas isoladamente 

em nível biológico, social ou psicológico. Devem ser compreendidas de forma 

interligada. 

No quadro biológico, as principais mudanças apontadas no período da 

adolescência resultam em um rápido crescimento em altura e peso, mudanças nas 

proporções e forma do corpo e chegada da maturidade sexual, que se dá com o início da 

menstruação nas meninas e com a produção de espermatozóides nos meninos (Papalia et 

al., 2009; Saito & Silva, 2001). Apesar de estes serem sinais biológicos característicos 

também da puberdade, é importante esclarecer que a puberdade é apenas uma parte da 

adolescência e só é mais evidenciada devido ao aparecimento dos caracteres sexuais 

secundários, como o crescimento dos pelos pubianos, o engrossamento da voz nos 

meninos e o florescimento dos seios nas meninas (Saito & Silva, 2001). 
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Quanto aos aspectos sociais da adolescência, as chamadas “panelinhas” (grupo 

de iguais) e a intolerância com as diferenças são entendidas por Erikson (1976) como 

defesas contra a confusão de identidades. O adolescente pode, às vezes, regressar a 

infantilidade para não ter que resolver conflitos, o que indica confusão no seu processo 

de criação de uma identidade adulta.  

É notório que os adolescentes passam a maior parte do seu tempo livre com seu 

grupo de amigos, com os quais se identificam, sendo esse um dos aspectos sociais mais 

facilmente observado na adolescência. No entanto, Papalia et al. (2009) tranquilizam os 

pais ao afirmarem que, mesmo com os aparentes distanciamentos, os valores dos 

adolescentes permanecem bem próximos aos valores dos seus pais.  

As mudanças psicológicas mais marcantes durante a adolescência referem-se à 

sua cognição e, de acordo com o teórico Jean Piaget (Piaget & Inhelder, 1980) – 

considerado o pai da Psicologia Infantil –, os adolescentes ingressam no mais alto nível 

de desenvolvimento cognitivo, denominado operações formais, quando deixam de 

pensar no aqui e agora e passam pensar em possibilidades, imaginar hipóteses e testar 

teorias. Tal capacidade de imaginar diversas hipóteses e de pensar em termos abstratos é 

denominada por Jean Piaget como raciocínio hipotético-dedutivo, e começa a se 

estabelecer por volta dos 12 anos (Piaget & Inhelder, 1980). 

Essa maturação cognitiva, chamada de operações formais, acontece, segundo 

Piaget e Inhelder (1980), mediante a combinação de influências neurológicas e 

ambientais: o cérebro do adolescente amadurece ao mesmo tempo em que o ambiente 

social mais amplo oferece mais oportunidades de experimentação e de crescimento 

cognitivo. 

O estágio das operações formais dá ao adolescente uma nova maneira de operar 

com a informação, e é assim que torna-se possível conhecer a percepção que os jovens 
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têm à respeito do conceito de maternidade e de paternidade, mesmo que ainda não 

sejam, de fato, pais e mães. Estudar a percepção dos adolescentes sobre a maternidade e 

sobre a paternidade permite-nos compreender em profundidade suas práticas, lógicas de 

ação, crenças, hábitos, atitudes em relação à determinadas situações (Minayo, Assis, 

Deslandes & Souza 2003). 

Toda essa maturação cognitiva faz com que o adolescente se torne capaz de 

resolver problemas complexos, imaginar sociedades ideais e fazer julgamentos morais. 

A forma como as pessoas pensam sobre questões morais e fazem seus julgamentos 

refletem o nível de desenvolvimento cognitivo em que se encontram. Durante a 

adolescência, o jovem se encontra em uma fase em que realiza seus julgamentos morais 

com base muito mais nos seus sentimentos pessoais do que em princípios de justiça. 

Além dos sentimentos pessoais e do nível de desenvolvimento cognitivo, vários outros 

fatores afetam o julgamento moral do jovem, como por exemplo, o desenvolvimento 

emocional e a experiência de vida (Papalia et al., 2009). 

Estudiosos da Psicologia do Desenvolvimento apontam ainda para uma 

diferenciação no raciocínio que está na base do julgamento moral feito por meninas e 

aquele feito por meninos. De acordo com Papalia et al.(2009), o julgamento moral feito 

pelas meninas tem na sua base um raciocínio de preocupação em mostrar cuidado 

consigo e com o outro e evitar danos. O raciocínio que está na base do julgamento 

moral dos meninos tem mais a ver com a preocupação em ser imparcial e evitar 

conflitos. 

É necessário compreender o desenvolvimento cognitivo do adolescente e a 

forma como realiza seus julgamentos morais, uma vez que tais habilidades estão na base 

do constructo lócus de controle, como uma tendência geral de explicação diante das 

situações e eventos que acontecem com o indivíduo (Rodrigues, 2007).  
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Os acontecimentos estressantes aumentam significativamente neste período da 

vida, uma vez que a adolescência é caracterizada por transformações biológicas, 

cognitivas e sociais, todas acontecendo de forma interligada – e que impõem para o 

jovem a tarefa de adaptação (Papalia et al., 2009). Tudo isso pode desencadear uma 

sensação de descontrole sobre os acontecimentos envolvendo ações pessoais, causando 

perturbações na adaptação do sujeito e exigindo esforços de controle, ou então se 

abandonando à determinação dos fatores externos.  

Em uma revisão de literatura sobre a relação entre os acontecimentos 

estressantes de vida, variáveis cognitivas (como a percepção de controle pessoal) ou o 

apoio social e a adaptação psicológica em adolescentes, Cauce, Hannan, e Sargeant 

(1992) observaram que um Lócus de Controle Interno estaria positivamente relacionado 

com a adaptação psicossocial do adolescente, parecendo ter também um efeito protetor 

em face aos potenciais acontecimentos estressantes.  

 

2.4 – Maternidade e Paternidade na adolescência 

Um dos potenciais eventos estressores da vida adolescente é a ocorrência da 

maternidade na adolescência. Sendo a adolescência um período crítico, é preciso 

considerar que a ocorrência de uma gravidez durante esse período do desenvolvimento 

seria considerada um evento duplamente crítico, uma vez que à crise da adolescência 

soma-se a crise da gravidez, já que ambas são crises que fazem parte do 

desenvolvimento humano. De acordo com o contexto e com a subjetividade, os papéis 

de mãe e de mulher se alteram e, conseqüentemente, interferem na dinâmica familiar, 

sendo a participação e o apoio da família determinante para o desfecho dessa crise e 

para o desenvolvimento mais sadio da gravidez (Borges, 2007; Maldonado, 1997; 

Suassuna, 2008). 
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O quadro da gravidez na adolescência pode ainda ser agravado por fatores como 

a imaturidade e a desmotivação das mães precoces em assumirem a responsabilidade da 

maternidade. Muitas vezes, a este quadro ainda se somam outras condições adversas, 

tais como a gravidez inesperada, o abandono do pai do bebê e até a rejeição dos 

familiares maternos e/ou paternos, como foi constatado por Maia e Ramos (2002). 

O acontecimento da maternidade na adolescência é entendido como um evento 

frustrador da vida juvenil, marcada por entretenimentos, passeios, estudo, trabalho, 

entre outras atividades. O nascimento de um filho traz consigo a interrupção desse ritmo 

de vida, e, muitas vezes, essas mudanças não são aceitas pela mãe adolescente, que 

continua vivenciando experiências próprias da fase do desenvolvimento em que se 

encontra. Assim, pode-se afirmar que esta falta de adaptação às novas circunstâncias 

recai sobre o bebê e sobre os vínculos afetivos entre mãe e filho (Maia & Ramos, 2002).  

Deve-se considerar também como evento potencialmente estressor a ocorrência 

da paternidade na adolescência. Os pesquisadores que se dedicaram a conhecer os 

sentimentos envolvidos na paternidade adolescente revelam que as reações iniciais do 

pai adolescente, frente à notícia da gravidez da parceira, são de surpresa, medo, abalo e 

preocupação, que, com o tempo, irão se transformar em sentimentos de conformação, 

aceitação, amor e felicidade (Hoga & Reberte, 2009; Levandowski & Piccinini, 2006; 

Meincke & Carraro, 2009; Munhoz, 2006). 

Munhoz (2006) afirma que o sentimento de medo relatado pelos pais 

adolescentes frente à descoberta da gravidez da parceira é comum, e acontece também 

com os pais adultos, uma vez que a paternidade é uma experiência nova em suas vidas, 

e provoca a idéia de que não saberão lidar com essa situação. Além disso, devemos 

compreender que a paternidade é uma experiência que provoca nos homens as mesmas 

alterações de papéis porque passam as mães, já que eles também revelam sentir o peso 
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da responsabilidade de deixar de ser filho e passar a ser pai, além de lidar com as 

transformações e incertezas que acompanham a aquisição de novos papéis (Freitas, 

Coelho & Silva, 2007; Meincke & Carraro, 2009). 

É preciso considerar que alguns pais adolescentes envolvem-se física e 

psicologicamente nessa experiência. No entanto, eles são, na maioria dos casos, 

vulneráveis economicamente, e têm dificuldade para conseguir emprego em função da 

sua pouca formação escolar. É justamente essa deficiência educacional e econômica que 

lhe causa ansiedade frente à responsabilidade de se constituir como provedor material 

para a criança, de acordo com as constatações de Arilha (1999), Lyra da Fonseca 

(1997), Schelemberg, Pereira, Grisard e Hallal (2007).  

É preciso também considerar que os adolescentes pertencentes às classes 

populares enfrentam intensas barreiras no sistema de ensino público, como as que foram 

observadas durante a realização do presente estudo. A etapa de coleta de dados dessa 

pesquisa sofreu significativo atraso em função da realização de paralisações e greves 

dos professores da rede municipal e estadual de ensino durante o ano de 2011, com 

duração de aproximadamente cinco meses, e que foram motivadas pelos baixos salários 

desses profissionais, pela ausência de merenda escolar para os alunos, pelas péssimas 

estruturas físicas das escolas, entre outros graves aspectos da educação pública, 

observados durante a realização desse estudo.  

Toda essa caracterização do sistema público de ensino se faz necessária para que 

possamos entender que a realidade social vivenciada pelos sujeitos dessa pesquisa não 

os permite atribuir à educação o valor de estratégia de ascensão social, sendo que, para 

eles, a escolaridade convive com o desejo e a necessidade de trabalhar e de buscar 

autonomia pela inserção precoce (se comparado aos adolescentes de classe média e alta) 

no mercado de trabalho (Lyra da Fonseca, 1997).  
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De acordo com Lyra da Fonseca (1997), o projeto de autonomia dos jovens das 

camadas populares não está atrelado à formação educacional (como o é para os jovens 

de classes média e alta), mas sim à inserção no mercado de trabalho ou à constituição da 

sua própria família, casando-se e/ou tendo filhos. Diante disso, alguns estudos sobre 

gravidez e paternidade adolescente vêm assinalando que tornar-se mãe e pai pode fazer 

parte do projeto de autonomia desses jovens, o que significa que nem sempre as 

gestações adolescentes acontecem por descuido, irresponsabilidade ou acaso, mas sim 

pelo desejo de ser mãe e de ser pai (Alves & Brandão, 2009; Brandão, 2009; Cabral, 

2003; Sousa & Gomes, 2009).  

Mesmo os estudos realizados sobre o uso de métodos anticoncepcionais (MAC) 

entre adolescentes acabam por concluir que o uso inconsistente de MAC entre esse 

público está associado ao envolvimento em relacionamentos estáveis, o que faz com 

que, muitos jovens abandonem a utilização dos métodos motivados, muitas vezes, pelo 

desejo de engravidar, o que leva esses pesquisadores a identificar o relacionamento 

estável como uma situação que torna os adolescentes propensos à não-utilização de 

métodos anticonceptivos (Alves & Brandão, 2009; Brandão, 2009; Sousa & Gomes, 

2009).  

Não se trata aqui de negar que uma gravidez adolescente pode trazer prejuízos 

para a mãe e para o bebê, como os que são apontados pela literatura científica, quais 

sejam: parto prematuro, baixo peso ao nascer, sofrimento fetal intraparto, diabetes 

gestacional, pré-eclampsia, além de dificultar a inserção da adolescente no mercado de 

trabalho, já que prejudica suas condições de estudo e intensificam as dependências 

familiares, advindo assim, conseqüências desfavoráveis na perspectiva de vida e de 

trabalho (Belo & Pinto e Silva, 2004; Carniel et al., 2006; Chalem et al, 2007; Dias & 

Aquino, 2006; Lima et al, 2004; Michelazzo et al, 2004;  Sabroza et al., 2004)  
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Também não se trata de negar que o jovem que se torna pai durante a 

adolescência pode ter reduzido o seu tempo de escolaridade, menor realização 

acadêmica, inserção precária no mercado de trabalho, vivência de níveis de estresse e 

adaptação variados, entre outros (Hoga & Reberte, 2009; Levandowski, 2001; 

Levandowski & Piccinini, 2006; Meincke & Carraro, 2009; Munhoz, 2006).  

Trata-se de considerar que uma gravidez ou paternidade adolescente podem, não 

necessariamente, ser considerados como fenômenos que trazem exclusivamente 

perturbações para a trajetória de vida do adolescente, uma vez que a juventude guarda 

suas especificidades em termos de classe, gênero e etnia (Cabral, 2003).  Assim, a 

postura adotada no presente estudo é de reconhecer que, mesmo diante dos prejuízos 

apontados pela literatura científica, os adolescentes fazem a escolha de tornaram-se 

mães e pais como forma de obter o reconhecimento social do seu amadurecimento, da 

aquisição de responsabilidades da vida adulta e de que são capazes de ter e prover o 

sustento e o cuidado dos seus filhos.  

 A partir desse posicionamento, julga-se necessário realizar uma discussão 

teórica à respeito dos papéis sociais de mãe e de pai, de forma a compreender melhor as 

motivações dos adolescentes na busca por assumir esses papéis.   

 

2.5 – O Papel social da Mãe 

A reprodução social dos modelos masculino e feminino tem sua base na 

maternagem, termo que significa cuidados da mãe, e que tem um significativo valor 

cultural na disseminação do que corresponde ao masculino e ao feminino, e, por isso, 

está também associada à produção da desigualdade entre os sexos. Isto implica dizer 

que as mulheres, como mães, são agentes importantes na esfera da reprodução social, 
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pois são elas que educam e repassam aos filhos os valores vigentes na sociedade 

(Freitas et al., 2007).  

É na vida familiar que serão transmitidos os valores culturalmente determinados 

do que compete ao masculino e do que compete ao feminino. São as qualificações do 

gênero masculino e do gênero feminino que definem o modo de inserção do sujeito na 

cultura a qual ele faz parte, estabelecendo um padrão de comportamento a ser seguido 

por cada gênero (Freitas et al., 2007).  

Foi assim que os atos de conceber e criar filhos foram se constituindo como 

experiências humanas culturalmente atribuídas às mulheres, nas quais o pai é inserido 

de forma parcimoniosa (Lyra da Fonseca, 1997). O cuidado com os filhos é uma 

atividade relacionada à produção e reprodução da vida humana e, portanto, uma 

atividade do gênero feminino, sendo desenvolvida basicamente por mulheres. Durante 

séculos e até os dias atuais, esta associação entre gênero feminino e atividades de 

cuidado vem sendo naturalizada, sendo culturalmente entendido que a maternidade e o 

amor à criança pequena são da natureza dos instintos femininos (Perosa & Pedro, 2009).  

Culturalmente, a maternidade está intimamente ligada ao cuidar e à expressão do 

afeto pelos filhos, e o que caracteriza uma boa mãe são justamente os atos de cuidar, dar 

afeto e alimentar a criança (Freitas et al., 2007). 

Segundo Lyra da Fonseca (1997), a normatização da pertença do cuidado da 

criança ao gênero feminino chega atingir formas tão intensas que as próprias mulheres 

esquecem que se trata apenas de uma norma social, passível de ser rompida. O autor 

ainda afirma que o sistema ocidental de representação dos papéis dos sexos na 

procriação engana as mulheres, levando-as a acreditar que a experiência da gravidez 

seja realizadora e até gloriosa, enfrentando um pós-parto em que se espera que ela 
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estabeleça imediatamente um vínculo de fusão com a criança, de tal forma que, por 

exemplo, já reconheça os tipos de choro e seus significados (Lyra da Fonseca, 1997).  

A partir do movimento feminista, principalmente durante a década de 60, a 

mulher foi conquistando alguns espaços que contribuíram para determinadas decisões 

na sua vida, como por exemplo, a busca por espaços de trabalho fora do ambiente 

familiar, o uso do anticoncepcional, entre outros (Perosa & Pedro, 2009). Podem-se 

listar outros avanços da participação feminina na vida pública que vão além da sua 

participação no mercado de trabalho, como, por exemplo, sua participação nas 

organizações políticas e sindicais, o usufruto de benefícios – como licença maternidade, 

por exemplo – e de recursos econômicos. Em decorrência da ampliação da participação 

da mulher na esfera pública de trabalho foram geradas novas situações de relações 

parentais e do relacionamento homem/mulher no cenário social contemporâneo (Freitas 

et al., 2007).  

As mudanças no papel social da mulher implicaram em mudanças no papel da 

mãe, que a passou a ser também responsável pela participação no sustento da família, 

incorporando mais essa função à sua função de cuidadora dos filhos e do lar, e, em vez 

de abdicar de uma função para assumir outras, ela acaba acumulando atribuições ao seu 

papel (Freitas et al. 2009).  

Perucchi e Beirão (2007) apontam que, no Brasil, o número de lares chefiados 

por mulheres tem crescido vertiginosamente, o que revela que, no atual contexto 

familiar brasileiro, as mulheres têm cada vez mais ocupado a posição social de 

provedoras do sustento da família, contrariando os preceitos do patriarcado e 

contestando os modelos tradicionais de parentalidade.  

Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) apontam que, em 

2010 as mulheres tiveram um ganho real de 13,5% de aumento em seu rendimento 
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médio, enquanto os homens tiveram um ganho real de 4,1% (apesar de considerar que, 

mesmo diante desse significativo aumento de rendimento mensal, a mulher continua 

recebendo apenas 73,8% do rendimento médio mensal do homem, faltando ainda 

muitos anos para chegarmos a uma equivalência de salários de homens e mulheres). 

Para dar conta de todas essas atribuições, a mulher tem assumido múltiplas 

jornadas de trabalho, dividindo sua rotina entre o cumprimento da carga-horária do seu 

trabalho remunerado e os afazeres relativos aos cuidados com a casa e com os filhos 

(Perucchi & Beirão, 2007). Vale a pena ainda especificar que essas mulheres assumem a 

responsabilidade pelo cuidado com os filhos no que diz respeito à manutenção 

financeira, à educação, às atividades no tempo livre, de lazer e de auxílio nas atividades 

escolares.  

O atual desafio de assumir o papel dessa mãe contemporânea que acumula 

funções é justamente desenvolver estratégias para conseguir conciliar na sua múltipla 

jornada de trabalho, as responsabilidades da vida profissional com as responsabilidades 

da vida doméstica e de cuidado com os filhos (Carvacho, Mello, Morais & Silva, 2008; 

Carvalho, Merighi & Pinto de Jesus, 2009; Perucchi & Beirão, 2007).  

Observa-se, então, que o que acontece ainda nos dias atuais é que a mulher 

continua a assumir, de forma desproporcional, a maior parte das responsabilidades 

familiares, especialmente referente aos filhos e à casa, além de ser, em muitos casos – 

principalmente em famílias de nível socioeconômico médio – a responsável primária 

pelo provimento financeiro e material da família (Carvacho et al., 2008; Carvalho et al., 

2009; Perucchi & Beirão, 2007). 

A conquista do mundo do trabalho pela mulher sem a diminuição das atividades 

no espaço doméstico e as consequentes dificuldades provenientes das múltiplas jornadas 

revela, então, um conflito existente entre os avanços da participação da mulher na esfera 
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pública – culturalmente ocupada pelos homens – e a lógica patriarcal ainda vigente 

(Perucchi & Beirão, 2007).  

As práticas sociais dessas mulheres chefes de família contrariam a lógica 

patriarcal, mas encontram-se ainda resquícios dessa lógica na sua responsabilização 

quase que exclusiva pelos cuidados com o lar e com filhos. Revela-se, então, que as 

construções de gênero baseadas no modelo patriarcal relacionam a maternidade à 

submissão e ao cuidado, e é inegável o peso que essas construções sociais têm sobre a 

sociedade, principalmente nas definições dos papéis de mulher e de mãe como detentora 

da responsabilidade pelos cuidados domésticos e pela educação dos filhos (Carvacho et 

al., 2008; Carvalho et al., 2009; Perucchi & Beirão, 2007). 

Se, por um lado, as mulheres conquistaram mais espaço na esfera pública, por 

outro, acabaram aumentando sua carga de responsabilidades, pois às responsabilidades 

do âmbito doméstico – culturalmente atribuídas as mulheres – somaram-se as 

responsabilidades do âmbito público (Perucchi & Beirão, 2007).  

As mudanças sociais no desempenho do papel feminino e as consequentes 

transformações nas configurações familiares trazem mudanças na forma de entender as 

funções que os sujeitos desempenham nos papéis sociais que assumem. Ao mesmo 

tempo em que existe a superação da expectativa de que o pai seja o único provedor 

financeiro da família, existe ainda manutenção de valores da lógica patriarcal, 

influenciando no desempenho das funções de pai e de mãe, fazendo com que mesmo as 

mulheres chefes de família mantenham a expectativa de que o pai desempenhe a função 

de figura de autoridade com os filhos (Perucchi & Beirão, 2007).   

A luta pela divisão igualitária das atribuições aos papéis de gênero continua, e 

enquanto a nossa sociedade for regida pelo princípio da divisão do trabalho por gênero, 

continuaremos a enfrentar barreiras no que diz respeito a uma maior ocupação da esfera 
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pública pela mulher, e uma maior ocupação da esfera privada pelos homens (Arilha, 

1999; Lyra da Fonseca, 1997).  

De toda forma, o papel social da mãe é bem definido, enquanto o pai, após o 

coito fecundante, enfrenta uma grande lacuna quanto ao seu papel, tendo uma definição 

mais clara da sua atuação apenas quando a criança chega à idade pré-escolar (Arilha, 

1999; Lyra da Fonseca, 1997). Principalmente nos lares chefiados por mulheres, a 

paternidade parece ocupar outros lugares no universo de significações dessas mulheres 

(Perucchi & Beirão, 2007).  

A seguir, passamos para uma discussão teórica sobre o papel do pai.  

 

2.6 – O Papel social do Pai 

Margareth Arilha (1999) realizou sua dissertação de Mestrado tratando, 

principalmente, do tema da responsabilidade masculina, tendo como inspiração para a 

realização desse trabalho a Conferência Internacional sobre População e 

Desenvolvimento (CIPD), realizada em 1994 na cidade do Cairo, e que teve como uma 

das suas principais resoluções a elaboração de “recomendações concretas para estimular 

os homens a assumir responsabilidades por seu próprio comportamento sexual, por sua 

fecundidade e pela saúde e bem-estar de suas companheiras, de suas filhas e de seus 

filhos”. Arilha (1999), então, debruçou-se sobre a tradução brasileira do texto da CIPD e 

encontrou o termo responsabilidade – e equivalentes – repetidos 119 vezes, estando 

principalmente associado a homens, incentivando-os a assumir maior responsabilidade 

em sua vida reprodutiva. Assim, em sua dissertação, a autora discorre sobre os sentidos 

do termo responsabilidade e como ele está diretamente relacionado à representação de 

masculinidade nas sociedades ocidentais (Arilha, 1999).  
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 De forma geral, nas Ciências Sociais, a responsabilidade é entendida como o 

estado, situação, condição de um agente consciente que se reconhece como autor dos 

seus atos, meritórios ou não, e que assume as consequências morais ou legais dos 

mesmos (Arilha, 1999). A definição do termo responsabilidade elaborada por Arilha 

(1999), e que adotamos nesse estudo, é mais ampla e diz respeito a um sentimento 

pessoal que compromete o indivíduo a compreender que não pode abandonar-se às 

próprias conveniências pessoais, mas que deve orientar sua conduta a partir de um 

ditame superior, que pode ser um juízo de sociedade, de Deus ou da História. Além 

disso, uma das formas de responsabilidade é o que a autora chama de auto-

responsabilidade, quando esse ditame superior que orienta a conduta do sujeito é 

incorporado na própria pessoa (Arilha, 1999).  

No conceito de responsabilidade elaborado por Arilha (1999) e adotado nesse 

estudo, percebe-se a noção de obrigação, atenção e cuidado para com o outro. É 

interessante notar que, dez anos após a realização do estudo de Margareth Arilha 

(1999), Freitas et al. (2009) realizaram um estudo com pais adultos que definiram a 

paternidade como uma aquisição de responsabilidade. Para esses sujeitos, a paternidade 

era definida como a aquisição de um novo encargo social, associado à preocupação com 

o bem-estar dos filhos, no sentido de lhes garantir subsistência e proteção. Os autores 

discutem ainda que, para os sujeitos que restringiram a paternidade à responsabilidade, 

ficava evidente que estavam assumindo-se como provedores materiais e guardiões da 

família, sob o modelo tradicional de paternidade. Nesse sentido, a identidade de pai 

equivalia à identidade masculina, que define o masculino como um ser forte, capaz, e 

provedor (Freitas et al, 2009; Silva & Piccinini, 2009).  

Para Arilha (1999), no processo de amadurecimento do jovem para tornar-se um 

homem adulto, valores como responsabilidade, a conquista e o altruísmo social passam 
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a ser enfatizados. A autora considera que, nesse processo, o homem torna-se portador da 

hombría, a hombridade, que tem como atributos a responsabilidade, a respeitabilidade e 

a contribuição para o bem-comum. A hombría é um processo construído junto com a 

construção da identidade masculina. É por isso que, para tornar-se digno da hombría, de 

tornar-se homem, rejeita-se tudo que oferece qualquer tipo de identificação com o 

feminino (Arilha,1999).  

A hombría atravessa diversas fases: a entrada no mercado de trabalho, a 

constituição da família, a colaboração com a comunidade. Mas é através da constituição 

da família que a hombría se constitui plenamente, já que o homem possui a família sob 

sua guarda e autoridade (Arilha,1999).  

Ressalta-se, mais uma vez, que no processo de aquisição da hombría, a 

constituição da família é de grande importância, como foi explicado acima, mas outras 

duas atividades são também incluídas nesse processo: o trabalho e o cuidado com o 

bem-comum. Nota-se aqui que o trabalho é extremamente valorizado como constituinte 

da identidade masculina adulta, sendo também uma fonte de prestígio diante dos pares 

(Arilha, 1999; Freitas et al., 2007; Freitas et al, 2009; Levandowski & Piccinini, 2006).  

Culturalmente, a paternidade é associada ao papel de provisão material, 

caracterizando como um bom pai aquele que não deixa faltar o alimento em casa e dá 

lições de vida ao filho (Freitas et al., 2007). De acordo com Freitas et al. (2007), para o 

pai, a primeira responsabilidade social é com o provimento financeiro da família, o que 

implica dizer que ser pai não é só ter filhos, mas conseguir mantê-los. A esta conclusão 

também chegaram as autoras Hoga e Reberte (2009), que realizaram estudo com pais 

adolescentes e constataram que muitos desses adolescentes começaram a trabalhar 

quando descobriram que iriam se tornar pais, revelando que, para eles, a prioridade do 

momento era prover o sustento da família, sendo essa a principal responsabilidade do 
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pai. Com isso, o trabalho remunerado é, para esses jovens, referência fundamental para 

o exercício da paternidade (Freitas et al., 2007; Hoga & Reberte, 2009; Levandowski & 

Piccinini, 2006).  

Freitas et al. (2009) também chegaram à uma conclusão semelhante: analisando 

os depoimentos dos pais adultos que entrevistaram, encontraram o discurso da 

paternidade como o encargo social que legitima o homem com a qualidade de provedor, 

de chefe da família. A atribuição de provedor financeiro tem o sentido de missão natural 

da paternidade: o pai se ocupa do sustento da família, enquanto a mãe se ocupa dos 

cuidados com os filhos (Carvalho et al., 2009; Freitas et al., 2009; Levandowski & 

Piccinini, 2006). 

É preciso considerar também que o significado do trabalho e sua inserção na 

trajetória da vida dos indivíduos dependem também da sua condição de classe. Em 

pesquisa realizada por Almeida e Hardy (2007), observou-se que, além de ser um 

importante elemento na construção da identidade masculina, o trabalho também se 

constituía numa espécie de universo moral para esses jovens, o que resultava na 

primazia do trabalho em detrimento da escola. A conclusão dessas autoras é que, entre 

os rapazes de classes populares, a paternidade adolescente pode provocar uma relação 

maior de compromisso com o trabalho (Almeida & Hardy, 2007). 

A excessiva preocupação com o trabalho remunerado pode também ser fonte de 

tensão, visto que a sobrecarga de trabalho pode impedir o homem de dar à sua família 

toda atenção que ela necessita receber do chefe da família.  Evidencia-se, então, que 

além de prover financeiramente sua família, o homem também deve dar amor e atenção 

aos familiares, sendo essas as responsabilidades que constituem a identidade do homem 

adulto (Almeida & Hardy, 2007; Arilha,1999; Carvalho et al., 2009). 
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Dessa forma, a paternidade seria o eixo central da masculinidade adulta, pois a 

paternidade concretiza a capacidade de cuidar, sendo esta capacidade uma dimensão 

fundamental da verdadeira hombría, definida em termos de responsabilidade e de 

cuidado (Arilha,1999). Ao tornar-se pai, o jovem perde em liberdade e em ter que 

abdicar dos prazeres juvenis, mas ganha em receber o reconhecimento social da sua 

hombría (Carvalho et al., 2009; Meincke & Carraro, 2009).  

É interessante notar que essas atribuições de cuidado que constituem a 

identidade do homem adulto são atribuições não do homem, mas do pai, notando-se 

claramente a associação existente entre o ser pai e ser homem. Essa informação foi 

corroborada por Hoga e Reberte (2009), que realizaram estudo com pais adolescentes e 

descobriram que, para esses jovens, tornar-se pai significava a necessidade de dar 

prioridade às necessidades do filho, e não mais às suas. Isto representava um processo 

de passagem do universo adolescente para o adulto, fazendo com que os jovens 

repentinamente se sentissem mais maduros. As autoras constataram que muitos dos 

adolescentes participantes do seu estudo tornaram-se pais porque já desejavam isso, 

revelando que existe uma associação entre paternidade e masculinidade (Hoga & 

Reberte, 2009).  

No estudo realizado por Freitas et al. (2009) também foi observado no discurso 

dos pais adultos entrevistados que o tornar-se pai era identificado como o ponto de 

mutação entre a infância e a vida adulta. Nesse sentido, ter um filho transforma a vida 

do homem na medida em que, sendo pai é menos filho e mais adulto. Portanto, para 

esses sujeitos, a paternidade é um constituinte da idade adulta do homem, sendo a 

provisão material o eixo orientador (Carvalho et al., 2009; Freitas et al., 2009; Meincke 

& Carraro, 2009).  
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Isto porque os homens vinculam a paternidade a um atributo moralmente 

valorizado: a capacidade de sustentar e educar os filhos (Carvalho et al., 2009; Hoga & 

Reberte, 2009). Ser pai é, além de garantir o sustento dos filhos, construir um 

aprendizado e modelos de comportamento que possam se perpetuar nos netos (Freitas et 

al., 2009).  

O estabelecimento dessa relação de cuidado com a família é uma forma de 

inserção do masculino no âmbito privado/doméstico. Sabe-se que a representação do 

masculino está associada à esfera pública, pois é o homem quem sai de casa para 

trabalhar, para conquistar seu espaço no mercado de trabalho, e à mulher são atribuídas 

funções de cuidado, realizadas na esfera privada, do lar (Lyra da Fonseca, 1997). Nesse 

ponto, os papéis de pai e de mãe se diferenciam e, em certa medida, até se opõem, pois à 

medida que as mães se envolvem com os filhos em casa, os pais se distanciam (Freitas 

et al., 2007).  

 Alguns fatores podem ser listados aqui como influenciadores nesse processo de 

mudança que o papel social do pai vem sofrendo. Para começar, os movimentos 

feministas e de fatores sociais como a entrada da mulher no mercado de trabalho 

provocaram questionamentos sobre a participação mais intensa do homem nas 

atividades domésticas e no cuidado com as crianças, e o papel do pai começou, então, a 

lentamente se associar à esfera privada (Lyra da Fonseca, 1997).  

 A maior participação dos homens no cuidado aos seus filhos tende a provocar 

uma maior dinamização nas relações de gênero, principalmente porque as crianças 

poderão observar o comportamento dos seus pais nas atividades domésticas, ampliando 

seu repertório quanto ao desempenho dos papéis masculinos e femininos. Pela 

observação dessa relação, as crianças podem entender que o pai, tanto como a mãe, têm 

um importante papel no desenvolvimento infantil, não só na provisão financeira e 
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material, mas também nas relações de afeto e cuidado.  Esta participação mais efetiva 

do homem nas atividades domésticas e, principalmente no cuidado com os filhos, é 

pautada por um construto da Psicologia e das Ciências Sociais chamado de 

envolvimento paterno (Silva & Piccinini, 2009). 

 O envolvimento paterno é definido não só pela maior participação do pai nas 

atividades familiares, mas engloba também o comportamento do pai na interação com a 

criança, nas atividades de cuidado, de recreação, de apoio à esposa, os sentimentos do 

pai de satisfação com a paternidade e a qualidade da relação com a criança (Silva & 

Piccinini, 2009). 

É o envolvimento paterno que possibilita o surgimento de novas expectativas, 

atitudes e crenças à respeito do que o pai deve fazer nas relações familiares, fazendo 

surgir o papel social que tem sido chamado de “Novo Pai” ou “Nova paternidade” (Lyra 

da Fonseca, 1997; Meincke & Carraro, 2009; Silva & Piccinini, 2009).  

 O “novo pai” participa sim das atividades de suporte econômico da família, de 

disciplina e controle das crianças. Mas não se limita a essas atribuições e participa 

ativamente em todos os aspectos do cuidado com o filho, como, por exemplo, na 

alimentação do bebê e, posteriormente, na educação dos filhos em todas as etapas do 

desenvolvimento (Lyra da Fonseca, 1997; Meincke & Carraro, 2009; Silva & Piccinini, 

2009). Descrevendo o novo pai de forma mais específica, Lyra da Fonseca (1997) o 

caracteriza como sendo um homem jovem, “entre 20 e 35 anos, que troca a fralda do 

bebê, lhe dá madeira, leva-o para passear e cuida dele” (Lyra da Fonseca, 1997).  

 É claro que o papel desse novo pai permanecerá em construção por muitos anos, 

mas a aposta que se faz para o futuro do novo pai é que não haja, meramente, uma troca 

de lugar com a mãe, mas que seja um homem que, no contato com o bebê e com a 

criança, lide com as reações complexas e ambivalentes até hoje reservadas só a mãe 
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(Lyra da Fonseca, 1997). Espera-se também que, futuramente, esse novo pai esteja apto 

para, além de contribuir financeiramente com o sustento da família, dividir com a mãe 

as responsabilidades do cuidado da casa e das crianças, e envolver-se e comprometer-se 

na criação e educação dos filhos (Perosa & Pedro, 2009).  

 É válido notar que a própria legislação brasileira tem reagido, mesmo que lenta e 

tardiamente, às mudanças sociais. Observa-se na Constituição Federal e no Código Civil 

que, em 1916, eram reconhecidos diferentes tipos de paternidade, pois dependendo do 

tipo de filiação, mudavam as responsabilidades que o pai teria com a criança e, 

consequentemente, mudavam também os direitos concedidos aos filhos. Havia, na 

época, a denominação de “filho legítimo” para os filhos nascidos dentro do casamento 

legalmente regularizado, e a denominação de filho adulterino, concebido fora do 

casamento, e a quem o pai praticamente se isentava de qualquer responsabilidade 

(Arilha, 1999; Lyra da Fonseca, 1997; Thurler, 2006).  

 Mas os padrões sociais e comportamentais vêm mudando e dissociando a 

vivência da sexualidade do envolvimento afetivo. Diante disso, relações casuais e 

fugazes podem sim garantir uma concepção. Com o aumento do número de crianças 

nascidas fora do casamento, passa a ser colocada para a sociedade a necessidade de criar 

novos horizontes para a paternidade, e de promover a igualdade de responsabilidade 

reprodutiva entre homens e mulheres (Thurler, 2006).  

A Lei de Investigação da Paternidade, que entrou em vigor em 1992, igualou os 

direitos entre os filhos, nascidos de relações estáveis ou fugazes, dentro ou fora do 

casamento. Além disso, tornou-se proibido fazer qualquer menção a respeito da 

natureza da condição filial (Lyra da Fonseca, 1997; Thurler, 2006).  

Com isso, o Código Civil passa a entender que a responsabilidade do pai com o 

filho independe do seu estado civil e do tipo de relacionamento que possua com a mãe 
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da criança, exortando-os a assumir as responsabilidades paternas. Assim, a paternidade 

é redimensionada, deixando de ser uma questão resolvida no seio da família e passando 

a ser uma questão de interesse público, já que o Ministério Público passou a deter poder 

para propor ação de investigação da paternidade em nome próprio ou em nome da 

criança (Lyra da Fonseca, 1997; Thurler, 2006).   

 Considera-se que a Lei da Investigação da Paternidade causa um grande impacto 

social, pois se sabe que, quando tratamos da questão da assunção da paternidade, o 

registro civil do filho com o nome do pai ainda é o gesto que consolida o 

reconhecimento social da paternidade (Lyra da Fonseca, 1997; Thurler, 2006). Assim, o 

registro civil da criança com o nome do pai poderia ser chamado de reconhecimento 

legal-formal da paternidade.   

Mais importante que esse tipo de reconhecimento seria o reconhecimento 

informal-voluntário da paternidade, denominação proposta por Lyra da Fonseca (1997) 

e caracterizada pela disponibilidade do pai em acompanhar o desenvolvimento do filho 

e no seu esforço em dar suporte à mãe. De forma mais específica, Lyra da Fonseca 

(1997) caracteriza esse reconhecimento voluntário da paternidade pelo contato do pai 

com a criança e com a mãe na alimentação, no cuidado, dando suporte financeiro e 

emocional, ou seja, estabelecendo uma relação amorosa com o filho e, algumas vezes, 

com a mãe.  
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3 – OBJETIVOS 

3.1 – Geral 

 Relacionar a dimensão predominante do lócus de controle na adolescência e a 

maneira como estes jovens conceituam maternidade e paternidade.  

3.2 – Específicos 

 Conhecer o conceito das meninas adolescentes sobre a maternidade; 

 Conhecer o conceito dos meninos adolescentes sobre a paternidade; 

 Verificar se há diferença na localização do lócus de controle em função do sexo 

dos sujeitos e em função de ter ou não a vivência da maternidade e paternidade; 

 Verificar as associações entre as dimensões do lócus de controle e as categorias de 

resposta sobre o conceito de maternidade e paternidade.  
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4 – MÉTODO 

4.1 - Delineamento da Pesquisa 

 Estudo exploratório analítico de corte transversal estratificado, realizado com 

adolescentes regularmente matriculados em Escolas Estaduais e Municipais de 

Natal/RN. 

4.2 - Variáveis Investigadas 

 As variáveis incluídas nesse estudo são: o lócus de controle dos adolescentes e o 

conceito de maternidade e paternidade construído por eles. 

4.3 - Sujeitos 

De posse do cadastro anual de escolas e alunos de todo o Estado do Rio Grande 

do Norte, fornecido pela Secretaria Estadual de Educação e Cultura, foi possível ter 

acesso ao número de escolas existentes no Município de Natal, quantas delas pertencem 

a rede Municipal e a rede Estadual, e quantos alunos estão regularmente matriculados 

em cada uma das séries. 

Foram selecionadas apenas escolas que mantivessem classes do sexto ao nono 

ano do Ensino Fundamental, classes que concentram alunos na faixa etária pretendida 

neste estudo (adolescentes de 10 a 19 anos, adotando-se a definição da Organização 

Mundial de Saúde), já que se sabe que na rede pública os índices de repetência escolar 

são altos, provocando uma desigualdade entre a série cursada e a idade esperada para o 

aluno (Alves, Ortigão & Franco, 2007). Em seguida, foram eliminadas as Escolas que 

tinham menos de 500 alunos matriculados, com o intuito de selecionar apenas aquelas 

com maior número de alunos, de forma a obter uma maior representatividade da 

amostra e também uma melhor distribuição do número amostral por todas as séries de 

todas as Escolas.  
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Ao final da eliminação das menores escolas, foram escolhidas, em cada distrito, 

uma escola da rede Municipal e uma escola da rede Estadual de ensino, sendo estas 

escolhidas as que possuíam o maior número de alunos matriculados. Procedeu-se dessa 

forma com objetivo de abranger todas as áreas censitárias do município de Natal/RN, 

totalizando oito escolas selecionadas. Nas oito escolas selecionadas havia um total de 

6883 alunos matriculados nos anos finais do Ensino Fundamental. Em cada uma das 

oito escolas participantes desse estudo foram selecionadas uma turma de 6º ano, uma de 

7º ano, uma de 8º ano e uma de 9º ano. As turmas selecionadas foram aquelas que 

possuíam maior quantidade de alunos em sala de aula. 

Os instrumentos foram aplicados na turma completa durante um horário de aula 

previamente cedido pelo professor. O procedimento para obtenção do número final de 

sujeitos estabelece que ao final da aplicação dos instrumentos com todos os alunos nas 

turmas completas em todas as Escolas, seriam sorteados, para a realização desse estudo, 

400 sujeitos por amostra aleatória estratificada, admitindo-se um nível de confiança de 

95% e erro máximo de 5%. O sorteio desses 400 adolescentes foi realizado de forma 

proporcional, levando em conta a quantidade de alunos que existiam em cada sala de 

aula.  

Os critérios de inclusão da amostra foram: adolescentes entre 10 e 19 anos e que 

concordem em participar da pesquisa. Foram excluídos da amostra aqueles adolescentes 

que não atendiam aos critérios de inclusão e aqueles que se recusaram a participar desta 

investigação ou cujos pais não concordaram com a participação na mesma.  

4.4 - Instrumentos 

 Foram utilizados como protocolos: 

 Questionário estruturado para o gênero feminino, envolvendo questões 

sociodemográficas (idade; naturalidade; estado civil; escolaridade; religião; renda 
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familiar; moradia) e questões sobre o conceito de maternidade da adolescente (Apêndice 

1); 

 Questionário estruturado para o gênero masculino, envolvendo questões 

sociodemográficas (idade; naturalidade; estado civil; escolaridade; religião; renda 

familiar; moradia) e questões sobre o conceito de paternidade do adolescente (Apêndice 

2); 

 Escala Multifatorial de Lócus de Controle (Levenson, 1981): adaptada 

para o Brasil por Dela Coleta (1987) e validada por Tamayo (1989), a escala possui 

vinte e quatro itens, distribuídos em três subescalas, que se referem ao grau em que as 

pessoas pensam ter controle sobre suas vidas, ao grau que se percebem serem 

dominadas por outros poderosos e o grau que percebem estarem entregues ao acaso 

(Dela Coleta, 1987). É apresentada no Anexo 1. 

Esta escala tem tido seu uso amplamente difundido nos estudos que se propõem 

a avaliar lócus de controle, como os de Alves e Lopes (2007); Arnaud (1996); Baptista 

et al. (2008); Gomes Pereira (2008); Maluf (2005); Rodrigues (2003; 2007) e Rodrigues 

e Pereira (2007).  

A confiabilidade da escala foi avaliada por Tamayo em 1989, concluindo que a 

subescala “I”, medida pelo método de Spearman-Brown alcançou 0,54 de confiabilidade 

e o coeficiente alpha de Cronbach de 0.50. A subescala “P” alcançou os valores de 0,66 

no método Spearman-Brown e 0,62 de alpha de Cronbach. A subescala “C” alcançou os 

valores de 0,65 no método Spearman-Brown e 0,63 de alpha de Cronbach.  

A escala Multifatorial de Lócus de Controle é do tipo likert de 5 pontos, quais 

sejam: “concordo totalmente”, “concordo em parte”, “indeciso”, “discordo em parte” e 

“discordo totalmente”.  
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4.5 - Aspectos éticos 

O projeto foi submetido à análise e avaliação do Comitê de Ética em Pesquisas 

da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), tendo sido aprovado sob o 

Parecer de número 231/2010. Após aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

UFRN, o presente projeto ainda passou por uma banca de qualificação promovida pelo 

Programa de Pós-graduação em Psicologia da UFRN, realizada em Outubro de 2010, 

com o objetivo de verificar a estrutura metodológica dessa pesquisa, bem como os 

cuidados éticos para sua execução.  

Somente após a aprovação do projeto pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

UFRN e pela banca de qualificação é que foi dado início a etapa de coleta de dados, 

sendo assegurado o anonimato do participante, bem como a confidencialidade dos 

dados obtidos.   

4.6 - Procedimentos 

O primeiro contato com os alunos participantes desta pesquisa foi feito em sala 

de aula, nos minutos finais da aula, com autorização prévia do professor. Nesse contato 

era informado adequadamente aos participantes sobre os objetivos da pesquisa, 

aplicação do instrumento, privacidade, e destino dos dados, a fim de obter o 

consentimento livre e esclarecido dos adolescentes, sendo também entregue uma cópia 

do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) para que o aluno levasse para 

casa e solicitasse a autorização e assinatura de um dos pais ou responsável. A cópia do 

TCLE assinada pelos pais era devolvida ao pesquisador no dia seguinte, quando eram 

aplicados, em sala de aula, os instrumentos de coleta de dados somente àqueles alunos 

cujos pais haviam assinado o Termo de Consentimento.   

Após a formalização da concordância com os objetivos da pesquisa mediante a 

assinatura do TCLE, os participantes respondiam aos instrumentos em um só encontro. 
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A Escala Multifatorial de Lócus de Controle e o questionário estruturado são auto-

aplicáveis, sendo que a aplicação era sempre antecedida por uma explicação geral sobre 

o modo de resposta dos instrumentos. Considera-se que, uma vez que os instrumentos 

são aplicados com sujeitos escolarizados, estes possuem nível de escolaridade suficiente 

para compreensão das questões. Os instrumentos foram aplicados em sala de aula em 

um horário previamente cedido pela Direção da Escola, após acordo realizado com o 

professor responsável pelo horário. 

4.7 - Análise de Dados 

4.7.1 – Dados sociodemográficos 

Os dados obtidos foram analisados com auxílio do pacote estatístico Statistical 

Package for the Social Science (SPSS 18.0), mediante uma abordagem da estatística 

descritiva, com objetivo de obter os valores de média e frequência das variáveis 

utilizadas para caracterização dos participantes quanto aos aspectos socioeconômicos.  

4.7.2 – Lócus de Controle 

As respostas dos sujeitos a Escala Multifatorial de Lócus de Controle foram 

corrigidas de acordo com as instruções de correção da Escala. Para a análise dos dados 

considera-se que altos escores em cada escala são interpretados como indicativos de alta 

expectativa de controle pela fonte correspondente. Já os escores baixos refletem a 

tendência a não acreditar naquela fonte como controladora, além de não indicar que os 

sujeitos percebem o controle vindo de outra fonte (Dela Coleta, 1987). 

Os 24 itens da escala são divididos em três subdimensões. Os itens 1, 4, 5, 9, 18, 

19, 21 e 23 correspondem à subdimensão do Controle Interno. Os itens 3, 8, 11, 13, 15, 

17, 20 e 22 correspondem à subdimensão do Controle por Outros Poderosos. Os itens 2, 

6, 7, 10, 12, 14, 16 e 24 correspondem à subdimensão do Controle pelo Acaso. 
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A redação das afirmativas que compõem todos os itens da Escala foi elaborada 

no sentido direto. Assim, escores elevados na subescala da “Internalidade” significam a 

crença em si mesmo; escores mais elevados na subescala “Outros Poderosos” indicam a 

crença em pessoas poderosas, e escores elevados na subescala “Acaso” apontam para a 

crença no acaso. A escala é do tipo likert e as opções de respostas são: concordo 

totalmente, concordo, indeciso, discordo e discordo totalmente. Cada uma dessas 

alternativas de resposta corresponde a uma pontuação, que são, respectivamente: 1, 2, 3, 

4 e 5. Assim, em cada subescala, o indivíduo pode obter pontuações que variam de oito 

a quarenta.  

Para correção dos resultados da Escala, orienta-se que os pontos de cada 

subescala sejam somados e depois divididos pela quantidade de itens daquela subescala. 

Após esse cálculo, chega-se a um valor que representa a média de cada sujeito quanto 

ao controle interno, controle pelos Outros Poderosos e controle pelo Acaso (Dela 

Coleta, 1987). 

Pasquali (1998) define os seguintes critérios – adotados no presente estudo – 

para classificação dos escores obtidos em cada subescala: 

4, 20 a 5, 00: escore muito alto 

3,40 a 4,19: escore alto 

2,60 a 3,39: escore neutro 

1,80 a 2,59: escore baixo 

1,00 a 1,79: escore muito baixo 

As instruções para interpretação dos resultados da Escala orientam que os altos 

escores em determinada subescala são indicativos da expectativa de controle pela fonte 

correspondente. Porém, baixos escores em determinada subescala não significam que o 

sujeito tenha expectativa de que o controle venha de outra fonte, simplesmente indica a 
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sua tendência a não acreditar naquela fonte como controladora dos eventos (Dela 

Coleta, 1987).  

Para denominar e caracterizar as possíveis combinações de escores nas 

subescalas de lócus de controle, foi adotado no presente estudo, a elaboração das oito 

categorias propostas por Rodrigues (2007) em sua tese de Doutorado, e que são 

apresentadas a seguir. 

É denominado Incrédulo o sujeito que obteve escores muito baixos, baixos, e 

neutros em todas as subescalas. O sujeito incrédulo não está seguro quanto à influência 

de nenhuma das três subdimensões do lócus de controle sob os acontecimentos da sua 

vida. Não significa dizer que esse sujeito, necessariamente, desacredita nas três 

subdimensões do lócus de controle, mas que ele não atribui, de forma predominante, a 

responsabilidade pelos acontecimentos da sua vida a nenhuma delas.  

Chama-se de Místico o sujeito que obteve escores muito baixos, baixos ou 

neutros nas subescalas da Internalidade e Outros Poderosos, e escores muito altos ou 

altos na subescala do Acaso. Os sujeitos Místicos acreditam predominantemente na 

influência do acaso sobre os acontecimentos da sua vida, atribuindo a responsabilidade 

por esses acontecimentos a eventos imateriais, associados ao destino, à fé, à sorte ou ao 

azar.  

É denominado Submisso o sujeito que obtém escores muito baixos, baixos ou 

neutros nas subescalas da Internalidade e do Acaso, e escores muito altos ou altos e na 

subescala Outros Poderosos. Esses sujeitos acreditam predominantemente na influencia 

de outros poderosos sobre os acontecimentos da sua vida, não acreditando efetivamente 

nem no próprio poder, nem no acaso. Os outros poderosos a quem esses indivíduos 

creditam a responsabilidade pelos eventos da sua vida podem ser seus superiores 



59 

 

hierárquicos no trabalho, figuras do cenário político ou até mesmo seus pais, em se 

tratando dos sujeitos adolescentes.  

É classificado como Inseguro o sujeito que obtém escores muito baixos, baixos 

ou neutros na subescala da Internalidade, e escores muito altos ou altos nas subescalas 

Outros Poderosos e Acaso. Os sujeitos inseguros acreditam predominantemente na 

influencia do outros poderosos e do acaso, e não creem efetivamente no seu próprio 

poder de influência sobre os eventos da sua vida. Esses indivíduos associam os 

acontecimentos da sua vida à influencia dos outros poderosos e também ao destino, fé, 

sorte ou azar, não se sentindo responsáveis pelo que lhes acontece.  

São chamados de Autoconfiantes os sujeitos que obtêm escores muito altos ou 

altos na subescala da Internalidade, e escores muito baixos, baixos ou neutros nas 

demais subescalas. Os sujeitos autoconfiantes depositam em si a responsabilidade pelo 

que lhes acontece, tendendo a desacreditar a influência dos outros poderosos ou do 

acaso. São indivíduos que acreditam que têm o controle sobre o que lhes acontece.  

São classificados como Insubmissos os sujeitos que obtêm escores muito altos 

ou altos nas subescalas da Internalidade e do Acaso, e escores muito baixos, baixos e 

neutros na subescala Outros Poderosos. São indivíduos que acreditam que os 

acontecimentos da sua vida sofram influência do seu próprio poder e do poder do acaso, 

tendendo a desacreditar na influência de outros poderosos sobre os eventos da sua vida.  

Chama-se de Concreto o sujeito que obteve escores muito baixos, baixos e 

neutros na subescala Acaso e escores muito altos e altos nas demais subescalas. São 

indivíduos que, ao contrário dos indivíduos místicos, acreditam que a responsabilidade 

pelos acontecimentos da sua vida está sob o seu próprio controle e sob a influência dos 

outros poderosos, minimizando a influência do acaso.  
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É denominado Crente o sujeito que obtém escores muito altos e altos em todas 

as três subescalas. Os sujeitos crentes, como o próprio nome indica, atribuem a 

responsabilidade pelos eventos da sua vida às três subdimensões do lócus de controle, 

ou sejam, acreditam efetivamente em seu próprio poder, no poder dos outros poderosos 

e no poder do acaso.  

Os resultados obtidos com a Escala Multifatorial de Lócus de Controle foram 

tabulados diretamente no software SPSS, sendo realizadas análises estatísticas 

descritivas e inferenciais.  

No presente estudo foi adotado o critério proposto por Dancey e Reidy (2007), 

os quais afirmam que somente se deve considerar que a variável segue uma distribuição 

normal na amostra estudada se, ao realizar o teste de normalidade pelo software SPSS, o 

p-valor for maior que 0,05 (ao nível de 5% de significância).  

Uma vez realizado teste de normalidade (apresentado no Apêndice 3), observou-

se que nenhuma das variáveis investigadas seguiu uma distribuição normal na 

população estudada. Por essa razão, na abordagem estatística inferencial, os dados 

foram submetidos ao teste não paramétrico U-Mann-Whitney.  

A realização do teste U-Mann-Whitney teve por objetivo verificar se havia 

diferença entre os grupos de participantes do sexo masculino e do sexo feminino em 

função das classificações dos sujeitos quanto ao lócus de controle e quanto as variáveis 

socioeconômicas (sexo, idade, naturalidade, estado civil, distrito onde reside, se o 

sujeito trabalha ou não, renda familiar mensal, quantidade de cômodos na casa onde 

reside, quantidade de pessoas que moram com o adolescente, tipo de família a que 

pertence), considerando um nível de significância p<0,05. 

Pretendia-se inicialmente formar um grupo composto por jovens que têm a 

vivência da maternidade ou paternidade e outro grupo composto por jovens sem essa 
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vivência, a fim de verificar a diferença de localização do lócus de controle entre esses 

grupos. A estratégia de coleta de dados adotada no presente estudo visava facilitar a 

captação de sujeitos com a vivência da maternidade e paternidade, dado o seu critério de 

aleatoriedade, o grande número amostral e sua distribuição proporcional entre os 

distritos do município de Natal. No entanto, não foi encontrada a presença de mães ou 

pais adolescentes entre os sujeitos que compuseram a amostra. Isto tornou impossível o 

estabelecimento dos grupos pretendidos.  

Assim, não foi possível cumprir o objetivo específico de verificar a diferença de 

localização do lócus de controle entre os grupos de adolescentes com e sem a vivência 

da maternidade e paternidade.  

  

4.7.3 – Conceito de Maternidade e Paternidade 

O conceito de maternidade e paternidade dos adolescentes é uma variável não 

muito explorada pelas pesquisas em Psicologia. Nesse caso, torna-se mais prudente 

adotar uma metodologia qualitativa que permita conhecer melhor tal fenômeno. Assim, 

esses conceitos foram investigados através de duas questões abertas em que o jovem 

poderia falar livremente sobre suas idéias. Uma das perguntas questiona o jovem sobre 

o que é ser mãe e ser pai, e a outra pergunta questiona quais são as atividades que uma 

mãe e um pai realizam.  

As respostas sobre o conceito de maternidade e paternidade foram analisadas 

utilizando o software Analyse Lexicale par Contexte d’um Ensemble de Segments de 

Texte (ALCESTE 4.7), que se apóia em cálculos efetuados sobre a co-ocorrência de 

palavras em segmentos de texto, agrupando as ocorrências das palavras em função das 

suas raízes lexicais e realizando o cálculo das suas respectivas freqüências.  
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O sotware ALCESTE realiza uma análise quantitativa de dados textuais, sem 

deixar de considerar a qualidade do fenômeno. Aliás, esse software ainda apresenta a 

vantagem de fornecer critérios provenientes do próprio material textual para a 

consideração do texto produzido pelos sujeitos como um objeto de investigação 

científica (Camargo, 2005). 

 Entre as operações realizadas pelo ALCESTE, as mais importantes para 

composição das categorias de resposta são a análise de classificação hierárquica 

descendente, a análise lexicográfica do material textual e oferece contextos (classes 

lexicais), que são caracterizados pelo seu vocabulário e pelos segmentos de texto que 

compartilham esse vocabulário (Camargo, 2005). 

 A análise do material textual se inicia com as chamadas Unidades de Contexto 

Inicial (UCI’s). A definição das UCI’s é feita pelo pesquisador e vai depender do tipo de 

pesquisa realizada. No caso da presente pesquisa, as unidades de contexto inicial foram 

compostas pelo conjunto de respostas dos sujeitos a cada questão aberta sobre o 

conceito de maternidade e paternidade.  

É importante esclarecer que o corpus (conjunto de UCI’s) adequado à análise do 

ALCESTE deve ser um material textual monotemático. Isto porque a análise feita pelo 

por esse software é sensível à estruturação do estímulo que produz o material textual. 

No caso da presente pesquisa, cada pergunta aberta do questionário apresentava um 

estímulo produtor de um material textual diferente. Uma vez que cada questão aberta do 

questionário referia-se à aspectos diferentes do conceito de maternidade e paternidade, 

foi realizada uma análise para cada questão (Camargo, 2005).  

 O corpus, formado pelo conjunto de Unidades de Contexto Inicial (UCI’s) é, em 

seguida, dividido em segmentos de texto chamados de Unidades de Contexto Elementar 

(UCE’s). É o próprio software que divide o material textual inicial em segmentos de 
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texto, dimensionando esses segmentos em função do tamanho do corpus e, geralmente, 

respeitando a pontuação (Camargo, 2005).  

 O ALCESTE executa sua análise em quatro etapas, descritas a seguir com base 

em Camargo (2005):  

a) Leitura do texto e cálculo dos dicionários: reconhece as UCI’s, faz uma primeira 

segmentação do texto, agrupa as ocorrências das palavras em função das suas raízes e 

efetua o cálculo da frequência destas formas reduzidas;  

b) Cálculo das Matrizes de dados e classificação das UCE’s: aplica-se o método da 

classificação hierárquica descente com o objetivo de obter classes de UCE’s que, ao 

mesmo tempo, apresentem vocabulário semelhante entre si e vocabulário diferente das 

UCE’s das outras classes, chegando, então a uma classificação definitiva. Para isso, 

utiliza-se o teste do qui-quadrado de associação das formas reduzidas e das UCE’s às 

classes; 

c) Descrição das Classes de UCE’s: Esta é a etapa que fornece os resultados mais 

importantes, pois o programa apresenta o dendograma de classificação hierárquica 

descendente (CHD), que ilustra as relações entre as classes. Nessa etapa, o programa 

fornece os resultados que permitem a descrição de cada classe, principalmente pelo seu 

vocabulário característico; 

d) Cálculos complementares: nesta etapa, o programa calcula e fornece as UCE’s mais 

características de cada classe, permitindo a contextualização do vocabulário constitutivo 

de cada classe. 

 Ao final da análise do ALCESTE são descritas as classes de respostas 

encontradas, compostas de vários segmentos de texto que têm vocabulário semelhante. 

São fornecidos os seguimentos de texto mais característicos de cada classe, permitindo 
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que se tenha o contexto de ocorrência do vocabulário das mesmas, e a identificação dos 

sujeitos que compuseram cada uma das classes de respostas formadas.  

Uma vez que o software fornece a identificação dos sujeitos que contribuíram 

para a composição das classes de respostas, permite também o estabelecimento de 

associações estatisticamente significantes entre as variáveis que identificaram os 

sujeitos e as classes de respostas que eles ajudaram a compor. No presente estudo, os 

sujeitos eram identificados pelo software ALCESTE a partir das seguintes variáveis: 

idade, estado civil, distrito em que residem, renda familiar mensal e classificação quanto 

ao lócus de controle. Ao final da análise, o software é capaz de identificar se alguma 

dessas variáveis que identificavam os sujeitos influenciou significativamente na 

composição de determinada classe resposta.  

Foi por essa razão que a classificação do sujeito quanto ao lócus de controle foi 

uma variável incluída na linha de identificação dos sujeitos, com o objetivo de verificar 

se essa variável seria associada à composição das classes de resposta, com o nível de 

significância estatística adotado pelo software.  

O programa ALCESTE realiza o trabalho de definir as classes de respostas dos 

sujeitos e de demarcar o vocabulário característico de cada uma das classes. No entanto, 

cabe ao pesquisador a tarefa de interpretação do contexto semântico de cada classe. 

Estas classes podem indicar representações sociais ou campos de imagem sobre o 

fenômeno estudado na pesquisa.  

O objetivo de uma análise com ALCESTE, portanto, é distinguir classes de 

palavras que representam diferentes formas de discurso a respeito do tópico de 

interesse, viabilizando a formação das categorias de respostas sobre o conceito de 

maternidade e paternidade.  
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 Para dar início ao trabalho interpretativo do contexto semântico de cada 

categoria de resposta, o pesquisador deve começar pela análise descritiva do 

vocabulário de cada categoria. Para isso, Camargo (2005) propõe a utilização de dois 

critérios simultâneos: 1) o pesquisador deverá deter sua atenção às palavras não 

instrumentais com média maior que 6, e 2) considerar em sua análise apenas as palavras 

com qui-quadrado de associação à classe com valor superior a 3,84.  

 Seguindo a proposição de Camargo (2005), foram precisamente esses os 

critérios adotados nessa pesquisa para dar início à etapa de interpretação do contexto 

semântico das classes, que serão descritas a seguir, na seção de Resultados.  
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5 – RESULTADOS  

5.1- Caracterização dos Participantes 

Participaram desta pesquisa 400 sujeitos, do sexo masculino e do sexo feminino, 

estudantes da 6ª a 8ª série do ensino fundamental. Uma vez obtidos os dados, estes 

foram sumarizados através das técnicas da estatística descritiva, e serão apresentados a 

seguir, como forma de caracterização dos participantes. 

Do total de participantes da pesquisa, 51% (n = 204) são do sexo feminino e 

49% (n = 196) do sexo masculino. A maioria dos participantes – o que corresponde a 

85,8% (n = 343) – é natural de Natal ou dos municípios adjacentes que pertencem à 

chamada “Grande Natal”, sendo que os demais participantes são naturais de outros 

Estados (7,8 %) ou de municípios do interior do Rio Grande do Norte (6,5%). 

Do total de participantes, 98,8% (n = 395) são solteiros e apenas 1,3% (n = 5) 

estava em união estável no momento da realização da pesquisa. Quanto ao distrito onde 

residem, os distritos Norte e Oeste tiveram a mesma quantidade de participantes, ou 

seja, 32,8% dos participantes reside no distrito Norte e também 32,8% reside no distrito 

Oeste. Os demais participantes residem no moram no Distrito Sul, correspondendo a 

19,3% (n = 77), e 15% (n = 60) moram no Distrito Leste. 

A maioria dos adolescentes, correspondendo a 94,5% (n = 378), relatou não 

trabalhar.  Apenas 5,5% (n = 22) do total de jovens entrevistados afirmou que trabalha, 

e as atividades listadas foram: diarista/doméstica, cabeleireira, vendedora/atendente, 

babá, agricultora, auxiliar de jardinagem, serralheiro, pintor, chaveiro e entregador de 

água. 

Quanto à renda familiar mensal, a maioria dos entrevistados – o que corresponde 

a 37,5% (n = 150) – relataram ter um rendimento familiar de até 1 salário mínimo por 
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mês. Em segundo lugar vieram os participantes que relataram possuir uma renda 

familiar entre 1 e 2 salários mínimos por mês, correspondendo a 27,3% (n = 109) do 

total de participantes.  

Com relação ao tipo de família em que estão inseridos, 78,5% (n = 314) dos 

sujeitos pertencem a uma família nuclear (composta por pai, mãe e irmãos); 9% (n = 36) 

pertencem a uma família nuclear com agregados (os agregados são pessoas que podem 

ter ligação sanguínea com a família nuclear, como tios e primos, ou não, como amigos);  

6,3% (n = 25) pertencem a uma família multigeracional (caracterizada por ter mais de 

uma geração convivendo na mesma casa, como, por exemplo, a presença de um avô ou 

avó); e apenas 6% (n = 24) dos entrevistados pertencem a uma família multigeracional 

com agregados. 

Em seguida, esses participantes foram divididos por sexo. No grupo das 

meninas, a idade variou entre 10 e 17 anos, com média de 13,2 e desvio padrão de 1,5 

anos. A maioria das meninas, o que corresponde a 86,3% (n = 176) nasceu na grande 

Natal. Quanto ao estado civil, a maioria delas declarou estar solteira – equivalente a 

99,5% (n = 203) – e apenas uma adolescente relatou estar em união estável. 

Quanto ao distrito em que residem, a maioria das participantes reside no distrito 

Norte, o que corresponde a 35,3% (n = 72) do total de entrevistadas. Entre as 

participantes do sexo feminino, 97,1% (n = 198) relatou não trabalhar e apenas 2,9% (n 

= 6) trabalha. 

As participantes do sexo feminino com renda familiar de até um salário mínimo 

por mês foram maioria, correspondendo a 38,7% (n = 70) do total de entrevistadas. Vale 

a pena informar que nenhuma participante do sexo feminino relatou ter renda familiar 

mensal superior a cinco salários mínimos. A quantidade de pessoas que moram na casa 

dessas adolescentes (e com quem a renda mensal é partilhada) variou entre duas e vinte 
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pessoas, com média de 4,9 e desvio padrão de 1,8. Quanto ao tipo de família, a maior 

parte das participantes – o que corresponde a 77,9% (n = 159) – pertence  a família 

nuclear.  

Tratando especificamente do grupo dos participantes do sexo masculino, a idade 

variou entre 10 e 18 anos, com média de 13,6 anos e desvio padrão de 1,6 anos. Assim, 

como no grupo das meninas, também a maioria dos meninos relatou ter nascido na 

grande Natal, correspondendo a 85,3% (n = 167) do total de entrevistados. Quanto ao 

estado civil, a maior parte dos meninos está solteira, o que corresponde a 98% (n = 

192), e apenas 2% (n = 4) relatou estar em união estável. 

 Em relação ao distrito onde residem, a maioria dos participantes do sexo 

masculino reside no distrito Oeste, correspondendo a 37,8% (n = 74) do total de 

entrevistados.  A maioria dos meninos não trabalha, o que corresponde a 91,8% (n = 

180), e apenas 8,2% (n = 16) afirmou que trabalha, sendo um percentual bem maior do 

que o apresentado no grupo das meninas. 

 Quanto ao rendimento familiar mensal, a maioria dos participantes do sexo 

masculino relatou que possui renda familiar de até um salário mínimo por mês, o que 

corresponde a 38,7% (n = 71) do total de entrevistados, valor muito semelhante ao 

obtido pelas meninas nessa mesma faixa de renda. Além disso, 7,7% (n= 15) dos 

meninos declarou possuir renda mensal acima de 5 salários mínimos, faixa de renda que 

só foi relatada por esse grupo.   

A quantidade de pessoas morando na mesma casa do adolescente variou entre 

duas e treze pessoas, com média de 4,6 pessoas e desvio padrão de 1,4. Quanto ao tipo 

de família a que pertencem, a maioria dos meninos, o que corresponde 79,1% (n = 155), 

pertencem a família nuclear.  

 Todos esses dados são melhor visualizados na tabela 1. 
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Tabela 1. Caracterização socioeconômica dos participantes 

Caracterização socioeconômica dos 

participantes 

n % Feminino Masculino 

n % n % 

Gênero 

sexual  

Feminino 

Masculino 

Total 

204 

196 

400 

51,0 

49,0 

100,0 

204 

 

51,0 

 

196 

 

49,0 

 

Natura-

lidade 

Grande Natal 

Interior do RN 

Outros Estados 

Total 

343 

26 

31 

400 

85,8 

6,5 

7,8 

100,0 

176 

12 

16 

204 

86,3 

5,9 

7,8 

100,0 

167 

14 

15 

196 

85,2 

7,1 

7,7 

100,0 

Estado 

civil 

 

Solteiro 

União estável 

Total 

395 

5 

400 

98,8 

1,3 

100,0 

203 

1 

204 

99,5 

0,5 

100,0 

192 

4 

196 

98,0 

2,0 

100,0 

Distrito  Sul 

Norte 

Oeste 

Leste  

Total 

77 

131 

131 

61 

400 

 

 

19,3 

32,8 

32,8 

15,1 

100,0 

38 

72 

57 

37 

204 

 

18,6 

35,3 

27,9 

18,1 

100,0 

 

39 

59 

74 

24 

196 

 

19,9 

30,1 

37,8 

12,2 

100,0 

Trabalho 

 

Sim 

Não 

Total 

22 

378 

400 

5,5 

94,5 

100,0 

6 

198 

204 

2,9 

97,1 

100,0 

16 

180 

196 

8,2 

91,8 

100,0 

Renda 

Mensal  

Sem rendimento 

Até 1 salário mínimo 

Entre 1 e 2 salários mínimos 

Entre 2 e 5 salários mínimos 

Acima de 5 salários mínimos 

Total 

34 

150 

109 

92 

14 

400 

8,5 

37,5 

27,3 

23,0 

3,8 

100 

32 

79 

59 

34 

--- 

204 

15,7 

38,7 

28,9 

16,7 

--- 

100,0 

2 

71 

50 

58 

15 

196 

1,0 

36,2 

25,5 

29,6 

7,7 

100,0 

Tipo de 

família 

Família nuclear 

Multigeracional 

Nuclear com agregados 

Multigeracional com 

agregados 

Total 

314 

25 

36 

24 

 

400 

78,5 

6,3 

9,0 

6,0 

 

100,0 

159 

11 

22 

12 

 

204 

77,9 

5,4 

10,8 

5,9 

 

100,0 

155 

14 

15 

12 

 

196 

79,1 

7,1 

7,7 

6,1 

 

100,0 

 

5.2 –Lócus de Controle 

Os dados obtidos através da Escala Multifatorial de Lócus de Controle foram 

analisados com auxílio do pacote estatístico Statistical Package for the Social Science 

(SPSS 18.0), mediante uma abordagem de estatística descritiva e inferencial.  
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Na abordagem descritiva, pode-se observar, em um primeiro momento, o 

percentual de classificação dos 400 sujeitos quanto ao lócus de controle. Constatou-se 

que a maioria dos sujeitos, correspondendo a 42,8 % (n = 171), foram classificados 

como Autoconfiantes, seguidos de 24% (n = 96) de sujeitos classificados como 

Incrédulos.  

Quando os participantes foram separados por sexo, chegou-se aos seguintes 

resultados: no grupo de sujeitos do sexo feminino, a maioria foi classificada como 

sujeitos Autoconfiantes, o que corresponde a 40,7% (n = 83); seguidos de 25% (n = 51) 

de sujeitos classificados como Incrédulos.  

No grupo composto só por sujeitos do sexo masculino, constatou-se que, assim 

como no grupo feminino, a maioria dos sujeitos do grupo masculino foi classificada 

como Autoconfiantes, o que corresponde a 44,9 (n = 88); sendo seguidos por 23% (n = 

45) de sujeitos classificados como Incrédulos. 

Essa classificação dos sujeitos quanto ao Lócus de Controle pode ser visualizada 

na tabela 2. 

Tabela 2. Classificação dos sujeitos quanto ao Lócus de Controle 

Classificação do sujeito 

quanto ao Lócus de Controle 

Geral Feminino 

 

Masculino 

 

n % n % n % 
Incrédulo 

Místico 
Submisso 

Inseguro 

Autoconfiante 

Insubmisso 
Concreto 

Crente 

Total 

96 

14 
15 

12 

171 

32 
38 

22 

400 

24,0 

3,5 
3,8 

3,0 

42,8 

8,0 
9,5 

5,5 

100,0 

51 

8 
6 

9 

83 

13 
17 

17 

204 

25,0 

3,9 
2,9 

4,4 

40,7 

6,4 
8,3 

8,3 

100,0 
 

45 

6 
9 

3 

88 

19 
21 

5 

196 

23,0 

3,1 
4,6 

1,5 

44,9 

9,7 
10,7 

2,6 

100,0 
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De acordo com as instruções para correção da Escala Multifatorial de Lócus de 

Controle, sabe-se que obter altos escores em determinada subescala significa que o 

sujeito possui altas expectativas de que os eventos da sua vida sejam controlados pela 

fonte referida naquela subescala. Assim, obter, por exemplo, altos escores na subescala 

“I”, referente a dimensão da internalidade do lócus de controle, significa que o sujeito 

crê que ele próprio possui o controle dos eventos da sua vida. Diante disso, optou-se por 

também realizar uma abordagem descritiva dos escores obtidos em cada subescala. 

Foi possível verificar que, do total de participantes (n=400), 52,6% obteve altos 

escores na subescala “I”, revelando que a maioria dos participantes do estudo possui 

altas expectativas deles próprios terem o controle sobre os eventos da sua vida. É válido 

notar que nenhum participante do estudo obteve escores considerados muito baixos na 

subescala I. Estes dados estão de acordo com a informação acima apresentada de que a 

maioria dos participantes foi classificada como indivíduos autoconfiantes, ou seja, como 

indivíduos que depositam em si próprio a expectativa de controle sobre o que lhes 

acontece.  

De forma coerente, a maioria dos participantes obteve escores considerados 

neutros nas subescalas “P” e “C”, revelando que eles realmente atribuíram maiores 

pontuações às respostas da Escala que se referiam à dimensão interna do lócus de 

controle, e baixas pontuações às respostas que se referiam às dimensões Outros 

Poderosos e  Acaso.  

Separando os participantes por sexo, Foi possível verificar que, no grupo do 

sexo feminino, 51,5% obteve altos escores na subescala “I”, revelando que a maioria 

das adolescentes possui altas expectativas delas próprias terem o controle sobre os 

eventos da sua vida. Tal informação é coerente com o dado já apresentado de que a 
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maioria das adolescentes foi classificada como sujeitos autoconfiantes, percebendo a si 

próprio como responsável pelos eventos da sua vida.  

De forma coerente, a maioria das participantes do sexo feminino obteve escores 

considerados neutros nas subescalas “P” e “C”, revelando que eles realmente atribuíram 

maiores pontuações às respostas da Escala que se referiam à dimensão interna do lócus 

de controle, e baixas pontuações às respostas que se referiam às dimensões Outros 

Poderosos e Acaso.  

O grupo de participantes do sexo masculino obteve escores muito semelhantes 

aos obtidos no grupo do sexo feminino.  A maioria dos participantes do sexo masculino, 

correspondendo a 55,4%, obteve escores considerados altos na subescala “I”. 

Coerentemente, a maioria dos participantes do sexo masculino obteve escores 

considerados neutros nas subescalas “P” e “C”, sendo que 40% dos meninos obteve 

escores neutros na subescala “P” e também 40% obteve escores neutros na subescala 

“C”. Todos esses dados, separados por sexo, podem ser visualizados na tabela 3. 
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Tabela 3. Frequência e percentual dos Escores obtidos em cada subescala 

da Escala Multifatorial de Lócus de Controle 

 

 Geral Feminino Masculino 

n % n % n % 

Subescala I Muito baixo 

Baixo 

Neutro 

Alto 

Muito alto 

Total 

--- 

23 

114 

213 

50 

400 

--- 

5,7 

28,9 

52,6 

12,8 

100 

--- 

13 

61 

105 

25 

204 

--- 

6,4 

29,9 

51,5 

12,3 

100 

--- 

10 

53 

108 

25 

196 

--- 

5,1 

27,2 

55,4 

12,3 

100 

Subescala C Muito baixo 

Baixo 

Neutro 

Alto 

Muito alto 

Total 

23 

123 

173 

74 

7 

400 

5,7 

30,9 

42,7 

18,8 

1,9 

100 

8 

54 

95 

43 

4 

204 

3,9 

26,5 

46,6 

21,1 

2,0 

100 

15 

69 

78 

30 

3 

195 

7,7 

35,4 

40,0 

15,4 

1,5 

100 

Subescala P Muito baixo 

Baixo 

Neutro 

Alto 

Muito alto 

Total 

26 

134 

153 

79 

8 

400 

6,6 

33,6 

37,8 

19,5 

2,5 

100 

20 

60 

75 

45 

4 

204 

9,8 

29,4 

36,8 

22,1 

2,0 

100 

6 

73 

78 

34 

4 

195 

3,1 

37,4 

40,0 

17,4 

2,1 

100 

 

Também foi realizada uma abordagem inferencial dos dados sobre lócus de 

controle. Os dados foram submetidos ao teste U Mann-Whitney a fim de examinar as 

possíveis diferenças entre os grupos de participantes do sexo feminino e do sexo 

masculino em função da classificação dos sujeitos quanto ao lócus de controle e quanto 

às variáveis socioeconômicas.  

Com a realização do teste U Mann-Whitney, foi possível verificar que os grupos 

de participantes do sexo feminino e do sexo masculino se diferem apenas em relação à 

duas variáveis, quais sejam: renda mensal familiar e escores obtidos na subescala “C” 

de lócus de controle (Apêndice 4), considerando um nível de significância p<0,05. A 

saber, essas variáveis obtiveram um p-valor igual a 0,009 e 0,000 respectivamente.  
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5.3 – Conceito de Maternidade e Paternidade dos adolescentes 

5.3.1 – Análise do corpus “Conceito de Maternidade”: 

 Como foi explicado anteriormente, o programa ALCESTE é sensível ao 

estímulo produtor do material textual. Por essa razão, cada pergunta aberta do 

questionário estruturado gerou um corpus a ser analisado pelo ALCESTE. Cada um 

desses corpus gerou algumas categorias de respostas. O relatório completo produzido 

pelo ALCESTE para análise desse corpus será apresentado no Apêndice 5. 

Os resultados que serão apresentados a seguir irão descrever as principais 

palavras que caracterizaram cada categoria formada, sempre atendendo aos dois 

critérios simultâneos propostos por Camargo (2005), quais sejam: 1) o pesquisador 

deverá deter sua atenção às palavras não instrumentais com média maior que 6, e 2) 

considerar em sua análise apenas as palavras com qui-quadrado de associação à classe 

com valor superior a 3,84.  

Além da descrição do vocabulário de cada categoria, é preciso informar ao leitor 

sobre a contribuição de cada uma das categorias para a análise do corpus, ou seja: do 

total de UCE’s analisadas pelo programa, quantas (em percentual) compuseram cada 

categoria. Essa informação é relevante porque permite ao leitor compreender qual das 

categorias melhor representa o corpus produzido em resposta à determinada pergunta do 

questionário. 

 As 204 respostas das meninas à pergunta “Para você, o que é ser mãe?” deu 

origem a um corpus intitulado “conceito de maternidade”. A análise desse corpus 

encontrou a ocorrência de 3766 palavras, sendo 606 formas distintas, com a frequência 

média de 6 palavras para cada forma distinta. Após a redução das palavras às suas 

raízes, obtiveram-se 86 palavras analisáveis (com frequência igual ou maior que 4), e 61 

palavras instrumento.  Esse corpus deu origem a quatro categorias de respostas. 
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Através do dendograma do corpus Conceito de Maternidade, nota-se que houve 

uma primeira partição originando dois sub-corpora que opôs a classe 1 a classe 4. Em 

seguida, houve uma nova divisão que deu origem às classes 2 e 3, que estão em 

associação. Por fim, o conteúdo obteve estabilidade e não mais se dividiu (Apêndice 5).  

 No total, o corpus teve 198 UCE’s analisadas, sendo que 13,6% delas 

contribuiram para a formação da categoria de respostas 1; 20,2%   contribuiram para a 

formação da categoria 2; 27,2% para a formação da categoria 3 e 38,8% para formação 

da categoria 4. Isto significa que a categoria 4, por ter sido formada por um percentual 

maior das UCE’s analisadas, foi a categoria que melhor representou o corpus 

denominado “Conceito de Maternidade”. 

Verifica-se que para as adolescentes participantes dessa pesquisa, o conceito de 

maternidade pode ser definido de quatro maneiras diferentes: 1) Cuidar da família; 2) 

Dar amor incondicional, 3) Preparar o filho para a vida e 4) Tornar-se adulta. 

 Classe 1: Ser mãe é cuidar da família 

A maior parte das UCE’s da classe 1 foi produzida por sujeitos entre 10 e 14 

anos, solteiras e que possuem renda familiar mensal entre 1 e 2 salários mínimos. As 

principais palavras que contribuem para essa classe são: casa (ou casal), família, feliz, 

filhos, responsável (quadro 1). 
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 Quadro 1. Palavras associadas significativamente a classe 1 

PALAVRA FREQUENCIA X
2 

Casa/casal 11 29,9 

Família 8 52,8 

Feliz 7 45,9 

Filhos 11 5,7 

Responsável 6 32 

 

Nessa classe ficam evidenciadas duas noções: a de que ser mãe é dedicar-se ao 

cuidado da família de forma geral, e a de que a mulher se sente feliz e realizada ao fazer 

isso.  

As respostas das participantes indicam que ser mãe é dedicar-se integralmente à 

sua família, e suas responsabilidades incluem cuidar dos filhos, do marido e da casa, 

todas realizadas na esfera privada da vida familiar. A realização dessas atividades que 

são responsabilidades de uma mãe, deve vir, de acordo com a maioria das respostas, 

acompanhada do sentimento de felicidade, revelando a idéia de que o desejo de toda 

mulher é tornar-se mãe e esposa, e que ela encontra realização pessoal quando atinge 

esses objetivos.  As frases a seguir são exemplos que representam a maioria das 

respostas dessa classe: 

“Ser mãe é cuidar dos filhos, cuidar da casa, e ser feliz pela família que tem e ser 

responsável”. 

(sujeito 006) 

“É cuidar, dar carinho, dividir problemas, trabalhar para manter a família, cuidar 

da casa, fazer almoço, dar banho nas crianças, fazer de tudo um pouco”. 

(sujeito 198) 
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“Ser muito responsável na casa e cuidar muito bem dos seus filhos e da casa, das 

compras e do seu marido”. 

(sujeito 178) 

 

 Classe 2: Ser mãe é dar amor incondicional 

De acordo com o dendograma da Classificação Hierárquica Descendente (CHD), 

esta classe se formou a partir da primeira partição do corpus, que deu origem a dois sub-

corpora, opondo a classe 1 a classe 4. Esta classe foi originada a partir do sub-corpora 

que deu origem a classe 1.  

Os sujeitos que mais influenciaram na composição da classe 2 foram meninas 

entre 10 e 14 anos de idade, solteiras e sem rendimento familiar. As palavras que foram 

significativamente associadas à classe 2 estão demonstradas no quadro 2: 

 Quadro 2. Palavras associadas significativamente a classe 2 

PALAVRA FREQUENCIA X
2 

Amiga 8 23,3 

Amor 22 13,7 

Atenção 8 4 

Carinho 26 9,9 

Cuidados 6 24,4 

Filhos 25 45,1 

 

O programa ALCESTE considera que palavras com a mesma raiz lexical podem 

ser agrupadas em uma forma reduzida, de modo que, ao utilizar a forma reduzida, 

entende-se que ela está se referindo à variação de palavras com a mesma raiz lexical. 

Assim, a palavra amor foi aqui representada como forma reduzida das palavras amor e 
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amorosa. Da mesma forma, a palavra cuidados também está representando a forma 

reduzida das palavras cuidado e cuidadosa.  

Analisando o contexto das palavras significativamente associadas a classe 2, 

observamos que a maioria das palavras remete à noção de afeto, revelando a idéia de 

que  ser mãe é dar afeto aos filhos. Esse afeto pode ser demonstrado através de gestos de 

cuidado, carinho, atenção e amor aos filhos.  

Nota-se, na maioria das respostas, uma idealização do conceito de maternidade. 

Nas respostas das adolescentes é possível notar uma descrição do que seria uma mãe 

perfeita, que não comete erros na educação dos filhos, que é constantemente carinhosa, 

compreensiva, amiga e afetuosa. Em algumas frases, nota-se inclusive a idéia de que, 

mesmo diante dos erros dos filhos, a mãe deve permanecer sendo carinhosa e 

compreensiva, sempre demonstrando afeto. As frases a seguir são exemplos que 

representam a maioria das respostas que compuseram esta classe: 

“Ser mãe é ter carinho, ter amor para os filhos, ser mãe é ter cuidado com os 

filhos, para quando eles crescerem saber que tem uma companheira, uma amiga para 

contar os segredos dele”. 

(sujeito 199) 

“Ser uma proteção, a qual os filhos possam se sentir seguros; educadora, a qual 

os filhos possam ser bem educados; amiga para todas as horas e em cada momento; uma 

pessoa paciente que orienta os filhos todos os momentos”. 

(sujeito 164)  

 Classe 3: Ser mãe é preparar o filho para a vida 

Da mesma forma que a classe 2, esta classe também foi originada a partir do 

sub-corpora que deu origem à classe 1. Portanto, a classe 2 e a classe 3 possuem uma 

associação entre si, pois tiveram origem do mesmo sub-corpora. 
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Os sujeitos que mais influenciaram na composição dessa classe foram meninas 

entre 10 e 14 anos, solteiras e com renda familiar mensal variando entre 2 e 5 salários 

mínimos. As palavras que foram significativamente associadas a essa classe estão 

apresentadas no quadro 3. 

Quadro 3. Palavras associadas significativamente a classe 3 

PALAVRA FREQUENCIA X
2 

Ajuda 6 5,6 

Amar 8 9,9 

Atenção 10 4,1 

Carinho 41 33 

Cuida 25 3,89 

Educa 20 20,6 

Ensina 11 13,14 

Filho 38 33,3 

Precisa 9 5,1 

Presente 7 9,6 

 

Algumas das palavras apresentadas no quadro são representações das formas 

reduzidas de uma variação de palavras com a mesma raiz lexical. A palavra ajuda 

representa a forma reduzida das palavras ajuda e ajudar. A palavra carinho é a forma 

reduzida das palavras carinho e carinhosa. A palavra educa é a forma reduzida das 

palavras educa, educar e educação. A palavra ensina representa também a palavra 

ensinar.  
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Conforme o quadro 3, o conceito de maternidade identificado nessa classe 

remete à responsabilidade da mãe com a educação do filho durante todo o seu 

desenvolvimento.  

Ao analisar as UCE’s que compuseram essa classe, observamos que as 

participantes entendem que é responsabilidade da mãe educar o filho, e essa educação 

não se refere somente à educação formal, de colocar a criança na escola e acompanhar o 

seu aprendizado. A responsabilidade da mãe em educar o filho refere-se também às 

orientações que ela deve dar para que o filho esteja preparado para enfrentar 

positivamente diversas situações da vida, fazendo sempre as escolhas corretas.  

Nota-se também nessa classe a noção de continuidade da responsabilidade da 

mãe quanto à educação do filho. As respostas revelam que a mãe deve orientar e 

acompanhar a educação do filho em todas as etapas do desenvolvimento humano, e não 

só na infância, como foi observado nas respostas que compuseram as categorias 

anteriores. A seguir, alguns exemplos de respostas que representam a maioria das 

UCE’s que compuseram essa classe: 

“Cuidar de seu filho direito, não maltratá-lo, dar tudo que ele precisar, orientar 

para seguir o caminho bom e dar atenção ao que precisar”. 

(sujeito 058) 

“Cuidar bem, alimentar, acompanhar a escolaridade do filho, dar carinho e afeto, 

ensinar a ter responsabilidade”. 

(sujeito 67) 

“É dar carinho, educação e estar presente em todos os momentos do filho. Saber 

conversar com os filhos sobre o que está passando na vida dele”. 

(sujeito 15) 
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 Classe 4: Ser mãe é tornar-se adulta 

Os sujeitos que mais influenciaram na formação dessa categoria de resposta 

foram meninas entre 10 e 14 anos e solteiras. A renda mensal das participantes não teve 

associação significativa com a composição dessa classe. As palavras associadas 

significativamente a essa classe são apresentadas no quadro 4. 

Quadro 4. Palavras associadas significativamente a classe 4 

PALAVRA FREQUENCIA X
2 

Coisa 15 7,59 

Criança 16 20,83 

Cuida 34 4,27 

Importante 7 8,29 

Mãe 43 9,29 

Pessoa 13 7,71 

Responsabilidade 48 14,49 

 

 

É preciso esclarecer, inicialmente, que algumas das palavras apresentadas no 

quadro são representações das formas reduzidas de uma variação de palavras com a 

mesma raiz lexical. A palavra coisa representa a forma reduzida das palavras coisa, 

coisas e coisinha. A palavra cuida é a forma reduzida das palavras cuida e cuidar.  

Analisando as UCE’s que compuseram esta classe, observa-se que, para essas 

adolescentes, o conceito de maternidade está atrelado às mudanças que a maternidade 

traz para a vida da jovem. A palavra responsabilidade tem, nesse contexto, o sentido de 
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deixar de lado a vida juvenil e tornar-se adulta, já que a jovem se torna responsável não 

só pela sua vida, mas também pela da criança.  

As palavras “pessoa”, “importante” e “cuida” revelam que as adolescentes 

entendem que ser mãe é tornar-se a pessoa mais importante da vida da criança, pois é 

ela a responsável por todos os cuidados com o filho. Portanto, o conceito de 

maternidade, nessa categoria, está associado à noção de tornar-se adulta, responsável, já 

que assume a responsabilidade de cuidar da vida do outro, e não mais só da sua. Os 

exemplos a seguir ilustram essa categoria: 

“Tomar responsabilidade por outra pessoa e ficar mais maduro, por ter 

responsabilidade por uma criança”. 

(sujeito 158) 

“Uma responsabilidade enorme, pois além da minha vida, eu vou ter que cuidar 

de outra”. 

(sujeito 147) 

“É uma responsabilidade na vida, depois que a mãe tem um filho ela tem a 

responsabilidade de cuidar até o filho sair de casa”. 

(sujeito 17) 

 

5.3.2 – Análise do corpus “Atribuições da mãe”: 

As 204 respostas das meninas à pergunta “De forma específica, quais são as 

atividades que uma mãe realiza?” deu origem a corpus intitulado “Atribuições da mãe”. 

A análise desse corpus encontrou a ocorrência de 3037 palavras, sendo 510 formas 

distintas, com a frequência média de 6 palavras para cada forma distinta. Após a 

redução das palavras às suas raízes, obtiveram-se 83 palavras analisáveis (com 
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frequência igual ou maior que 4), e 55 palavras instrumento.  Esse corpus deu origem a 

quatro categorias de respostas. 

Através do dendograma do corpus Atribuições da Mãe, nota-se que houve uma 

primeira partição originando dois sub-corpora. Cada um desses sub-corpora sofreu 

novas partições:  o primeiro deu origem às classes 1 e 4, e o segundo deu origem às 

classes 2 e 3. Dessa forma, as classes 1 e 4 estão em associação, pois se originaram do 

mesmo sub-corpora. E essas duas classes estão em oposição às classes 3 e 4, que se 

originaram do outro sub-corpora.  Por fim, o conteúdo obteve estabilidade e não mais 

se dividiu (Apêndice 6).  

 No total, o corpus teve 200 UCE’s analisadas, sendo que 14% delas 

contribuiram para a formação da categoria de respostas 1; 22,5%   contribuiram para a 

formação da categoria 2; 34% para a formação da categoria 3 e 29,5% para formação da 

categoria 4. Isto significa que a categoria 3, por ter sido formada por um percentual 

maior das UCE’s analisadas, foi a categoria que melhor representou o corpus 

denominado “Atribuições da Mãe”. 

Verifica-se que para as adolescentes participantes dessa pesquisa, as atribuições 

da mãe podem ser definidas de quatro maneiras diferentes: 1) Realizar tarefas 

domésticas; 2) Cuidar do bebê; 3) Preparar o filho para o futuro; 4) Realizar múltiplas 

funções. As categorias serão descritas a seguir de acordo com a ordem em que foram 

formadas, como demonstrado no dendograma da Classificação Hierárquica Descendente 

(Apêndice 6). 

 Classe 1: A atribuição da mãe é realizar tarefas domésticas 

Esta classe foi originada na primeira partição do corpus, que se dividiu em dois 

sub-corpora. O primeiro sub-corpora deu origem  a classe 1 e a classe 4. Portanto, a 
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classe 1 e a classe 4 possuem uma associação entre si, pois tiveram origem do mesmo 

sub-corpora. 

Os sujeitos que mais influenciaram na composição dessa classe foram meninas 

entre 10 e 14 anos e solteiras. As palavras que foram significativamente associadas a 

essa classe estão apresentadas no quadro 5. 

 

Quadro 5. Palavras associadas significativamente a classe 1 

PALAVRA FREQUENCIA X
2 

Arrumar 14 35,05 

Casa 20 15,99 

Fazer 16 20,50 

Lavar 22 136,64 

Louça 7 44,56 

Passar 7 14,37 

Roupa 19 96,20 

 

As apresentadas no quadro 5 podem ser consideradas os elementos mais 

importantes para descrever essa classe, conforme o duplo critério já explicado 

(Camargo, 2005). As palavras significativamente associadas a essa classe remetem, 

claramente, à noção de realização de serviços domésticos. Os verbos “fazer”, “arrumar”, 

“lavar” e “passar” aparecem sempre em associação às palavras “casa”, “louça” e 

“roupa”, referindo-se às atividades domésticas que uma mãe realiza, conforme a opinião 

das adolescentes que ajudaram a compor essa classe.    

Fica evidenciado, nessa classe de respostas, que as atividades realizadas por uma 

mãe são, basicamente, afazeres domésticos, tais como: lavar louça, passar roupas, 
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arrumar a casa, cozinhar, entre outros. Essas atividades revelam que, para as 

adolescentes que ajudaram a compor essa classe, a responsabilidade da mãe é cuidar do 

lar onde a família reside. A seguir, alguns exemplos de respostas que ilustram essa 

categoria: 

“É dona de casa, faz almoço, lava as roupas, arruma a casa”. 

(sujeito 129) 

“Cuidar principalmente da gente. Para ser mãe sofre muito porque lava roupa, 

faz almoço, jantar, o café e cuida da casa, quando estamos doentes tem que ir para o 

hospital, etc”. 

(sujeito 127) 

“Cuidar dos filhos, dar banho, alimentar, levar a escola, cuidar da casa, lavar 

roupa, lavar louça, limpar casa, fazer a comida, etc”. 

(sujeito 166) 

 

 Classe 4: A atribuição da mãe é realizar múltiplas funções: cuidar do lar, dos 

filhos, do marido e ser provedora financeira da família 

Assim como a classe 1, a classe 4 também foi originada na primeira partição do 

corpus, que se dividiu em dois sub-corpora. Portanto, a classe 1 e a classe 4 possuem 

uma associação entre si, pois tiveram origem do mesmo sub-corpora. 

Os sujeitos que mais influenciaram na composição dessa classe foram meninas 

entre 15 e 19 anos e com renda mensal familiar entre 2 e 5 salários mínimos. As 

palavras que foram significativamente associadas a essa classe estão apresentadas no 

quadro 6. 
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Quadro 6.  Palavras associadas significativamente a classe 4 

PALAVRA FREQUENCIA X
2 

Casa 41 36,54 

Cuida 47 19,78 

Família 9 22,52 

Filhos 34 49,65 

Marido 9 22,52 

Sustentar 7 10,56 

Trabalhar 31 35,58 

  

Nota-se que, para as adolescentes que ajudaram a compor essa classe, as 

atribuições da mãe são definidas por uma multiplicidade de funções. Analisando o 

contexto das UCE’s que compuseram essa classe, observa-se a noção de que a 

atribuição da mãe é, além de fazer os serviços domésticos, ser responsável pelo cuidado 

com os filhos e com o marido e trabalhar fora de casa para prover financeiramente sua 

família. Aqui fica evidenciado que é o conjunto de todas essas tarefas que compõem a 

função da mãe. Não se trata de executar uma função e deixar outra de lado, mas sim de 

assumir todas elas conjuntamente. 

Observamos, então, que não foi à toa que a classe 1 e a classe 4 se originaram do 

mesmo sub-corpora, pois na classe 1 as atribuições da mãe foram definidas 

exclusivamente pela realização de serviços domésticos; e na classe 4 outras atribuições 

foram somadas à função da mãe, além da que já existia. À realização de serviços 

domésticos somaram-se as outras responsabilidades, como as de cuidar do marido, dos 

filhos e de prover financeiramente sua família.  

Seguem abaixo alguns exemplos que UCE’s que ajudaram a compor essa classe: 
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“Cuidar da casa, trabalhar fora e também tomar conta de toda família”. 

(sujeito 204) 

“Realiza as tarefas de casa, trabalha e sempre cuida dos filhos”. 

(sujeito 27) 

“Fazer a comida, arrumar a casa, resolver os problemas de casa, trabalhar e 

cuidar dos filhos”. 

(sujeito 14) 

 

 Classe 2: A atribuição da mãe é cuidar do bebê 

Essa classe foi originada na primeira partição do corpus, que se dividiu em dois 

sub-corpora. Um dos sub-corpora deu origem às classes 1 e 4, e o outro sub-corpora 

deu origem as classes 2 e 3. Portanto, as classes 2 e 3 estão em oposição às classes 1 e 4, 

pois tiveram origens diferentes. Além disso, as classes 2 e 3 possuem uma associação 

entre si, pois tiveram origem do mesmo sub-corpora.  

Os sujeitos na faixa de idade entre 10 e 14 anos foram os que mais contribuíram 

para composição dessa classe. As palavras que foram significativamente associadas a 

essa classe estão apresentadas no quadro 7. 
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Quadro 7. Palavras associadas significativamente a classe 2 

PALAVRA FREQUENCIA X
2 

Amor 20 44,70 

Atenção 11 24,03 

Banho 22 49,42 

Carinho 21 24,39 

Comida 12 6,20 

Criança 9 5,58 

Dar 41 82,35 

Dormir 7 16,51 

Educar 15 7,08 

Fralda 7 16,51 

Trocar 8 23,82 

 

Ao analisar as UCE’s que compuseram essa classe, nota-se a noção de que a 

atribuição da mãe é cuidar do bebê. Os sujeitos não se referem a uma criança maior ou a 

um filho adolescente, em processo de crescimento. As palavras significativamente 

associadas a essa categoria revelam que as atividades de uma mãe são direcionadas para 

o bebê que necessita de cuidados como amamentar, trocar a fralda, dar banho, colocar 

para dormir e dar comida. A palavra “educar”, que também foi significativamente 

associada a essa categoria, revela mais uma forma de cuidado com o bebê, sendo uma 

das atividades específicas que uma mãe realiza. 

É evidente que as formas de cuidado listadas pelas adolescentes já contêm em si 

expressões de afeto, mas as respondentes acrescentam à lista de atividades 
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desempenhadas pela mãe as atribuições de dar “carinho”, “amor” e “atenção”, palavras 

que também foram significativamente associadas a essa categoria (e apresentadas na 

tabela X). 

Assim, de forma geral, ao analisar o contexto das UCE’s que compuseram essa 

classe, observamos que, para essas adolescentes, a atribuição da mãe é cuidar do bebê 

de forma afetuosa. A seguir, alguns exemplos de UCE’s que compuseram essa classe: 

“Tem que, além de dar comida, leite materno, dar banho, trocar fralda, tem que 

dar carinho, amor e muita atenção a todas as ações do filho”. 

(sujeito 131) 

“A mãe dá banho, troca o bebê, amamenta, dá carinho, cuida, coloca para 

dormir, educa”. 

(sujeito 65) 

“Em primeiro lugar, amor, e depois dar banho, fazer a comida, não deixar faltar 

roupas, dar educação, eu acho que com tudo isso pode fazer uma criança feliz”. 

(sujeito 123) 

 

 Classe 3: A atribuição da mãe é preparar o filho para o futuro 

Essa classe foi composta pelo maior percentual de UCE’s analisadas. Portanto, 

pode-se dizer que essa é a classe que melhor representa o corpus intitulado “Atribuições 

da Mãe”. As palavras que foram significativamente associadas a essa classe estão 

apresentadas no quadro 8. 
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Quadro 8. Palavras associadas significativamente a classe 3 

PALAVRA FREQUENCIA X
2 

Atividade 9 6,15 

Brincar 9 9,56 

Coisa 12 6,69 

Ensinar 14 14,73 

Filhos 49 68,76 

Mãe 22 18,79 

Responsabilidade 11 13,33 

 

Sabe-se que a classe 2 e 3 tiveram origem no mesmo sub-corpora e torna-se 

perceptível a associação que existe entre elas, pois ambas remetem à noção de que a 

atribuição da mãe é cuidar dos filhos. No entanto, a classe 2 remete-se especificamente 

aos cuidados direcionados ao bebê. Na classe 3, a noção de cuidado apresentada pelas 

respondentes é ampliada, revelando que a atividade de cuidado que a mãe executa diz 

respeito também a uma preparação para a vida.  

Ao analisar as UCE’s que compuseram essa classe, nota-se que as adolescentes 

entendem que a atribuição da mãe é orientar seus filhos, aconselhá-los e prepará-los 

para lidar com as mais diversas situações da vida, sempre fazendo as escolhas corretas, 

dentro do sistema de valores e princípios daquela família.  

A noção de cuidado é revelada nessa classe pela idéia de que é responsabilidade 

da mãe orientar e preparar o filho para vida. Mas também é possível notar que as 

adolescentes compreendem que uma das atividades específicas da mãe é sua 

responsabilidade de prover momentos de lazer para seu filho. Essa idéia é expressa pela 

palavra “brincar”, que também foi significativamente associada à essa classe, e aparece 
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em UCE’s cujo contexto revela que o brincar é uma forma de aproximação entre mãe e 

filho, que permite o exercício do cuidado e a expressão do afeto. 

As frases a seguir ilustram algumas das ideias expressas nessa classe de 

respostas: 

“Dar educação, amor, carinho, ensina a não fazer coisas erradas, e também sabe 

compreender o filho quando ele está errado. E ensina a responsabilidade que é ser mãe”. 

(sujeito 93) 

“Educar, se preocupar e ensinar seu filho a enfrentar as coisas da vida”. 

(sujeito 47) 

“Brincar com o filho, participar das suas atividades e acompanhar o crescimento 

e o dia-a-dia do seu filho”. 

(sujeito 96) 

5.3.3 – Análise do corpus “Conceito de Paternidade” 

As 196 respostas dos meninos à pergunta “Para você, o que é ser pai?” deu 

origem a corpus intitulado “conceito de paternidade”. A análise desse corpus encontrou 

a ocorrência de 2954 palavras, sendo 531 formas distintas, com a frequência média de 6 

palavras para cada forma distinta. Após a redução das palavras as suas raízes, 

obtiveram-se 68 palavras analisáveis (com frequência igual ou maior que 4), e 49 

palavras instrumento.  Esse corpus deu origem a três categorias de respostas. 

Através do dendograma do corpus Conceito de Paternidade, nota-se que houve 

uma primeira partição que deu origem a dois sub-corpora: um deles formou a classe 1. 

O outro sub-corpora ainda sofreu mais uma partição, dando origem às classes 2 e 3.  Por 

fim, o conteúdo obteve estabilidade e não mais se dividiu (Apêndice 7).  

 No total, o corpus teve 176 UCE’s analisadas, sendo que 35,2% delas 

contribuiram para a formação da categoria de respostas 1; 32,3%   contribuiram para a 
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formação da categoria 2; e 32, 3% para a formação da categoria 3. Isto significa que a 

categoria 1, por ter sido formada por um percentual maior das UCE’s analisadas, foi a 

categoria que melhor representou o corpus denominado “Conceito de Paternidade”. As 

categorias 2 e 3 ficaram empatadas quanto a quantidade de UCE’s que compuseram 

essas classes.  

Verifica-se que para os adolescentes participantes dessa pesquisa, o conceito de 

paternidade pode ser definido de três maneiras diferentes: 1) Ser pai é ser provedor 

financeiro; 2) Ser pai é dar afeto, 3) Ser pai é tornar-se adulto. 

 Classe 1: Ser pai é ser provedor financeiro 

Esta classe foi originada na primeira partição do corpus, cujo primeiro sub-

corpora formado constituiu a classe 1.  Essa classe está em oposição às classes 2 e 3, 

que tiveram origem em outro sub-corpora. De todas as classes formadas, a classe 1 foi 

composta pelo maior percentual de UCE’s e, por isso, pode-se dizer que é a classe que 

melhor representa do corpus intitulado “Conceito de Paternidade”. 

Os sujeitos que mais influenciaram na composição dessa classe foram meninos 

que possuem renda familiar mensal variando entre 1 e 2 salários mínimos. As palavras 

que foram significativamente associadas a essa classe estão apresentadas no quadro 9. 
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Quadro 9. Palavras associadas significativamente a classe 1 

PALAVRA FREQUENCIA X
2 

Casa 15 11,97 

Família 27 29,25 

Filhos 31 38,25 

Sustentar 10 8,74 

Trabalhar 31 51,35 

 

A partir da análise das UCE’s que compuseram essa categoria, nota-se a noção 

de que ser é pai é prover financeira e materialmente a sua família. As palavras 

“trabalhar” e “sustentar” claramente demonstram a idéia desses adolescentes de que o 

papel do pai é trabalhar para prover o sustento da família, arcando com as despesas da 

casa e dos filhos.  

Nessa classe, nota-se também que tal responsabilidade do pai em ser provedor 

material é direcionada à família como um todo, incluindo esposa e filhos. Aqui nessa 

classe, os adolescentes não consideraram os casos em que alguns homens assumem a 

paternidade, mesmo sem coabitar com a mãe da criança e sem ter responsabilidades 

com ela. Ao responder sobre o conceito de paternidade, os adolescentes associaram a 

paternidade à família. 

É interessante destacar que esta classe que conceituou a paternidade quase que 

exclusivamente como o provedor financeiro da família, foi majoritariamente composta 

pelos participantes com a menor renda mensal familiar (entre 1 e 2 salários mínimos).  

A seguir, alguns exemplos de UCE’s que ajudaram a compor essa classe: 

“Ser pai é cuidar dos filhos, botar comida dentro de casa e trabalhar”. 

(sujeito 205) 
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“Pai é para trabalhar e dar comida as famílias, não deixar passar dificuldade”. 

(sujeito 219) 

“É aquele que cuida da família, que trabalha para sustentá-la”. 

(sujeito 301) 

 Classe 2: Ser pai é dar afeto 

Esta classe foi originada na primeira partição do corpus, que se dividiu em dois 

sub-corpora. O primeiro sub-corpora compôs a classe 1. O segundo sub-corpora se 

dividiu mais uma vez, formando as classes 2 e 3 (que possuem associação entre si).   

Sujeitos solteiros e com renda familiar mensal acima de 5 salários mínimos 

foram os que mais contribuíram para formação dessa classe.  As palavras que foram 

significativamente associadas a essa classe estão apresentadas no quadro 10. 

 

Quadro 10. Palavras associadas significativamente a classe 2 

PALAVRA FREQUENCIA X
2 

Ajudar 11 10,63 

Amor 18 30,97 

Atenção 7 15,22 

Carinho 30 45,38 

Dar 24 22,57 

Filhos 34 15,70 

Respeitar 7 15,22 

 

 Observa-se nessa classe que a conceituação da paternidade está relacionada com 

a expressão do afeto pelo pai. Para os jovens que ajudaram a compor essa classe, ser pai 
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é dar carinho, amor e atenção aos filhos, palavras essas que foram significativamente 

associadas a essa classe.  

 Ao analisar as UCE’s que compuseram essa classe, nota-se que os jovens 

definem a responsabilidade dos pais a partir da sua participação na educação informal 

dos filhos, estando presente no dia-a-dia, aconselhando-os quando necessário, 

respeitando suas decisões e demonstrando carinho e amor em todas essas ações.  

 A seguir, alguns exemplos de UCE’s que ajudaram a compor essa classe: 

 

“Cuidar do filho com responsabilidade, com carinho, dar amor ao seu filho e 

participar sempre da vida dele, tanto escolar quanto socialmente. Ser pai é ajudar no que 

ele precisar”. 

(sujeito 304) 

“Cuidar do filho, dar atenção ao filho, ser presente na vida dele, dar carinho, 

esses fatores são essenciais para ser pai, mas existem outros”. 

(sujeito 206) 

 

 Classe 3: Ser pai é tornar-se adulto 

Essa classe se originou do mesmo sub-corpora que deu origem à classe 2. 

Portanto, as classes 2 e 3 possuem uma associação entre si, por terem origem no mesmo 

sub-corpora.  

Pertencer a faixa etária entre 15 e 19 anos e ter uma renda familiar mensal de até 

um salário mínimo foram variáveis significativamente associadas à composição dessa 

classe de respostas. As palavras que foram significativamente associadas a essa classe 

estão apresentadas no quadro 11. 
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Quadro 11. Palavras associadas significativamente a classe 3 

PALAVRA FREQUENCIA X
2 

Assumir 7 15,22 

Coisa 8 4,26 

Pessoa 8 8,72 

Responsabilidade 38 24,28 

 

Observa-se a idéia de que a vida do homem muda completamente ao tornar-se 

pai, pois assume novas responsabilidades e faz renúncias a comportamentos típicos da 

juventude e, com isso, torna-se adulto. A palavra “coisa”, que foi significativamente 

associada a essa classe, refere-se justamente a variedade de hábitos e atitudes que o pai 

tem que abrir mão ao assumir a paternidade. É nesse contexto que aparecem as palavras 

“assumir” e responsabilidade, também associadas significativamente a essa classe, 

revelando a idéia de que, ao tornar-se pai, assumem-se responsabilidades típicas da vida 

adulta. A principal responsabilidade que se assume, de acordo com as UCE’s que 

compuseram essa classe, é pela vida de uma outra pessoa: o filho. É a ele que a palavra 

“pessoa” se refere, e que foi significativamente associada a essa classe. Assim, para os 

jovens que ajudaram a compor essa classe, ser pai é tornar-se adulto, assumindo 

responsabilidades de uma vida adulta e não mais juvenil.  

A seguir, alguns exemplos de UCE’s que ajudaram a compor a classe 3: 

“Ser pai tem que ter muita responsabilidade, tem que saber que é uma vida que 

ele vai colocar no mundo, ser pai muda a vida do homem porque tem coisas que o 

homem fazia antes de ser pai e hoje não faz mais”. 

(sujeito 392) 
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“É ter que assumir maiores responsabilidades e ter que abandonar algumas 

coisas para cuidar dos filhos”. 

(sujeito 303) 

“Ser pai é ter responsabilidade, ter uma boa renda para assumir a família, saber 

interagir bem com os filhos e tentar manter uma relação séria”. 

(sujeito 211) 

 

5.3.4 – Análise do corpus “Atribuições do Pai”: 

As 196 respostas dos meninos à pergunta “De forma específica, quais são as 

atividades que um pai realiza?” deu origem ao corpus intitulado “Atribuições do Pai”. A 

análise desse corpus encontrou a ocorrência de 2473 palavras, sendo 473 formas 

distintas, com a frequência média de 6 palavras para cada forma distinta. Após a 

redução das palavras às suas raízes, obtiveram-se 67 palavras analisáveis (com 

frequência igual ou maior que 4), e 45 palavras instrumento.  Esse corpus deu origem a 

cinco categorias de respostas. 

Através do dendograma do corpus Atribuições do Pai, nota-se que houve uma 

primeira partição originando dois sub-corpora. O primeiro sub-corpora permaneceu  

intacto (não sofreu mais divisões) e formou a classe 5. O segundo sub-corpora sofreu 

mais uma partição. A primeira partição do sub-corpora  deu origem às classes 1 e 3 

(que possuem associação entre si, pois tiveram a mesma origem). A segunda partição do 

sub-corpora também sofreu mais uma partição e deu origem às classes 2 e 4 (que 

também estão associadas entre si por terem a mesma origem). Por fim, o conteúdo 

obteve estabilidade e não mais se dividiu (Apêndice 8).  

 No total, o corpus teve 160 UCE’s analisadas, sendo que 18,1% delas 

contribuíram para a formação da categoria de respostas 1; 17,5%   contribuíram para a 
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formação da categoria 2; 16,8% para a formação da categoria 3, 15,6% para formação 

da categoria 4, e 31,8% para a formação da categoria 5. Isto significa que a categoria 5, 

por ter sido formada por um percentual maior das UCE’s analisadas, foi a categoria que 

melhor representou o corpus denominado “Atribuições do Pai”. 

Verifica-se que para os adolescentes participantes dessa pesquisa, as atribuições 

do pai podem ser definidas de cinco maneiras diferentes: 1) Educar os filhos; 2) 

Promover o bem-estar material e emocional da família; 3) Dar lazer aos filhos; 4) 

Cuidar dos filhos e da esposa e 5) Prover financeiramente a família. 

 

 Classe 5: A atribuição do pai é prover financeiramente a família 

Esta classe foi originada na primeira partição do corpus, que se dividiu em dois 

sub-corpora. O primeiro sub-corpora não sofreu mais nenhuma divisão, e todas as 

UCE’s que o compuseram, permaneceram agrupadas e formaram a classe 5.  

Possuir renda familiar mensal entre 2 e 5 salários mínimos foi uma variável 

significativamente associada a composição dessa classe. As palavras que foram 

significativamente associadas a essa classe estão apresentadas no quadro 12. 

  

Quadro 12. Palavras associadas significativamente a classe 5 

PALAVRA FREQUENCIA X
2 

Família 30 66,72 

Lazer 7 15,65 

Sustentar 25 63,33 

Trabalhar 36 6,79 
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Observa-se nessa classe a idéia de que a atribuição do pai é ser provedor 

financeiro e material da família. As palavras “trabalhar” e “sustentar” revelam a idéia de 

que o pai deve trabalhar para prover o sustento da família. É importante destacar que, ao 

analisar as UCE’s que compuseram essa classe, fica evidente que a responsabilidade do 

pai em ser provedor financeiro é direcionada para a família, incluindo esposa e filhos, e 

não só para a criança. Foi por essa razão que a palavra “família” também foi 

significativamente associada à composição dessa classe, pois os respondentes 

associaram a paternidade à constituição de uma família.  

Nota-se também a presença da palavra “lazer” como estando significativamente 

associada a essa classe. Isto porque, para os adolescentes que ajudaram a compor essa 

classe, a atribuição do pai em ser provedor financeiro deve incluir a responsabilidade de 

prover também momentos de lazer para sua família, e estes momentos, na maioria das 

vezes, implicam em gasto de dinheiro. 

Essa categoria foi composta pelo maior percentual de UCE’s analisadas no 

corpus “Atribuições do pai” e, por isso, pode dizer que ela é a que melhor representa 

esse corpus. Isto significa que a maioria dos participantes dessa pesquisa entende que a 

atribuição do pai é prover financeiramente sua família, não só em relação às suas 

necessidades básicas (como alimentação, moradia e educação), mas também prover 

momentos de lazer, que também implicam em gastos financeiros.  

 A seguir, alguns exemplos de UCE’s que ajudaram a compor essa classe: 

“O pai tem que trabalhar para sustentar sua família e cumprir sua 

responsabilidade de pai”. 

(sujeito 395) 

“Trabalha, sustenta a família juntamente com a mãe, alimenta a família, dá 

presentes ao filho e as necessidades prioritárias na família”. 
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(sujeito 212) 

“Trabalha para sustentar a sua nova família com bastante responsabilidade e dá 

educação para seu filho”. 

(sujeito 214) 

 

 Classe 1: A atribuição do pai é educar o filho 

Essa classe teve origem a partir do mesmo sub-corpora que a classe 3, e por 

isso, elas possuem uma associação entre si. Os sujeitos que mais influenciaram na 

composição dessa classe de respostas eram solteiros. As palavras que tiveram 

associação significativa com essa classe são descritas no quadro 13.  

 

Quadro 13. Palavras associadas significativamente a classe 1 

PALAVRA FREQUENCIA X
2 

Educar 20 61,69 

Ensinar 7 14,13 

Filho 23 5,18 

 

Observa-se que os adolescentes participantes dessa pesquisa entendem que o pai 

é a figura responsável pela educação do filho. Aqui os participantes referem-se a uma 

educação informal, revelando que a atribuição do pai é participar do dia-a-dia do filho, 

repassando valores e princípios morais, ensinando-o a fazer escolhas corretas na vida, 

dentro do sistema de valores daquela família. Essa idéia é expressa pelas palavras 

“educar” e “ensinar”, que foram significativamente associadas a composição dessa 

classe, e que revelam a noção de que é atribuição do pai educar o filho, orientando-o e 

preparando-o para as situações da vida.  
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Analisando o contexto das UCE’s que compuseram essa classe, percebe-se que, 

para os participantes dessa pesquisa, educar os filhos é uma atitude de expressão de 

afeto, pois os adolescentes associaram o ato de orientar a uma relação de 

companheirismo e amizade entre pai e filho.    

Alguns trechos das UCE’s que compuseram essa classe seguem abaixo: 

 

“Brincadeiras, ensinar coisas, dizer o que é certo ou errado”. 

(sujeito 315) 

 

“Ajudar na lição de casa, dar conselhos, ensinar o que é bom e o que é ruim, 

educar e principalmente amar”. 

(sujeito 328) 

“Ensina a seu filho a ser responsável com a vida, dar amor e carinho a ele, 

dialogar com seu filho, ajudá-lo em momentos difíceis, não ter desgosto quando seu 

filho erra, sempre mostrar confiança em seu filho, etc.” 

(sujeito 324) 

 

 Classe 3: A atribuição do pai é dar lazer aos filhos 

Essa classe foi originada do mesmo sub-corpora que a classe 1, portanto, existe 

uma associação entre elas. Os sujeitos que mais influenciaram para a composição dessa 

classe foram os meninos que possuíam renda familiar mensal entre 1 e 2 salários 

mínimos. As palavras que foram significativamente associadas a essa classe são 

apresentadas no quadro 14.  
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Quadro 14. Palavras associadas significativamente a classe 3 

PALAVRA FREQUENCIA X
2 

Amor 8 20,12 

Atenção 7 18,41 

Brincar 9 9,48 

Dar 16 22,62 

Levar 9 40, 66 

Pai 9 10,50 

Passear 12 51,83 

 

Observa-se nessa classe que as UCE’s que a compuseram referem-se a 

responsabilidade do pai em prover momentos de lazer para seus filhos. As palavras 

“levar”, “passear”, “brincar” revelam a noção de que a atribuição do pai é levar seus 

filhos para passear, brincar com eles e promover momentos de lazer.  

O ato de brincar e passear com os filhos é, para os participantes dessa pesquisa, 

uma expressão de afeto. Essa idéia é revelada pelas palavras “dar”, “atenção”, “amor”, 

significativamente associadas a essa classe. Dedicar tempo para brincar com os filhos é 

uma maneira que o pai tem de dar atenção e expressar amor pelos filhos, além de 

manter uma relação próxima e de cuidado.  

Alguns exemplos de UCE’s que ajudaram a compor essa classe são listados a 

seguir: 

“Passear todos os finais de semana e sempre dar atenção ao filho”. 

(sujeito 342) 

“Cuidar do filho, levar ele para passear, dar comida, dar atenção ao filho”. 

(sujeito 256) 
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“Passear com as crianças, deve ter responsabilidade, ter cuidado, deve brincar, 

levar para passear e fazer outras coisas”. 

(sujeito 254) 

 

 Classe 2: A atribuição do pai é promover o bem-estar material e emocional da 

família. 

Essa classe teve origem no mesmo sub-corpora que a classe 4, por isso elas 

possuem uma associação entre si. Ter uma renda familiar mensal acima de 5 salários 

mínimos foi uma variável significativamente associada a composição dessa classe. As 

palavras significativamente associadas a essa classe são apresentadas no quadro 15. 

 

Quadro 15. Palavras associadas significativamente a classe 2 

PALAVRA FREQUENCIA X
2 

Ajudar 7 7,39 

Casa 12 9,47 

Comprar 11 44,15 

Fazer 8 13,01 

 

Há, nessa classe, a presença de duas noções sobre as atribuições do pai. Uma 

delas trata da responsabilidade do pai em prover financeiramente sua família, e essa 

idéia é revelada pela palavra “comprar”, que foi significativamente associada a essa 

classe. As UCE’s analisadas revelam que, para estes adolescentes, é atribuição do pai 

comprar o que o seu filho necessitar, mesmo que não se trate de necessidades básicas, e 

sim de coisas menos urgentes.  
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A outra noção presente nessa classe é a de que é atribuição do pai promover a 

harmonia e o bem-estar na sua família. As palavras “ajudar” e “fazer” referem-se à 

responsabilidade do pai em ajudar nos serviços domésticos e ajudar a educar os filhos, 

não assumindo tais tarefas como sua responsabilidade, mas auxiliando alguém (supõe-se 

que seria a mãe) na realização das mesmas.  A atribuição do pai seria, então, promover a 

harmonia e a boa-convivência familiar, e é em nome disso que ele presta auxílio nas 

atividades domésticas e de educação dos filhos. 

A seguir, alguns trechos de UCE’s que ajudaram a compor essa classe: 

“Trabalha, faz as compras no supermercado e alguns dão lição de vida para seus 

filhos”. 

(sujeito 251) 

“Ter uma boa convivência, fazer o que ele precisa, brincar com seus filhos e 

comprar o que ele precisa”. 

(sujeito 222) 

“Ajuda com as economias e tenta fazer de tudo para ter o bem-estar em sua 

casa”. 

(sujeito 218) 

 

 Classe 4: A atribuição do pai é cuidar dos filhos e da esposa 

Essa classe foi originada do mesmo sub-corpus que a classe 2 e, por isso, 

possuem uma associação entre si. Os sujeitos que mais influenciaram na composição 

dessa classe estavam na faixa etária entre 10 e 14 anos. As palavras que foram 

significativamente associadas à composição dessa classe são apresentadas no quadro 16.  
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Quadro 16. Palavras associadas significativamente a classe 4 

PALAVRA FREQUENCIA X
2 

Casa 13 16,74 

Cuida  16 14,08 

Mãe 7 23,92 

 

Observa-se nessa classe a noção de que a atribuição do pai é cuidar dos filhos 

(dando afeto, educação e provendo financeiramente) e da esposa (preocupando-se em 

ajudá-la nas tarefas domésticas e dividindo as responsabilidades pela educação do 

filho).  

A partir das palavras “cuida”, “mãe” e “casa” que foram significativamente 

associadas a essa classe, nota-se que os adolescentes entendem que é responsabilidade 

do pai cuidar da esposa e da casa. Esse cuidado refere-se, de forma específica, a 

responsabilidade do pai em prover financeiramente sua família, suprindo as 

necessidades básicas de moradia, alimentação e educação. O cuidado também se refere 

às responsabilidades do pai com a educação do filho e com a demonstração do afeto por 

ele, sendo que essas últimas atribuições não são exclusivas do pai, mas divididas entre 

ele e a mãe.  

Alguns trechos de UCE’s que ajudaram a compor essa classe são apresentados a 

seguir: 

 

“Cuidar bem do seu filho e da sua mulher, colocar comida na mesa e trabalhar”. 

(sujeito 399) 

“Trabalha para poder dar comida, ajudar a mãe a educar e cuidar”. 

(sujeito 378) 
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“Trabalhar, cuidar das coisas, ficar na cozinha enquanto a esposa não está”. 

(sujeito 377) 
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6 - DISCUSSÃO 

6.1 – Lócus de Controle 

Os resultados obtidos a partir da análise da Escala Multifatorial de Lócus de 

Controle revelaram que, tanto no grupo das meninas quanto no grupo dos meninos, a 

maioria dos participantes foi classificada como indivíduos autoconfiantes, pois 

obtiveram altos escores na subescala da Internalidade. Os sujeitos autoconfiantes 

depositam em si a responsabilidade pelo que lhes acontece, tendendo a desacreditar a 

influência dos outros poderosos ou do acaso. São indivíduos que acreditam que têm o 

controle sobre o que lhes acontece (Rodrigues, 2007).  

De acordo com a revisão de literatura realizada, os sujeitos com orientação 

interna do lócus de controle compreendem que está no seu controle modificar os 

resultados dos eventos que lhe acontecem (Dantas, 2006; Figueiredo, 2005; Rodrigues, 

2007).  

Schmitt e Branscombe (2002) afirmam que uma atribuição interna do lócus de 

controle se dá quando “um aspecto do eu é percebido como causador de um evento”. 

Pessoas com lócus de controle interno tendem a se responsabilizar mais pelos seus atos 

(Dela Coleta, 2006; Rodrigues, 2007). Assim, os sujeitos internos responsabilizam-se e 

engajam-se mais diretamente nas atividades para alcançar seus objetivos.  

De acordo com Lever, Piñol e Uralde (2005), as pessoas com Lócus de Controle 

Interno, por acreditarem que suas vidas dependem de seus esforços, tendem a assumir 

mais responsabilidades e tomar mais decisões.  

Estudo realizado por Figueiredo (2005) com o objetivo de investigar como as 

habilidades sociais e o lócus de controle interferem nas relações conjugais, constataram 

que pessoas com orientação interna do lócus de controle tendem a assumir mais 

responsabilidades. Dantas (2006) realizou estudo com adolescentes, objetivando 
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investigar a relação entre personalidade, estilos de atribuição e habilidades sociais, e 

constatou que os adolescentes que apresentaram orientação interna do lócus de controle 

apresentaram mais repertórios de comportamentos socialmente competentes, assumindo 

as responsabilidades que lhes eram impostas, de acordo com o contexto de vida de cada 

um.  

A predominância de adolescentes classificados como autoconfiantes pode estar 

relacionada com as próprias características do período do desenvolvimento em que se 

encontram, uma vez que a adolescência é definida como período direcionado à 

construção da identidade, e também um período em que a liberdade e a autonomia são 

muito valorizadas.  

Segundo Erikson (1976), o adolescente não constrói sua identidade seguindo 

modelos de outras pessoas, mas sim afirmando e organizando suas habilidades, 

necessidades, interesses e desejos para que possam ser expressos em um contexto 

social. Erikson (1976) afirma ainda que a identidade do adolescente se forma à medida 

em que ele consegue resolver três questões importantes: a escolha de uma ocupação, a 

adoção de valores nos quais acreditar e o desenvolvimento de uma identidade sexual 

satisfatória. Segundo Saito e Silva (2001) a estruturação da identidade sexual é parte 

relevante desse processo, já que os papéis de gênero masculino e feminino são os mais 

importantes do ponto de vista sociocultural.  

Na construção dos papéis de gênero, o adolescente rejeita tudo que não tenha 

identificação com o masculino, rejeitando as atividades de cuidado – tipicamente 

femininas – na definição do papel de pai.  

Infere-se então que, por possuírem essas características, os sujeitos da pesquisa 

tenham rejeitado as alternativas da Escala de Lócus de Controle que se referiam ao 

controle de Outros Poderosos e do Acaso sobre sua vida.  
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A abordagem estatística inferencial dos dados confirmou o que a abordagem 

descritiva já havia mostrado: que os grupos de participantes do sexo feminino e do sexo 

masculino possuem características similares quanto à maioria das variáveis analisadas. 

A realização do teste estatístico U-Mann-Whitney revelou que esses grupos diferem 

apenas em relação a duas variáveis: renda familiar mensal e escores obtidos na 

subescala “C” de lócus de controle.  

Analisando detalhadamente esses dados, observou-se que na subescala “C”, a 

maioria das participantes do sexo feminino obteve escores considerados neutros, 

correspondendo a 46,6% do total de meninas entrevistadas. No grupo dos meninos a 

situação foi semelhante, pois também a maioria dos participantes – o que corresponde a 

40% do total de meninos entrevistados – obteve escores considerados neutros.  

Observou-se também que na subescala “C”, 26,5% das participantes do sexo 

feminino obteve escores considerados baixos. Esse foi o segundo maior percentual 

obtido pelo grupo do sexo feminino nessa subescala. No grupo dos participantes do 

sexo masculino, 35,4% do total de participantes meninos obteve escores considerados 

baixos na subescala “C”. Comparando o percentual de meninas que obteve escores 

baixos na subescala “C” com o percentual de meninos que obteve esse mesmo escore na 

mesma subescala, encontra-se uma diferença de 8,9 pontos percentuais entre os grupos. 

Localizou-se aqui a maior diferença percentual entre os grupos de meninos e meninas 

quanto aos escores em cada uma das subescalas.  

Comparando os grupos de participantes do sexo feminino e do sexo masculino, 

observa-se que um percentual maior de meninos obteve escores considerados baixos na 

subescala “C”. Isto significa que mais meninos do que as meninas atribuíram as 

menores pontuações às alternativas de resposta que conferiam o controle sobre os 

eventos da sua vida à fatores como sorte, azar, fé ou destino. 
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Apesar de a maioria das meninas e dos meninos terem sido classificados como 

sujeitos autoconfiantes, com altas pontuações na subescala “I”, os meninos rejeitaram as 

alternativas referentes à dimensão Acaso do lócus de controle com mais veemência do 

que as meninas, o que os fez obter escores mais baixos do que as meninas na subescala 

“C”.  

Infere-se que para os meninos tenha sido imperativo rejeitar com veemência – e 

por isso, atribuindo os valores mais baixos possíveis às afirmativas referentes à 

subescala “C” – a influência do acaso sobre os eventos da sua vida, na tentativa de 

firmar sua identidade de homens adultos que têm o controle sobre os eventos da sua 

vida.  

Para as meninas, esta necessidade de rejeição tão veemente da influência do 

acaso sobre sua vida pode não ter sido tão urgente por talvez conseguirem visualizar 

que, por vezes, estar sob o controle dos outros ou do acaso faz parte de um 

reconhecimento da sua própria realidade, pois como afirma Rodrigues (2007), fatores 

do ambiente podem ser realmente não controláveis pelo indivíduo, causando mudanças 

no seu nível de externalidade.  

Os grupos de participantes do sexo feminino e masculino ainda se diferenciaram 

quanto à renda mensal familiar. Observou-se que a maioria das adolescentes – 

correspondendo a 38,7% do total de meninas entrevistadas – relatou possuir renda 

familiar de até um salário mínimo por mês. No grupo de participantes do sexo 

masculino observou-se que a maioria dos entrevistados também relatou possuir renda 

familiar de até 1 salário mínimo por mês, correspondendo a 36,2% do total de meninos 

entrevistados, um percentual bem próximo ao de meninas na mesma faixa de renda.  É 

interessante notar que o dado sobre renda familiar mensal apresentado acima é muito 

próximo do percentual divulgado pelo IBGE, que através da realização do Censo 
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Populacional, foi constatado que 32,7% da população brasileira, em 2010, recebia até 

um salário mínimo por mês, sendo que, analisando especificamente a região Nordeste, o 

percentual de pessoas ganhando até um salário mínimo de remuneração mensal 

aumentava para 51,2%.  

Apesar de a maioria das meninas e dos meninos terem se encaixado numa 

mesma faixa de renda, observou-se diferença entre esses grupos quanto à sua 

distribuição nas outras faixas de renda. Para começar, um percentual importante de 

meninas relatou que não possui nenhum rendimento mensal, correspondendo a 15,7% 

do total de entrevistadas. Já no grupo dos meninos, apenas 1% relatou não possuir 

rendimento mensal, o que já revela uma marcante diferença entre os grupos nessa faixa 

de renda.  

Além disso, foi observada outra diferença entre os grupos no que se refere a 

faixa de renda entre dois e cinco salários mínimos por mês. No grupo de participantes 

do sexo feminino, apenas 16,7% das entrevistadas relatou pertencer a essa faixa de 

renda. Já no grupo dos meninos, um percentual bem maior de entrevistados, 

correspondendo a 29,6% do total, relatou pertencer a mesma faixa de renda, 

observando-se uma diferença de 12,9 pontos percentuais entre os grupos.  

Observou-se ainda que nenhuma das meninas entrevistadas relatou possuir renda 

familiar superior a cinco salários mínimos por mês. Essa faixa de renda mensal só foi 

relatada pelos participantes do sexo masculino (15% do total de meninos entrevistados).  

Apesar de a maioria dos sujeitos de ambos os grupo ter se encaixado na mesma 

faixa de rendimento mensal (até um salário mínimo por mês), observa-se que os 

meninos relataram uma melhor situação financeira do que as meninas, pois, 

comparando-se os dois grupos, constatou-se que no grupo de participantes do sexo 

masculino houve um percentual bem menor de sujeitos sem rendimento mensal e 
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somente nesse grupo houve a presença de sujeitos que relataram possuir renda familiar 

superior a cinco salários mínimos por mês.  

Uma vez que a maioria dos adolescentes participantes desse estudo não trabalha, 

infere-se então que a renda familiar mensal seja proveniente do trabalho dos seus pais 

ou responsáveis. Uma vez que a investigação sobre a situação de trabalho e renda dos 

pais dos adolescentes não fazia parte dos objetivos dessa pesquisa, não é possível 

apontar razões precisas para a diferença de renda mensal estatisticamente significante 

entre os grupos de meninas e de meninos. 

 

6.2 – Conceito de Maternidade e Paternidade 

 A seguir, realizaremos a discussão de cada uma das categorias de respostas 

geradas pelo programa ALCESTE e já apresentadas na seção de Resultados. Optou-se 

por apresentar a discussão de cada categoria de resposta em separado, uma vez que cada 

uma dessas categorias possui um conteúdo semântico específico e uma definição 

específica da maternidade e da paternidade, que leva em conta diferentes aspectos 

desses papéis sociais. 

6.2.1 – Conceito de Maternidade 

 Classe 1: Ser mãe é cuidar da família 

As palavras que foram significativamente associadas à construção dessa classe 

são: casa (ou casal), família, feliz, filhos, responsável (quadro 1). Analisando o contexto 

das UCE’s que compuseram essa categoria de resposta, ficam evidenciadas duas 

noções: a de que ser mãe é dedicar-se ao cuidado da família de forma geral, e a de que a 

mulher se sente feliz e realizada ao fazer isso.  

As respostas das participantes indicam que ser mãe é dedicar-se integralmente à 

sua família, e suas responsabilidades incluem cuidar dos filhos, do marido e da casa. A 



113 

 

realização dessas atividades que são responsabilidades de uma mãe deve vir, de acordo 

com a maioria das respostas, acompanhada do sentimento de felicidade, revelando a 

idéia de que o desejo de toda mulher é tornar-se mãe e esposa, e que ela encontra 

realização pessoal quando atinge esses objetivos.   

As principais funções listadas nessa categoria dizem respeito à esfera privada da 

vida familiar, ou seja, referem-se a atividades que são realizadas pela mãe dentro do 

próprio lar, tais como: tarefas domésticas de cuidado com a casa; cuidado com a 

higiene, alimentação e educação dos filhos, cuidado com a alimentação do marido, entre 

outras. 

Vale a pena ainda especificar que essas mulheres assumem a responsabilidade 

pelo cuidado com os filhos no que diz respeito à educação, às atividades no tempo livre, 

de lazer e de auxílio nas atividades escolares.  

A definição do papel de mãe apresentada nessa categoria está inserida no 

modelo tradicional da família, como aquela composta por pai, mãe e filhos, em que o 

pai é o provedor financeiro e a mãe cuida da casa e dos filhos. Fica evidente nessa 

categoria de respostas a naturalização do lugar da mulher como cuidadora dos filhos, 

contribuindo para a manutenção da idéia de que as mulheres são as únicas responsáveis 

pelos cuidados com o filho, já desde a gravidez (Perosa & Pedro, 2009). 

Esta perspectiva é observada em muitos dos estudos realizados com a temática 

da gravidez adolescente, em que os autores descrevem a ocorrência desse fenômeno 

com características exclusivamente negativa e prejudicial à adolescente, sendo que um 

dos principais argumentos utilizados é a afirmação de que ter um filho impõe a 

adolescente uma sobrecarga de trabalho, pois além de dar conta dos serviços 

domésticos, assume, também, as atividades de cuidado com o filho (Belo & Pinto e 

Silva, 2004; Borges, 2007; Goldenberg et al., 2005; Lima et al, 2004; Maldonado, 1997; 



114 

 

Suassuna, 2008). Na perspectiva adotada nesses estudos encontra-se a presunção de que 

essas atividades sobrecarregam a mãe adolescente porque são atribuições que cabem 

unicamente à mulher, pois os autores sequer consideram a possibilidade de que tais 

tarefas possam ser divididas entre a jovem e seu parceiro.  

Sobre a naturalização das atividades de cuidado como atividade exclusiva das 

mulheres, Perosa e Pedro (2009) discutem em seu estudo que os atos de conceber e criar 

filhos foram se constituindo como experiências humanas culturalmente atribuídas às 

mulheres, e com o passar dos anos, a associação entre gênero feminino e atividades de 

cuidado foi sendo naturalizada, sendo culturalmente entendido que a maternidade e o 

amor à criança pequena são da natureza dos instintos femininos.  

Culturalmente, a maternidade está intimamente ligada ao cuidar e à expressão do 

afeto pelos filhos, e o que caracteriza uma boa mãe são justamente os atos de cuidar, dar 

afeto e alimentar a criança (Freitas et al., 2007). Assim, podemos então dizer que as 

respostas das adolescentes que contribuíram para a construção dessa categoria além de 

descrever o papel da mãe, caracterizam uma boa mãe, já que a descrição dada por elas 

está completamente pautada na expressão do afeto e nas atividades de cuidado.  

Observou-se também que as adolescentes expressaram uma idealização da 

maternidade em suas respostas, o que fica evidenciado pela associação que estabelecem 

entre o desempenho das atividades de cuidado e o sentimento de felicidade e realização 

pessoal.   

Segundo Lyra da Fonseca (1997), a normatização da pertença do cuidado da 

criança ao gênero feminino chega a atingir formas tão intensas que as próprias mulheres 

esquecem que se trata apenas de uma norma social, passível de ser rompida. O autor 

ainda afirma que o sistema ocidental de representação dos papéis dos sexos na 
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procriação engana as mulheres, levando-as a acreditar que a experiência da gravidez 

seja realizadora e até gloriosa (Lyra da Fonseca, 1997).  

 

 Classe 2: Ser mãe é dar amor incondicional 

As palavras significativamente associadas à classe 2 remetem à noção de afeto, 

revelando que as adolescentes que contribuíram para a construção dessa categoria de 

respostas define a maternidade a partir da expressão do afeto pelos filhos. Esse afeto 

pode ser demonstrado através de gestos de cuidado, carinho, atenção e amor aos filhos.  

Analisando o contexto das UCE’s que compuseram essa categoria de respostas, 

observa-se que, para essas adolescentes, a expressão do afeto da mãe se dá pelo 

estabelecimento de uma relação de amizade e confiança entre mãe e filha, devendo a 

mãe estar disponível para ajudar a filha nos momentos em que ela precisar e para ouvir 

os segredos da adolescente.  

É interessante destacar que a maioria dos sujeitos que contribuiu para a 

composição dessa categoria de respostas relatou não possuir renda mensal. Isto significa 

que, no momento da realização da pesquisa, seus pais não possuíam trabalho 

remunerado. Portanto, infere-se que as mães dessas adolescentes provavelmente 

dedicam-se exclusivamente às atividades domésticas e de cuidado com os filhos.  

A partir dessa informação, infere-se que as respostas dadas por essas 

adolescentes sejam fruto da observação do desempenho dos papéis masculino e 

feminino na sua história familiar, pois de acordo com Freitas et al. (2007), é na vida 

familiar que são transmitidos os valores culturalmente determinados do que compete ao 

masculino e do que compete ao feminino. Na vivência familiar, essas adolescentes 

podem observar os padrões de comportamento a serem seguidos por cada gênero, 

concluindo que cabe à mulher a realização das atividades de cuidado e de expressão do 
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afeto, como elas próprias descreveram nas respostas que compuseram essa categoria 

(Freitas et al., 2007).  

Esta associação entre gênero feminino e atividades de cuidado vem sendo 

naturalizada, sendo culturalmente entendido que a maternidade e o amor à criança 

pequena são da natureza dos instintos femininos (Perosa & Pedro, 2009). 

Culturalmente, uma boa mãe é caracterizada pela realização dos atos de cuidar, dar 

afeto e alimentar a criança, o que coincide com descrição da maternidade realizada pelas 

adolescentes que compuseram essa classe (Freitas et al., 2007). 

Nota-se, nas respostas dessas adolescentes, uma idealização do conceito de 

maternidade. Isto porque a descrição de maternidade elaborada por essas adolescentes 

caracterizam uma mãe que é constantemente carinhosa, amiga e compreensiva, e 

mesmo diante dos erros dos filhos não os repreende, permanecendo afetuosa.  

Percebe-se que essas adolescentes chegam a ignorar ou negar as dificuldades que 

poderão surgir em diversas situações durante o desenvolvimento infantil (Levandowski 

& Piccinini, 2006). Além disso, limitam o papel da mãe à expressão do afeto pelo filho, 

sem listar outras atribuições, como, por exemplo, a imposição de limites e disciplina aos 

filhos, a realização de atividades domésticas, a manutenção financeira do lar, entre 

outras atribuições.  

Não identificar a mãe como uma figura de autoridade, revelando a expectativa 

de expressão constante de afetos positivos pode estar relacionado a uma idealização do 

papel de mãe. Esta idealização pode estar associada ao momento da vida dos jovens, 

pois nessa etapa eles buscam a autonomia em relação aos seus próprios pais, o que pode 

dificultar uma identificação com a figura da mãe que limita e educa, talvez por ser disso 

exatamente que tentam fugir nesse período da vida (Levandowski & Piccinini, 2006).  
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Reconhece-se, também, a possibilidade de que tal idealização do papel de mãe 

esteja relacionada à influência da família de origem da adolescente como modelo direto 

– gerando uma repetição de suas ações – ou indireto (provocando uma reflexão no 

adolescente) na construção de uma definição para os papéis de pai e de mãe 

(Levandowski & Piccinini, 2006). 

Diante de uma descrição idealizada do papel de mãe apresentada por essas 

adolescentes, infere-se que tal definição reflita a expectativa dessas adolescentes de que, 

ao se tornarem mães, possam criar seus filhos numa relação amigável, baseada no 

aconselhamento, esperando para si uma maternidade ligada ao afeto e ao diálogo 

(Levandowski & Piccinini, 2006).  

 

 Classe 3: Ser mãe é preparar o filho para a vida 

O conceito de maternidade apresentado nessa classe remete à responsabilidade 

da mãe com a educação do filho durante todo o seu desenvolvimento. Ao analisar as 

UCE’s que compuseram essa classe, observamos que as participantes entendem que é 

responsabilidade da mãe educar o filho, mas não se referem somente à educação formal, 

caracterizada pela atitude de colocar a criança na escola e acompanhar o seu 

aprendizado. Nessa categoria de respostas, a responsabilidade da mãe em educar o filho 

refere-se também às orientações que ela deve dar para que o filho esteja preparado para 

enfrentar positivamente diversas situações da vida, fazendo sempre as escolhas corretas, 

dentro do sistema de valores daquela família.  

Nota-se também nessa classe a noção de continuidade da responsabilidade da 

mãe quanto à educação do filho. As respostas revelam que a mãe deve orientar e 

acompanhar a educação do filho em todas as etapas do desenvolvimento humano.  
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As adolescentes que contribuíram para a construção dessa categoria de respostas 

atribuem à mãe a responsabilidade pela educação informal do filho, orientando-o e 

aconselhando-o nos momentos em que precisar fazer escolhas. Esse tipo de educação se 

dá, basicamente, na esfera privada da vida familiar, lugar que é culturalmente atribuído 

à mãe (Arilha, 1999; Lyra da Fonseca, 1997). De acordo com Arilha (1999) e Lyra da 

Fonseca (1997), é na esfera privada que a mãe desempenha todas as funções que 

culturalmente lhe são atribuídas: cuidado com os filhos no que diz respeito à educação, 

às atividades no tempo livre, de lazer e de auxílio nas atividades escolares. E foram 

precisamente essas as atribuições da mãe citadas na presente categoria de respostas. 

A principal função atribuída à mãe, nessa categoria, seria dar orientação e 

carinho, educar os filhos preparando-os para a vida, e mantendo assim, uma relação de 

proximidade e afeto com o filho. Encontram-se, nessa categoria de respostas, resquícios 

da lógica patriarcal que responsabiliza a mãe pelos cuidados com o lar e com os filhos 

(Arilha, 1999; Lyra da Fonseca, 1997). Isto pode vir em decorrência das representações 

de cuidado desenvolvidas ao longo da sua vida, a partir da forma como as relações 

familiares foram estabelecidas, das características pessoais da adolescente e também das 

diretrizes culturais (Levandowski & Piccinini, 2006).  

 Os atos de conceber e criar filhos foram se constituindo como experiências 

humanas culturalmente atribuídas às mulheres, e é na vida familiar que são transmitidos 

os valores culturalmente determinados e vigentes na sociedade (Freitas et al., 2007; 

Lyra da Fonseca, 1997).  

É provável que a construção dessa conceituação da maternidade tenha se dado a 

partir da influência das construções de gênero baseadas no modelo patriarcal, as quais 

relacionam a maternidade à submissão e ao cuidado. É inegável o peso que essas 

construções sociais têm sobre a sociedade, principalmente nas definições dos papéis de 
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mulher e de mãe como detentora da responsabilidade pelos cuidados domésticos e pela 

educação dos filhos (Perucchi & Beirão, 2007; Silva & Piccinini, 2009).  

 

 Classe 4: Ser mãe é tornar-se adulta 

Analisando as UCE’s que compuseram esta classe, observa-se que, para essas 

adolescentes, o conceito de maternidade é definido em função das mudanças que a 

maternidade traz para a vida da jovem, principalmente pela aquisição de novas 

responsabilidades, típicas da vida adulta. A palavra responsabilidade expressa a ideia de 

que, com a maternidade, o jovem se torna responsável não só pela sua vida, mas 

também pela da criança.  

As palavras “pessoa”, “importante” e “cuida” revelam que as adolescentes 

entendem que ser mãe é tornar-se a pessoa mais importante da vida da criança, pois é 

ela a responsável por todos os cuidados com o filho. Portanto, o conceito de 

maternidade, nessa categoria, é entendido como um atributo que permite a jovem tornar-

se adulta, responsável, já que assume a responsabilidade de cuidar da vida do outro, e 

não mais só da sua.  

Este dado coincide com a própria definição do termo responsabilidade adotada 

nesse estudo e elaborada por Arilha (1999). Para essa autora, a responsabilidade diz 

respeito a um sentimento pessoal que compromete o indivíduo a compreender que não 

pode abandonar-se às próprias conveniências pessoais, mas que deve orientar sua 

conduta a partir de um ditame superior, que pode ser um juízo de sociedade, de Deus ou 

da História. Percebe-se, nesse conceito, a noção de obrigação, atenção e cuidado para 

com o outro. 

É precisamente a partir da aquisição de uma obrigação de cuidado com o outro 

que a maternidade foi definida pelas adolescentes que contribuíram para a composição 
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dessa categoria. A aquisição de responsabilidade como um novo encargo social, 

associado à preocupação de garantir o cuidado aos filhos é um atributo que dá ao jovem 

o reconhecimento social da sua maturidade (Arilha, 1999; Lyra da Fonseca, 1997).  

Lyra da Fonseca (1997) afirma que, quando tratamos dos projetos de autonomia 

e maturidade dos jovens, essa discussão deve ser marcada pelos aspectos 

socioeconômicos dos sujeitos envolvidos. Para os jovens de classe econômica média e 

alta, é atribuído um alto valor à educação como estratégia de ascensão social, o que lhes 

permite elaborar projetos de autonomia que se concretizam pela entrada em uma 

Universidade Pública e pelo ingresso no mercado de trabalho. Para os jovens de 

camadas populares – como é o caso dos participantes do presente estudo – as barreiras 

enfrentadas no sistema de ensino são mais intensas, e a saída do jovem da escola 

associa-se à necessidade e ao desejo de trabalhar, provocando uma inserção precoce (se 

comparado aos jovens de classe média e alta) desse jovem no mercado de trabalho (Lyra 

da Fonseca, 1997).  

Esse projeto de autonomia da juventude carrega a marca da diferença 

socioeconômica e também da diferença em relação ao sexo. Se, para o rapaz das classes 

populares, o projeto de autonomia vem da inserção precoce no mercado de trabalho, 

para a moça esse projeto se concretiza, na maioria das vezes, a partir da constituição de 

uma nova família, casando-se e/ou tendo filhos (Lyra da Fonseca, 1997).  

Podemos citar aqui diversos estudos que chegaram à conclusão de que a 

gravidez na adolescência nem sempre é indesejada. Mesmo os estudos realizados com o 

objetivo de caracterizar a gravidez adolescente como um fenômeno a ser evitado, por 

trazer diversas consequências negativas para a jovem, acabam por concluir que, para a 

jovem de classe econômica baixa, o projeto de ascensão social passa pela constituição 

de uma família e pela consequente aquisição de responsabilidades da vida adulta, 
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adquirindo, assim, o reconhecimento social da sua maturidade (Belo & Pinto e Silva, 

2004; Borges, 2007; Cabral, 2003; Goldenberg et al., 2005; Lima et al., 2004; Lyra da 

Fonseca, 1997; Suassuna, 2008).  

 Uma vez que as adolescentes que contribuíram para a construção dessa categoria 

pertencem também a uma classe econômica baixa e enfrentam as mesmas dificuldades 

no ensino público descritas por Lyra da Fonseca (1997), inferimos que, também para 

elas, a maternidade faça parte do seu projeto de ascensão social, adquirindo o 

reconhecimento social da maturidade pela capacidade de cuidar do filho e família 

(Arilha, 1999; Lyra da Fonseca, 1997). E, por essa razão, a descrição de maternidade 

aqui apresentada tem o significado de passagem do universo adolescente para o adulto.  

 

6.2.2 – Atribuições da mãe 

É importante esclarecer que o estímulo gerador das respostas que compuseram o 

corpus “Atribuições da mãe” foi a seguinte pergunta: “De forma específica, quais são as 

atividades que uma mãe realiza?”. Essa pergunta foi elaborada com o intuito de 

complementar a pergunta que deu origem ao corpus anterior sobre o conceito de 

maternidade, permitindo que, ao responder a segunda pergunta, o participante pudesse 

fornecer uma descrição mais detalhada da função da mãe. Por essa razão, o conteúdo 

revelado nas categorias de resposta referentes ao corpus “Atribuições da Mãe” são uma 

repetição e também uma complementaridade das informações já discutidas 

anteriormente, em relação às categorias do corpus “Conceito de Maternidade”.  

 Na discussão das categorias que serão apresentadas a seguir fica evidenciado que 

as respostas dão maiores detalhes de uma caracterização do papel da mãe já discutido 

anteriormente. Portanto, não se pretende repetir as discussões já realizadas nas 

categorias anteriores, apenas trazer informações complementares.  
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 Classe 1: A atribuição da mãe é realizar tarefas domésticas 

As palavras significativamente associadas a essa classe remetem, claramente, à 

realização de serviços domésticos. Os verbos “fazer”, “arrumar”, “lavar” e “passar” 

aparecem sempre em associação às palavras “casa”, “louça” e “roupa”, referindo-se aos 

afazeres domésticos que são atribuídos à mãe, quais sejam: lavar louça, passar roupas, 

arrumar a casa, cozinhar, entre outros. A descrição dessas atividades como atribuições 

de uma mãe revela que, para as adolescentes que ajudaram a compor essa classe, a 

responsabilidade da mãe é cuidar do lar onde a família reside.  

 É interessante observar que as atribuições de uma mãe listadas nessa categoria 

de respostas são atividades que a mulher realiza no lar. Apesar de reconhecer que essas 

atividades são realizadas com o objetivo de dar maior conforto à família – e por isso já 

são expressões de afeto – no entanto, não são atividades de cuidado com os filhos ou 

com o marido, podendo-se dizer que são claramente atribuições de uma dona de casa, e 

não necessariamente da mãe.  

São as qualificações do gênero masculino e do gênero feminino que definem o 

modo de inserção do sujeito na cultura a qual ele faz parte, estabelecendo um padrão de 

comportamento a ser seguido por cada gênero (Freitas et al., 2007).  

As atribuições da mãe apresentadas nessa categoria de resposta refletem uma 

construção social do gênero feminino baseada no modelo patriarcal, relacionando 

maternidade à submissão e à esfera privada da vida familiar (Perucchi & Beirão, 2007). 

As definições dos papéis de mulher e de mãe como detentora da responsabilidade pelos 

cuidados domésticos e pela educação dos filhos têm sua base na maternagem, termo que 

significa cuidados da mãe, e que tem um significativo valor cultural na disseminação do 
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que corresponde ao masculino e ao feminino (Freitas et al., 2007; Perucchi & Beirão, 

2007). 

É possível que a construção das respostas dessas adolescentes tenha associação 

com o que observam em suas relações familiares, desenvolvendo suas representações 

dos papéis de mãe e de pai a partir da influência direta ou indireta da sua família de 

origem (Levandowski & Piccinini, 2006).  

Achados semelhantes aos apresentados nessa categoria de resposta foram 

revelados por Perucchi e Beirão (2007), que realizaram uma pesquisa com mulheres 

chefes de família, buscando conhecer a forma como essas mulheres definem o papel de 

pai e o papel de mãe. Os resultados encontrados revelaram que, mesmo as mulheres que 

trabalham fora de casa e assumem integralmente a função de provedoras financeiras da 

família não apresentavam nenhuma intenção de partilhar os afazeres domésticos com 

seus companheiros. O espaço doméstico ainda permanecia, no imaginário dessas 

mulheres, como um espaço predominantemente feminino.  

No presente estudo, o espaço doméstico também foi extremamente valorizado 

pelas adolescentes que ajudaram a compor essa categoria de resposta, caracterizando a 

atribuição da mãe com base exclusivamente na realização dos serviços domésticos.  

 

 Classe 4: A atribuição da mãe é realizar múltiplas funções: cuidar do lar, dos 

filhos, do marido e ser provedora financeira da família 

Analisando o contexto das UCE’s que compuseram essa classe, observa-se a 

noção de que a atribuição da mãe é, além de fazer os serviços domésticos, ser 

responsável pelo cuidado com os filhos e com o marido e trabalhar fora de casa para 

prover financeiramente sua família. Aqui fica evidenciado que é o conjunto de todas 



124 

 

essas tarefas que compõem a função da mãe. Não se trata de executar uma função e 

deixar outra de lado, mas sim de assumir todas elas conjuntamente. 

Dados do IBGE apontam que, em 2010 as mulheres tiveram um ganho real de 

13,5% de aumento em seu rendimento médio, enquanto os homens tiveram um ganho 

real de 4,1% (apesar de considerar que, mesmo diante desse significativo aumento de 

rendimento mensal, a mulher continua recebendo apenas 73,8% do rendimento médio 

mensal do homem, faltando ainda muitos anos para chegarmos a uma equivalência de 

salários de homens e mulheres). Diante disso, podemos inferir que a construção da 

representação do papel da mãe apresentado nessa categoria tenha sido desenvolvida a 

partir das observações da adolescente de sua própria dinâmica familiar, pela influência 

direta ou indireta da sua família de origem (Levandowski & Piccinini, 2006).  

É fato que houve avanços na conquista do espaço público pela mulher, tendo, em 

muitos casos, se tornado a chefe da família através do seu trabalho remunerado. Apesar 

dessas mudanças no papel social da mulher contrariar os preceitos do patriarcado e 

contestar os modelos tradicionais de parentalidade, nota-se que ainda há resquícios 

dessa lógica na sua responsabilização quase que exclusiva pelos cuidados com o lar e 

com filhos. 

Em pesquisa realizada por Perucchi e Beirão (2007) com mulheres chefes de 

família, as participantes relataram realizar uma multiplicidade de funções e, assim como 

foi descrito na presente categoria de respostas, elas listaram como suas atribuições as 

seguintes atividades: responsabilidade pelo cuidado dos filhos tanto na educação quanto 

na manutenção financeira, nas atividades do tempo livre, de lazer e de auxílio nas 

tarefas escolares, além dos serviços domésticos. Destaca-se que essas mulheres ainda 

relataram que sentiam a necessidade de dividir com o parceiro a responsabilidade pela 

educação dos filhos, principalmente na imposição dos limites, mas não consideravam 
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necessitar de ajuda na realização dos serviços domésticos, pois entendiam que o espaço 

doméstico era um espaço prioritariamente feminino (Perucchi & Beirão, 2007). 

Nota-se, tanto nos resultados do estudo realizado por Perucchi e Beirão (2007) 

quanto na descrição da presente categoria de resposta, que a conquista do mundo do 

trabalho pela mulher não correspondeu a uma diminuição das atividades no espaço 

doméstico. Consequentemente, surgem dificuldades provenientes das múltiplas jornadas 

de trabalho. Pode-se dizer que essas mulheres possuem múltiplas jornadas de trabalho, 

tendo que dividir sua rotina entre as obrigações de cumprimento da carga horária no 

emprego, na realização dos serviços domésticos e no cuidado com os filhos e com o 

marido.  

Revela-se, então, um conflito existente entre os avanços da participação da 

mulher na esfera pública – culturalmente ocupada pelos homens – e a lógica patriarcal 

ainda vigente (Perucchi & Beirão, 2007). E é inegável o peso que essas construções 

sociais têm sobre a sociedade, principalmente nas definições dos papéis de mulher e de 

mãe como detentora da responsabilidade pelos cuidados domésticos e pela educação dos 

filhos (Carvacho et al., 2008; Carvalho et al., 2009; Perucchi & Beirão, 2007). 

Por um lado, houve uma conquista de mais espaço na esfera pública pelas 

mulheres. Por outro lado, elas acabaram aumentando sua carga de responsabilidades, 

pois às responsabilidades do âmbito doméstico – culturalmente atribuídas às mulheres – 

somaram-se as responsabilidades do âmbito público (Carvacho et al., 2008; Carvalho et 

al., 2009; Perucchi & Beirão, 2007).  

Fica evidenciado, na descrição das atribuições da mãe apresentada nessa 

categoria, que ao mesmo tempo em que se supera a expectativa de que o pai seja o único 

provedor financeiro da família – já que essa função tem sido assumida pela mãe – existe 

ainda manutenção de valores da lógica patriarcal, que faz com que as mulheres 
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permaneçam se responsabilizando pela realização dos serviços domésticos e dos 

cuidados com os filhos e marido. 

 

 Classe 2: A atribuição da mãe é cuidar do bebê 

Ao analisar as UCE’s que compuseram essa classe, nota-se a noção de que a 

atribuição da mãe é cuidar do bebê. Os sujeitos não se referem a uma criança maior ou a 

um filho adolescente, em processo de crescimento. As palavras significativamente 

associadas a essa categoria revelam que as atividades de uma mãe são direcionadas para 

o bebê que necessita de cuidados como amamentar, trocar a fralda, dar banho, colocar 

para dormir e dar comida. A palavra “educar”, que também foi significativamente 

associada a essa categoria, é mais uma das atribuições da mãe no cuidado com o bebê. 

As respondentes acrescentam à lista de atividades desempenhadas pela mãe as 

atribuições de dar “carinho”, “amor” e “atenção”, palavras que também foram 

significativamente associadas a essa categoria. De forma geral, ao analisar o contexto 

das UCE’s que compuseram essa classe, observamos que, para essas adolescentes, a 

atribuição da mãe é cuidar do bebê de forma afetuosa.  

A faixa de idade entre 10 e 14 anos foi uma variável significativamente 

associada à composição dessa classe. Descrever as atribuições da mãe sendo realizadas 

somente na etapa da vida em que o filho ainda é bebê revela um aspecto da imaturidade 

do pensamento adolescente, característica principalmente dos anos iniciais da 

adolescência, aos quais pertenciam a maioria das adolescentes que contribuíram para a 

construção dessa classe de respostas. De acordo com Piaget e Inhelder (1980), até 

aproximadamente os 12 anos de idade, o indivíduo ainda pertence a um estágio de 

desenvolvimento cognitivo denominado de operações concretas, que apesar de 

apresentar o avanço de permitir ao indivíduo compreender os pontos de vista dos outros, 
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apresenta também a limitação de pensar sobre situações do aqui e agora, só 

desenvolvendo uma capacidade de pensamento mais abstrato após os 12 anos. É nos 

anos finais da adolescência que sua capacidade cognitiva evolui para o estágio que Jean 

Piaget chamou de operações formais, que habilita o adolescente a pensar em termos 

futuros, em hipóteses (Piaget & Inhelder, 1980).  

 Essa categoria revelou uma percepção das adolescentes de que as atribuições da 

mãe referem-se às responsabilidades de cuidado com o bebê, não conseguindo 

visualizar a extensão dessas responsabilidades para as futuras etapas de 

desenvolvimento da criança. Atribui-se esse dado, então, à imaturidade do pensamento 

do início da adolescência. 

 Mais uma vez, fica evidenciado que as respostas que construíram essa categoria 

descrevem atribuições da mãe que estão inseridas no modelo tradicional da família, 

como aquela composta por pai, mãe e filhos, em que o pai é o provedor financeiro e a 

mãe cuida da casa e dos filhos. Fica evidente nessa categoria de respostas a 

naturalização do lugar da mulher como cuidadora dos filhos, contribuindo para a 

manutenção da idéia de que as mulheres são as únicas responsáveis pelos cuidados com 

o filho, já desde a gravidez (Perosa & Pedro, 2009). 

 Percebe-se também que as adolescentes que contribuíram para a construção 

dessa classe de respostas acreditam que, ao realizar as atividades de cuidado com o 

bebê, a mãe deva fazê-lo de maneira afetuosa, expressando seu sentimento de realização 

com a maternidade. A construção de tal caracterização das atribuições maternas revela, 

mais uma vez, ter sofrido influência da normatização da pertença do cuidado da criança 

ao gênero feminino. Lyra da Fonseca (1997) chama atenção ao dizer que se trata apenas 

de uma norma social, passível de ser rompida. Segundo o autor, esta representação dos 

papéis dos sexos na procriação engana as mulheres, levando-as a acreditar que a 
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gravidez deve ser uma experiência realizadora para a mulher, em que se espera que ela 

estabeleça imediatamente um vínculo de fusão com a criança (Lyra da Fonseca, 1997), 

não deixando espaço para que ela sinta nem mesmo as ambivalências características da 

maternidade (Maldonado, 1997).  

  

 Classe 3: A atribuição da mãe é preparar o filho para o futuro 

As adolescentes que contribuíram para a construção dessa categoria de respostas 

atribuem à mãe a responsabilidade pela educação informal do filho, orientando-o e 

aconselhando-o nos momentos em que precisar fazer escolhas e prepará-los para lidar 

com as mais diversas situações da vida. Evidencia-se nessa categoria que, para essas 

adolescentes, é responsabilidade da mãe orientar e preparar o filho para vida.  

A palavra “brincar”, que também foi significativamente associada à essa classe, 

revela que, para essas adolescentes, também é atribuição da mãe prover momentos de 

lazer para seu filho. Essa idéia é expressa pelas UCE’s cujo contexto revelam que o 

brincar é uma forma de aproximação entre mãe e filho, que permite o exercício do 

cuidado e a expressão do afeto. 

Papalia et al. (2009) afirmam que o lazer possui a função de promover a 

interação social entre as pessoas, e é, muitas vezes, durante as atividades de lazer que os 

adolescentes constroem suas amizades e criam laços. Assim, infere-se que, para os 

participantes desse estudo, as atividades de lazer promovem a criação e fortalecimento 

dos laços entre mãe e filho. 

Nessa categoria de respostas, os participantes puderam fornecer uma descrição 

mais detalhada da função da mãe, que foi anteriormente explicitada e discutida na 

categoria intitulada “Ser mãe é preparar o filho para a vida”, pertencente ao corpus 

“Conceito de Maternidade”. Por essa razão, o conteúdo revelado na presente categoria 
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pode parecer uma repetição e também uma complementaridade das informações já 

discutidas anteriormente. Portanto, na discussão que será realizada a seguir serão 

apresentadas informações complementares às que já foram discutidas.  

A principal função atribuída à mãe, nessa categoria, seria dar orientação e 

carinho, educar os filhos preparando-os para a vida, e mantendo assim, uma relação de 

proximidade e afeto com o filho, especialmente através das brincadeiras e do lazer.  

Observa-se nessa categoria que, mais uma vez, as adolescentes entendem que as 

atribuições da mãe são aquelas realizadas na esfera privada da vida familiar, e que 

remetem ao cuidado e à expressão do afeto pelo filho.  

De acordo com Arilha (1999) e Lyra da Fonseca (1997), é na esfera privada que 

a mãe desempenha todas as funções que culturalmente lhe são atribuídas: cuidado com 

os filhos no que diz respeito à educação, às atividades no tempo livre, de lazer e de 

auxílio nas atividades escolares. E foram precisamente essas as atribuições da mãe 

citadas na presente categoria de respostas. 

É importante lembrar que a presente categoria de resposta foi composta pelo 

maior percentual de UCE’s analisadas em todo o corpus. Portanto, pode-se dizer que, de 

forma geral, a categoria de resposta intitulada “Atribuição da mãe é preparar o filho 

para a vida” é a classe que melhor representa o corpus “Atribuições da Mãe”, sendo 

esse o entendimento que a maioria das participantes do estudo tem à respeito da função 

materna. Devemos também lembrar que, na análise do corpus “Conceito de 

Maternidade”, a classe mais representativa foi a intitulada “ser mãe é tornar-se adulta”.  

Ao final da análise desse corpus, torna-se mais fácil compreender as relações 

entre as categorias. Sabe-se que as classes 2 e 3 tiveram origem no mesmo sub-corpora 

e torna-se perceptível a associação que existe entre elas, pois ambas remetem à noção de 

que a atribuição da mãe é cuidar dos filhos. No entanto, a classe 2 remete-se 
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especificamente aos cuidados direcionados ao bebê. Na classe 3, a noção de cuidado 

apresentada pelas respondentes é ampliada, revelando que a atividade de cuidado que a 

mãe executa diz respeito também a uma preparação para a vida.  

 

6.2.3- Conceito de Paternidade 

 Classe 1: Ser pai é ser provedor financeiro 

É importante destacar que esta classe que define o pai como provedor financeiro 

e material da família foi composta pelo maior número de UCE’s analisadas nesse 

corpus, podendo-se dizer que esta é a classe que melhor representa o conjunto de 

respostas dadas à pergunta “Para você, o que é ser pai?”.  

As palavras “trabalhar” e “sustentar”, que compuseram essa classe, claramente 

demonstram a idéia desses adolescentes de que o papel do pai é trabalhar para prover o 

sustento da família, arcando com as despesas da casa e dos filhos. Pela presença das 

palavras “casa”, “filhos” e “família”, nota-se também que tal responsabilidade do pai 

em ser provedor material é direcionada a família como um todo, incluindo esposa e 

filhos.  

Os participantes do presente estudo elaboraram respostas que remetem a uma 

visão de paternidade pautada numa preocupação com o futuro, sob o enfoque da 

provisão material, restringindo as necessidades dos filhos a essas mesmas bases. Com 

isso, o trabalho remunerado é, para esses jovens, referência fundamental para o 

exercício da paternidade (Freitas et al., 2007; Hoga & Reberte, 2009; Levandowski & 

Piccinini, 2006). 

Esses dados estão em consonância com a literatura científica que trata do tema 

da paternidade na idade adulta ou na adolescência, pois, embora a provisão material não 
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seja a única concepção de paternidade, é a mais valorizada e mais comumente relatada 

por pesquisas sobre esse tema (Freitas et al., 2009).  

É o caso, por exemplo, do estudo realizado por Levandowski e Piccinini (2006) 

com o objetivo de comparar as expectativas e sentimentos em relação à paternidade 

entre adolescentes e adultos, em que foram encontrados resultados que revelaram que os 

pais de ambos os grupos caracterizaram a si mesmos como provedores econômicos e de 

suporte emocional para a família. 

Hoga e Reberte (2009) realizaram um estudo com pais adolescentes e obtiveram 

resultados semelhantes ao do presente estudo quanto à caracterização do pai como 

provedor material da família. As autoras citadas constataram que muitos desses 

adolescentes começaram a trabalhar quando descobriram que iriam se tornar pais, 

revelando que, para eles, a prioridade do momento era prover o sustento da família, 

sendo essa a principal responsabilidade do pai (Hoga & Reberte, 2009). 

A atribuição de provedor financeiro tem o sentido de missão natural da 

paternidade: o pai se ocupa do sustento da família, enquanto a mãe se ocupa dos 

cuidados com os filhos (Carvalho et al., 2009; Freitas et al., 2009; Levandowski & 

Piccinini, 2006). 

Culturalmente, a paternidade é associada ao papel de provisão material, 

caracterizando como um bom pai aquele que não deixa faltar o alimento em casa e dá 

lições de vida ao filho (Freitas et al., 2007). De acordo com Freitas et al. (2007), para o 

pai, a primeira responsabilidade social é com o provimento financeiro da família, o que 

implica dizer que ser pai não é só ter filhos, mas conseguir mantê-los. 

Considera-se também, na interpretação dos dados do presente estudo, a própria 

definição de adolescência como uma etapa de transição da infância para a idade adulta 

(Papalia et al., 2009), o que nos permite inferir que o trabalho pode ter sido amplamente 
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citado por esses jovens por ser um dos aspectos constituintes da identidade adulta no 

homem, sendo uma das principais preocupações do jovem, nesse momento da sua vida, 

ter o reconhecimento social do seu amadurecimento (Arilha, 1999).  

 

 Classe 2: Ser pai é dar afeto 

 Observa-se nessa classe que a conceituação da paternidade está relacionada com 

a expressão do afeto pelo pai. Para os jovens que ajudaram a compor essa classe, ser pai 

é ajudar os filhos no momento em que precisarem e lhes dar carinho, amor e atenção, 

palavras essas que foram significativamente associadas a essa classe.  

Nota-se que, nessa categoria de respostas, os jovens definiram a função do pai a 

partir da sua participação na educação informal dos filhos, estando presente no dia-a-

dia, aconselhando-os quando necessário, respeitando suas decisões e demonstrando 

carinho e amor em todas essas ações.  

Pode-se observar nas falas dos participantes desse estudo uma visão de 

paternidade que rompe seu papel tradicional ao incluir aspectos vinculados ao 

envolvimento afetivo e ao cuidado no ambiente familiar. (Freitas et al., 2009).  

O envolvimento paterno é definido não só pela maior participação do pai nas 

atividades familiares, mas engloba também o comportamento do pai na interação com a 

criança, nas atividades de cuidado, de recreação, de apoio à esposa, os sentimentos do 

pai de satisfação com a paternidade e a qualidade da relação com a criança (Silva & 

Piccinini, 2009). 

É o envolvimento paterno que possibilita o surgimento de novas expectativas, 

atitudes e crenças à respeito do que o pai deve fazer nas relações familiares, emergindo 

o papel social que tem sido chamado de “Novo Pai” ou “Nova paternidade” (Lyra da 

Fonseca, 1997; Meincke & Carraro, 2009; Silva & Piccinini, 2009).  
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 O “novo pai” participa ativamente em todos os aspectos do cuidado com o filho, 

como, por exemplo, na alimentação do bebê e, posteriormente, na educação dos filhos 

em todas as etapas do desenvolvimento (Lyra da Fonseca, 1997; Meincke & Carraro, 

2009; Silva & Piccinini, 2009). 

No entanto, nota-se também que as respostas que compuseram essa categoria 

limitam a função do pai à expressão do afeto pelos filhos, excluindo as atividades 

disciplina e controle das crianças, o que poderia indicar que, até certo ponto, existe 

nessas respostas uma expectativa bastante idealizada quanto ao desempenho paterno, 

revelando a descrição de um “superpai” e, de certa forma, ignorando ou negando as 

dificuldades que poderão surgir em diversas situações durante o desenvolvimento 

infantil (Levandowski & Piccinini, 2006).  

 

 Classe 3: Ser pai é tornar-se adulto 

Observa-se a idéia de que a vida do homem muda completamente ao tornar-se 

pai, pois assume novas responsabilidades e faz renúncias a comportamentos típicos da 

juventude e, com isso, torna-se adulto. A palavra “coisa”, que foi significativamente 

associada a essa classe, refere-se justamente a variedade de hábitos e atitudes que o pai 

tem que abrir mão ao assumir a paternidade. É nesse contexto que aparecem as palavras 

“assumir” e responsabilidade, também associadas significativamente a essa classe, 

revelando a idéia de que, ao tornar-se pai, assumem-se responsabilidades típicas da vida 

adulta. A principal responsabilidade que se assume, de acordo com as UCE’s que 

compuseram essa classe, é pela vida de uma outra pessoa: o filho. É a ele que a palavra 

“pessoa” se refere, e que foi significativamente associada a essa classe. Assim, para os 

jovens que ajudaram a compor essa classe, ser pai é tornar-se adulto, assumindo 

responsabilidades de uma vida adulta e não mais juvenil.  
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O termo responsabilidade foi fortemente associado a essa categoria e é definido 

por Arilha (1999) como um sentimento pessoal que compromete o indivíduo a 

compreender que não pode abandonar-se às próprias conveniências pessoais, mas que 

deve orientar sua conduta a partir de um ditame superior, que pode ser um juízo de 

sociedade, de Deus ou da História. 

No conceito de responsabilidade elaborado por Arilha (1999) e adotado nesse 

estudo, percebe-se a noção de obrigação, atenção e cuidado para com o outro. Tal 

definição corresponde com precisão ao que os participantes desse estudo definiram 

como paternidade, caracterizando-a pela aquisição de responsabilidades típicas da vida 

adulta, o que os leva a abandonar comportamentos juvenis e a colocar em primeiro lugar 

a necessidade do outro – do filho – e não mais as suas.  

O resultado apontado nessa categoria de resposta define a paternidade como um 

atributo que transforma o jovem em adulto, e este dado encontra respaldo em outras 

pesquisas realizadas com o tema da paternidade. Freitas et al. (2009) realizaram um 

estudo com pais adultos que definiram a paternidade como uma aquisição de 

responsabilidade. Para esses sujeitos, a paternidade era definida como a aquisição de um 

novo encargo social, associado à preocupação com o bem-estar dos filhos, no sentido de 

lhes garantir subsistência e proteção. 

Cita-se também o estudo realizado por Almeida e Hardy (2007), que obteve 

resultados que se aproximam dos apresentados no presente estudo.  Na pesquisa 

desenvolvida por Almeida e Hardy, (2007), os pais adolescentes entrevistados citaram 

os mesmos atributos para a paternidade e para a idade adulta: o aumento da 

responsabilidade, a obrigatoriedade do trabalho e a perda da liberdade.  Analisando de 

forma geral as resposta desses sujeitos, as autoras concluíram que, para esses 

adolescentes, assim como é para os adolescentes do presente estudo, a paternidade 
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insere o homem no mundo dos adultos e reforça sua masculinidade, pois ser pai 

significa assumir responsabilidades (Almeida & Hardy, 2007). 

Podemos citar também o estudo realizado por Hoga e Reberte (2009) com pais 

adolescentes entre 10 e 19 anos (a mesma faixa etária do presente estudo). Os 

participantes revelaram em seus depoimentos que tornar-se pai significava a 

necessidade de dar prioridade às necessidades do filho, e não mais às suas. Hoga e 

Reberte (2009) observaram que a maior preocupação dos adolescentes era em assumir 

as responsabilidades do papel de pai, implicando em uma redefinição na sua postura e 

no seu modo de enfrentar a vida, modificando o seu comportamento no dia-a-dia, o que 

também foi apontado pelos participantes do presente estudo. Com isso, as autoras 

concluem que tornar-se pai implicava mudar seu estilo de vida e deixar para trás alguns 

comportamentos típicos da juventude. Isto implica em um processo de passagem do 

universo adolescente para o adulto, fazendo com que os jovens repentinamente se 

sintam mais maduros.  

Dentre as mudanças que a paternidade traz para a vida do homem, os 

adolescentes participantes da pesquisa de Hoga e Reberte (2009) entendiam, assim 

como entendem os participantes do presente estudo, que ao tornar-se pai era preciso 

fazer renúncias e abdicar de muitas coisas, como, por exemplo, deixar de sair com os 

amigos para dedicar mais tempo ao filho. Também se preocupavam em adotar um estilo 

de vida que julgavam ser moralmente correto, e, para isso, optavam por abdicar de 

comportamentos prejudiciais ou de risco.  

Toda a discussão teórica realizada acima torna compreensível que esta categoria 

de resposta tenha sido significativamente associada à idade e à classe socioeconômica 

dos jovens, sendo que os adolescentes que mais influenciaram na composição dessa 
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categoria estavam na faixa etária entre 15 e 19 anos e possuem renda familiar mensal de 

até um salário mínimo.  

Para os jovens que se encontram na faixa etária final da adolescência e que 

possuem uma renda familiar tão baixa, o caminho para o reconhecimento social da sua 

maturidade passa, muitas vezes, pela constituição de uma família e pela assunção das 

responsabilidades que a paternidade lhes impõe, já que o ensino público de péssima 

qualidade não lhes garante condições de ingresso em Universidades Públicas e nem o 

ingresso no mercado formal de trabalho (Cabral, 2003; Levandowski, 2001; Lyra da 

Fonseca, 1997; Rizzo & Chamon, 2010).    

Portanto, a atitude de assumir a responsabilidade paterna atende às expectativas 

sociais de masculinidade, garantindo a passagem para a vida adulta, pois agora estes 

jovens já desempenham as atitudes definidas socialmente como relacionadas à 

maturidade (Almeida & Hardy, 2007).  

De forma geral, para os adolescentes participantes do presente estudo, a 

paternidade promove o jovem à condição de adulto, pois entendem que ser homem 

significava ser responsável, sustentar a família, fazer renúncias e abdicar de 

comportamentos juvenis. Nesse sentido, a identidade de pai equivalia à identidade 

masculina, que define o masculino como um ser forte, capaz, e provedor (Freitas et al., 

2009; Silva & Piccinini, 2009). 

Após realizar a discussão das três categorias de respostas sobre o conceito de 

paternidade, torna-se mais fácil compreender a forma como o corpus se dividiu e deu 

origem às classes de resposta, como é mostrado no dendrograma da Classificação 

Hierárquica Descendente (Apêndice 7). É compreensível que as classes 2 e 3 tenham 

uma associação entre si, pois ambas revelam a idéia de que deve haver uma relação de 

cuidado e afeto entre pai e filho. Na classe 2, a dimensão afetiva foi o aspecto mais  
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marcante dessa relação entre pai e filho. Na classe 3, a idéia de cuidado, de ser 

responsável pela vida do outro, foi o aspecto definidor da relação pai e filho. Na classe 

1, que teve origem diferente das classes 2 e 3, não foi possível perceber, a noção de que 

deva haver uma relação afetuosa entre pai e filho, pois as UCE’s que compuseram a 

classe 1 definiam a paternidade  exclusivamente pelo provimento financeiro e material 

da família. Assim, torna-se mais clara a compreensão da separação entre as classes.  

 

6.2.4 – Atribuições do Pai 

 

 Classe 5: A atribuição do pai é prover financeiramente a família 

Observa-se nessa classe a idéia de que a atribuição do pai é ser provedor 

financeiro e material da família. As palavras “trabalhar” e “sustentar” revelam a idéia de 

que o pai deve trabalhar para prover o sustento da família. É importante destacar que, ao 

analisar as UCE’s que compuseram essa classe, fica evidente que a responsabilidade do 

pai em ser provedor financeiro é direcionada para a família, incluindo esposa e filhos, e 

não só para a criança. Foi por essa razão que a palavra “família” também foi 

significativamente associada à composição dessa classe, pois os respondentes 

associaram a paternidade à constituição de uma família.  

Assim como na análise do corpus intitulado “Conceito de Paternidade” a 

categoria que melhor o representou foi a que definiu o pai como o provedor financeiro 

da família, também na análise do corpus intitulado “Atribuições do Pai”, a categoria que 

melhor o representou foi a que define que a principal atividade do pai é prover 

financeiramente a família.  

É coerente e compreensível que isto tenha acontecido, já que o primeiro corpus 

foi gerado pelas respostas à pergunta “Para você, o que é ser pai?”, e o segundo corpus 
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foi gerado por uma pergunta que visava complementar a resposta da pergunta anterior, 

pedindo apenas para que o jovem especificasse quais são as atividades desempenhadas 

pelo pai. Portanto, se a maioria dos jovens respondeu à primeira pergunta caracterizando 

o pai como o provedor financeiro da família, consequentemente, na descrição das 

atividades específicas do pai, as respostas apresentadas apenas detalham essa função de 

provedor.  

Na discussão dos dados provenientes da análise do corpus “Conceito de 

Paternidade”, especificamente na categoria intitulada “ser pai é ser provedor 

financeiro”, foi realizada uma discussão teórica a respeito de a paternidade ser 

culturalmente associada à função de provedor financeiro e material da família, 

caracterizando como um bom pai aquele que não deixa faltar o alimento em casa e dá 

lições de vida ao filho (Freitas et al., 2007). Não se pretende repetir essa discussão aqui, 

considerando que as palavras “sustentar”, “trabalhar” e “família” que compuseram a 

presente categoria foram as mesmas palavras que compuseram a categoria “ser pai é ser 

provedor”, constituinte do corpus “Conceito de Paternidade”.  

Além disso, o contexto das UCE’s que compuseram a presente categoria foi o 

mesmo contexto da categoria “ser pai é ser provedor financeiro”, revelando que, para os 

participantes dessa pesquisa, o trabalho é condição essencial para o exercício da 

paternidade.  

Sabe-se que as atividades de cuidado são culturalmente associadas ao gênero 

feminino, e nessa categoria que descreve o modelo tradicional de paternidade, essas 

atividades não foram citadas, limitando a descrição das atribuições do pai quase que 

exclusivamente à provisão financeira e material da família. Isto pode estar associado ao 

fato de o adolescente estar consolidando sua identidade sexual e, talvez por isso, não 

consiga listar como atribuições paternas os comportamentos de cuidado considerados 
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femininos (Levandowski & Piccinini, 2006). Assim, mais uma vez, o trabalho é 

extremamente valorizado pelo jovem como constituinte da identidade masculina adulta, 

sendo também uma fonte de prestígio diante dos pares (Arilha, 1999; Freitas et al., 

2007; Freitas et al., 2009; Levandowski & Piccinini, 2006).  

Observou-se que a palavra “lazer” esteve significativamente associada à 

composição dessa classe, revelando que, para esses adolescentes, é atribuição do pai 

prover momentos de lazer para a família, estando tal atividade associada à sua função de 

provedor financeiro porque estes momentos de lazer, na maioria das vezes, implicam 

em gasto de dinheiro. É através do trabalho que se pode ter acesso ao mercado de 

consumo, inclusive ao consumo do que é considerado entretenimento para os jovens; 

portanto, para esses jovens, é função do pai, através do seu trabalho remunerado, prover 

os momentos de lazer dos seus filhos (Rizzo & Chamon, 2010).  

O lazer apareceu como uma atividade importante por ser uma das principais 

atividades juvenis, pelo menos para os adolescentes participantes desse estudo, já que a 

maioria deles relatou não trabalhar, o que nos permite inferir que as atividades que 

fazem parte da sua rotina são a frequência à escola e o lazer.  

 

 Classe 1: A atribuição do pai é educar o filho 

Os adolescentes que ajudaram a compor essa categoria entendem que o pai é a 

figura responsável pela educação do filho. Aqui os participantes referem-se a uma 

educação informal, revelando que a atribuição do pai é participar do dia-a-dia do filho, 

repassando valores e princípios morais, ensinando-o a fazer escolhas corretas na vida, 

dentro do sistema de valores daquela família. Essa idéia é expressa pelas palavras 

“educar” e “ensinar”, que foram significativamente associadas a composição dessa 
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classe, e que revelam a noção de que é atribuição do pai educar o filho, orientando-o e 

preparando-o para as situações da vida.  

Analisando o contexto das UCE’s que compuseram essa classe, percebe-se que, 

para os participantes dessa pesquisa, educar os filhos é uma atitude de expressão de 

afeto, pois os adolescentes associaram o ato de orientar a uma relação de 

companheirismo e amizade entre pai e filho.    

Os resultados apresentados nessa categoria de respostas se assemelham aos 

achados de Levandowski e Piccinini (2006), em estudo realizado com pais adolescentes 

e adultos, buscando investigar a expectativa desses sujeitos quanto ao desempenho do 

papel de pai. Os autores observaram que vários futuros pais se imaginavam 

aconselhando os filhos, mostrando a eles o que é certo e o que é errado e dando 

liberdade para fazerem suas próprias escolhas.  

Isso reflete a expectativa de desempenho de um papel diretivo do pai, 

estabelecendo com os filhos uma relação amigável, baseada no aconselhamento, 

principalmente informando sobre o certo e o errado, mas também deixando a liberdade 

para o filho fazer suas escolhas (Levandowski & Piccinini, 2006).  

Devemos citar também o estudo desenvolvido por Silva e Piccinini (2009) com 

pais adultos, buscando conhecer o tipo de envolvimento que cada pai demonstrava ter 

com o filho. Os resultados desse estudo mostraram que, para os pais entrevistados, a 

principal função do pai seria dar orientação e carinho, educar os filhos preparando-os 

para a vida, e mantendo assim, uma relação de proximidade com o filho (Silva & 

Piccinini, 2009; Wilkes, Mannix & Jackson, 2011).   

As atividades de ensino informal, orientação e aconselhamento descritas nessa 

categoria são atividades realizadas pelo pai na esfera privada, dentro do lar, e que 

estabelecem uma relação de cuidado com o filho.  Esta participação mais efetiva do 
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homem nas atividades domésticas e, principalmente no cuidado com os filhos, traz à 

tona o constructo de envolvimento paterno, definido não só pela maior participação do 

pai nas atividades familiares, mas englobando também o comportamento do pai na 

interação com a criança, nas atividades de cuidado, de recreação, de apoio à esposa, os 

sentimentos do pai de satisfação com a paternidade e a qualidade da relação com a 

criança (Silva & Piccinini, 2009).  

Ressalta-se que o presente estudo foi realizado com adolescentes que ainda não 

são pais, e que, ao questioná-los sobre seus conceitos de maternidade e paternidade, as 

definições apresentadas podem ocorrer, em grande parte, em função da observação do 

desempenho desses papéis na sua família de origem (Perosa & Pedro, 2009).  

A família de origem pode ser utilizada como modelo direto – gerando uma 

repetição de suas ações – ou indireto, provocando uma reflexão no adolescente, que irá 

elaborar uma maneira própria de criar seu filho e se relacionar com ele (Levandowski & 

Piccinini, 2006).  

No entanto, infere-se que a descrição positiva do papel de pai que foi 

apresentada nessa categoria poderia estar relacionada com a intenção de superar a falta 

de afeto na relação com seu próprio pai, esperando para si uma paternidade ligada ao 

afeto e ao diálogo (Levandowski & Piccinini, 2006). 

 

 Classe 3: A atribuição do pai é dar lazer aos filhos 

Observa-se nessa classe que as UCE’s que a compuseram referem-se a 

responsabilidade do pai em prover momentos de lazer para seus filhos. As palavras 

“levar”, “passear”, “brincar” revelam a noção de que a atribuição do pai é levar seus 

filhos para passear, brincar com eles e promover momentos de lazer. O ato de brincar e 

passear com os filhos é, para os participantes dessa pesquisa, uma expressão de afeto, 
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idéia essa que é revelada pelas palavras “dar”, “atenção”, “amor”, que foram 

significativamente associadas a essa classe. Dedicar tempo para brincar com os filhos é 

uma maneira que o pai tem de dar atenção e expressar amor pelos filhos, além de 

manter uma relação próxima e de cuidado.  

É interessante que essa classe revele a importância da dimensão afetiva na 

relação pai e filho, expressa através da brincadeira e do lazer. A expressão do afeto pelo 

pai é uma atribuição recentemente incorporada à função do pai. Fatores como a entrada 

da mulher no mercado de trabalho e, consequentemente, um maior questionamento 

sobre a participação mais intensa do homem nas atividades domésticas e no cuidado 

com as crianças provocaram uma maior dinamização das relações do gênero, ampliando 

o repertório de desempenho dos papéis masculinos e femininos (Lyra da Fonseca, 1997; 

Silva & Piccinini, 2009). Foi a partir daí que os homens começaram a realizar tarefas 

que antes eram exclusivas da mulher, como, por exemplo, atividades de cuidado e de 

afeto, o qual pode ser expresso nos momentos de lazer, como foi citado pelos 

adolescentes que compuseram a presente categoria (Lyra da Fonseca, 1997; Silva & 

Piccinini, 2009).   

Sabe-se que o lazer é uma atividade importante na rotina do jovem e constituinte 

do universo juvenil, marcado pela frequência à escola, pelas brincadeiras e jogos e pelo 

estabelecimento de relacionamentos afetivos (Papalia et al., 2009). Talvez por ser uma 

atividade tão importante para o jovem, a palavra lazer tenha sido tão frequentemente 

citada.  

É importante também destacar que as atribuições paternas listadas nessa 

categoria dizem respeito somente às atividades de lazer, observando-se que os 

adolescentes cujas respostas compuseram essa classe podem estar ignorando ou 

negando as dificuldades que poderão surgir em diversas situações durante o 
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desenvolvimento infantil. Nas respostas que compuseram essa categoria não se faz 

menção à necessidade de disciplinar os filhos, revelando a descrição de um desempenho 

paterno bastante idealizado (Levandowski & Piccinini, 2006).  

Não definir o pai como uma figura de autoridade, caracterizando-o como 

responsável apenas pelo lazer do filho pode corresponder a uma idealização do papel de 

pai, isto pode estar associado ao momento da vida dos jovens, em que a liberdade e o 

lazer são extremamente valorizados, e buscam a autonomia em relação aos seus 

próprios pais. Entre esses jovens ainda não parece haver uma identificação com o pai 

que limita e educa, talvez por ser disso exatamente que tentam fugir nesse período da 

vida (Levandowski & Piccinini, 2006).  

É notável a associação existente entre essa classe e a classe 1, pois ambas trazem 

a idéia de que certas atribuições do pai são expressões do seu afeto pelo filho. Na classe 

1, o ato de orientar o filho e prepará-lo para vida é interpretado pelo adolescente como 

uma forma de cuidado e de expressão do amor do pai pelo filho. Na classe 3 é o ato de 

brincar com o filho que é interpretado como uma maneira de expressar afeto e cuidado. 

Assim, nota-se que as duas classes trazem em si a dimensão da expressão do afeto como 

sendo a principal atribuição do pai. As classes diferem somente na descrição de uma 

forma específica que o pai pode demonstrar esse afeto.  

 

 Classe 2: A atribuição do pai é promover o bem-estar material e emocional da 

família. 

Há, nessa classe, a presença de duas noções sobre as atribuições do pai. Uma 

delas trata da responsabilidade do pai em prover financeiramente sua família, e essa 

idéia é revelada pela palavra “comprar”, que foi significativamente associada a essa 

classe. As UCE’s analisadas revelam que, para estes adolescentes, é atribuição do pai 
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comprar o que o seu filho necessitar, mesmo que não se trate de necessidades básicas, e 

sim de coisas menos urgentes.  

A outra noção presente nessa classe é a de que é atribuição do pai promover a 

harmonia e o bem-estar na sua família. As palavras “ajudar” e “fazer” referem-se à 

responsabilidade do pai em ajudar nos serviços domésticos e ajudar a educar os filhos, 

não assumindo tais tarefas como sua responsabilidade, mas auxiliando alguém (supõe-se 

que seria a mãe) na realização das mesmas.  A atribuição do pai seria, então, promover a 

harmonia e a boa-convivência familiar, e é, em nome disso, que ele presta auxílio nas 

atividades domésticas e de educação dos filhos. 

Percebe-se que a descrição do modelo tradicional de paternidade, caracterizado 

como o pai provedor financeiro e material da família, permanece ainda no imaginário 

desses jovens. Ao mesmo tempo, esses mesmos adolescentes reconhecem que há a 

necessidade de que o pai auxilie a mãe nas atividades domésticas e de cuidado com os 

filhos para que nenhum dos dois fique sobrecarregado e ambos possam também 

interagir com os filhos e, assim, haja bem-estar no lar.  

Os dados apresentados nessa categoria de respostas se assemelham aos que 

foram encontrados no estudo realizado por Freitas et al. (2007) com pais adultos, 

buscando compreender a vivência da paternidade. Os entrevistados descreveram o seu 

próprio desempenho como pais num misto entre o modelo tradicional de paternidade e 

novas formas de assumir esse papel. Isto ocorreu, segundo a discussão feita pelas 

autoras, porque os entrevistados eram os provedores financeiros da família, mas 

tentavam viver a paternidade de forma a romper com o estereótipo do modelo 

tradicional de paternidade e vivenciar os aspectos afetivos dessa relação (Freitas et al., 

2007).   
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A pesquisa realizada por Perosa e Pedro (2009) com jovens universitários que 

ainda não eram pais, buscando captar o conceito de paternidade desses jovens, teve 

achados bem semelhantes aos do presente estudo. As autoras observaram que, para os 

jovens universitários, que viviam em famílias nucleares – assim como a maioria dos 

adolescentes do presente estudo – um pai deveria contribuir com o sustento da casa e 

dividir as tarefas domésticas com a mãe para que a família pudesse sobreviver e viver 

em harmonia (Perosa & Pedro, 2009).  

Corroborando os achados do estudo de Perosa e Pedro (2009), os adolescentes 

do presente estudo também afirmaram que o pai deve dividir as tarefas domésticas com 

a mãe com o intuito de promover o bem-estar na família. 

Evidencia-se que, no ideário dos jovens participantes dessa pesquisa, o modelo 

de paternidade em que o homem assume a função de provedor e mantém-se 

emocionalmente distante dos filhos convive com a referência do chamado de “novo 

pai”, aquele homem que valoriza a formação de um vínculo afetivo com a criança e 

dedica-se e compromete-se com o cuidado e com a educação dos filhos (Perosa & 

Pedro, 2009).   

Transformações sociais, culturais e econômicas do mundo atual vêm solicitando 

ao homem que participe mais ativamente do cotidiano familiar, provocando a 

construção de um novo modelo de paternidade (Lyra da Fonseca, 1997; Perosa & Pedro, 

2009). No entanto, nota-se ainda uma dificuldade em assimilar a ampliação do papel do 

pai, o que foi evidenciado nas respostas dos sujeitos que compuseram essa categoria, e 

também pelos participantes dos estudos citados (Freitas et al., 2007;  Perosa & Pedro, 

2009). A dificuldade percebida está em conciliar o modelo tradicional de paternidade 

com as novas atribuições incorporadas ao papel de pai, como a responsabilidade pelos 

serviços domésticos.  
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No entanto, esse movimento de reflexão sobre o papel paterno – mesmo que os 

participantes da pesquisa ainda não sejam pais – é importante para a construção de 

novos modelos de paternidade e de comportamentos que os pais podem assumir com 

seus filhos e na família contemporânea (Freitas et al., 2007).  

 

 Classe 4: A atribuição do pai é cuidar dos filhos e da esposa 

Observa-se nessa classe a noção de que a atribuição do pai é cuidar dos filhos 

(dando afeto, educação e provendo financeiramente) e da esposa (preocupando-se em 

ajudá-la nas tarefas domésticas e dividindo as responsabilidades pela educação do 

filho).  

As palavras “cuida”, “mãe” e “casa”, significativamente associadas a essa classe, 

revelam que os adolescentes entendem que é atribuição paterna cuidar da esposa e da 

casa. A partir da análise do contexto das UCE’s que compuseram essa categoria de 

respostas, entende-se que o cuidado citado pelos jovens refere-se a responsabilidade do 

pai em prover financeiramente sua família, suprindo as necessidades básicas de 

moradia, alimentação e educação. O cuidado também se refere às responsabilidades do 

pai com a educação do filho e com a demonstração do afeto por ele, no entanto, essas 

últimas atribuições não são exclusivas do pai, sendo divididas entre ele e a mãe.  

Analisando-se o contexto das UCE’s que compuseram essa classe de respostas, 

percebe-se uma visão de paternidade que rompe seu papel tradicional ao incluir aspectos 

vinculados ao envolvimento afetivo e ao cuidado no ambiente familiar. Observa-se, nas 

respostas desses adolescentes, uma expectativa de rompimento com o estereótipo do pai 

que é exclusivamente provedor financeiro, que faz o homem incorporar as 

características de forte, viril e infalível (Freitas et al., 2009). 
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A caracterização do papel de pai elaborada pelos adolescentes que compuseram 

essa categoria remete à definição do que a literatura científica tem chamado de “novo 

pai”, caracterizando-o como um pai que responde às novas demandas da sociedade para 

que ele assuma, acolha e desempenhe funções que eram realizadas pela mulher e 

legitimadas pela sociedade (Perosa & Pedro, 2009). 

Observa-se também, nessa categoria de respostas, que o “novo pai” visita o pai 

tradicional, mas afasta-se dele, construindo um sentido mais amplo para a paternidade, 

estabelecendo a importância da construção de vínculos afetivos na relação pai e filho 

(Freitas et al., 2007). 

Nas respostas fornecidas por essas adolescentes, é possível perceber que as 

mudanças nas atribuições do pai estão focadas na qualidade do relacionamento, 

revelando um tipo de relacionamento mais íntimo e expressivo entre pai e filho, pautado 

pelo gesto de cuidar – palavra significativamente associada à formação dessa categoria 

de respostas (Silva & Piccinini, 2009). 

Pela importância atribuída às atividades de cuidado, percebe-se que, para os 

jovens que compuseram essa categoria, a expectativa de desempenho do pai dá um salto 

qualitativo, uma vez a relação pai e filho é ampliada para além da provisão material, 

dando lugar para que haja o envolvimento paterno em atividades comumente associadas 

à mãe, como acompanhar o desenvolvimento escolar e as atividades de lazer (Freitas et 

al., 2009).  

Após a realização da discussão dos dados, torna-se mais fácil compreender a 

relação existente entre as categorias 2 e 4 que compuseram o  corpus “Atribuições do 

Pai”. A associação que existe entre as classes 2 e 4 se dá na medida em que ambas 

tratam da responsabilidade do pai com a família como um todo, e ambas ressaltam a 

responsabilidade em ser provedor financeiro, mas associam essas atribuições à 
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responsabilidade de expressar afeto e cuidado com o filho e com a esposa. Na classe 2, 

essa atividade de afeto e cuidado é representada pela atitude de ajudar a mãe nas tarefas 

domésticas e na educação dos filhos. Na classe 4, essa atividade é “cuidar da mulher e 

dos filhos”. 

 

Analisando de forma geral todas as categorias de respostas dos adolescentes 

sobre o conceito de paternidade e atribuições do pai, observa-se que o papel de pai ainda 

é predominantemente definido como provedor material e moral da família, 

prevalecendo o papel de pai tradicional. No entanto, mesmo que os resultados desse 

estudo apontem para uma tendência geral do modo tradicional de exercer a paternidade, 

também foram destacadas uma diversidade de modelos de paternidade e de 

comportamentos que os pais podem assumir com seus filhos e na família 

contemporânea. 

É perceptível a existência de um movimento dialético que faz emergir reflexões 

no sujeito a respeito das suas próprias concepções de paternidade, o que possibilita a 

desconstrução do modelo tradicional de paternidade, incorporando às características do 

pai provedor outras características que valorizam os vínculos afetivos e o cuidado com 

os filhos. Isto porque o papel do “novo pai” ainda está em construção: de um lado 

existem as demandas do papel tradicional de pai (de provedor financeiro), e de outro, 

novas demandas de maior participação e envolvimento (Levandowski & Piccinini, 

2006). 

Existe aí uma pluralidade de formas de viver a paternidade relatada pelos 

adolescentes participantes da pesquisa, o que indica possíveis mudanças na vivência da 

masculinidade e no modo de exercer a paternidade na atualidade, transformando as 

relações sociais de gênero e implicando na revisão dos atributos maternos e paternos.  
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Após realizar a discussão em separado dos dados de lócus de controle e de cada 

categoria de resposta produzida pelos participantes, passamos a seguir para uma 

discussão que busca integrar todos os dados obtidos com a realização dessa pesquisa. 

A classe mais representativa do corpus “Conceito de Maternidade” foi a classe 

intitulada “Ser mãe é tornar-se adulta”. De forma coerente, a classe mais representativa 

do corpus “Atribuições da Mãe” foi a classe intitulada “Atribuição da mãe é preparar o 

filho para a vida”. A coerência entre essas duas classes se dá na medida em que as 

tarefas de orientar, aconselhar e preparar o filho para as situações da vida são atribuídas 

às pessoas quem têm maturidade, àqueles indivíduos que já se tornaram adultos. E como 

já foi discutido anteriormente, para os jovens de classes populares, a maternidade faz 

parte do seu projeto de autonomia e ascensão social.   

É interessante observar que os meninos produziram categorias de respostas 

muito semelhante às produzidas pelas meninas, levando a interpretações similares.  No 

caso dos meninos, a classe mais representativa do corpus “Conceito de Paternidade” foi 

a classe intitulada “Ser pai é ser provedor”. A classe mais representativa do corpus 

“Atribuições do Pai” foi a classe intitulada “Atribuição do pai é prover financeiramente 

a família”. A atitude de provedor da família é identificada por esses jovens como 

aquisição de um atributo de maturidade. Ser capaz de prover o sustento da família 

significa que o jovem é capaz de cuidar dela, implicando que ser provedor tem o mesmo 

significado de ser adulto. Para os meninos, a definição de paternidade se iguala à 

definição da identidade masculina adulta. 
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7 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O objetivo geral do presente estudo pretendia relacionar a dimensão 

predominante do lócus de controle dos participantes com a forma como eles 

conceituaram a maternidade e paternidade. Considera-se que tal objetivo foi cumprido, 

uma vez que foi possível visualizar e estabelecer associações teóricas entre a 

classificação que melhor representou os jovens quanto ao lócus de controle e as 

conceituações de maternidade e paternidade mais representativas dos participantes. 

 Esta associação se dá na medida em que os jovens, na sua maioria, foram 

classificados como indivíduos autoconfiantes (aqueles que tendem a atribuir a si 

próprios a responsabilidade pelos eventos da sua vida), ao mesmo tempo em que 

definiram a maternidade e paternidade como uma condição que implica assumir 

responsabilidades da vida adulta, seja através do cuidado ou da provisão financeira dos 

seus filhos e da sua família. Para esses adolescentes, a maternidade e paternidade 

conferem ao jovem o reconhecimento social da sua maturidade, uma vez que lhes 

permite assumir as responsabilidades da vida adulta.  

 A classificação dos jovens quanto ao lócus de controle os caracteriza como 

sujeitos que assumem as responsabilidades pelo que ocorre em suas vidas. Da mesma 

forma, as definições de maternidade e paternidade foram pautadas na assunção da 

responsabilidade. 

 Os achados desse estudo estão em consonância com os resultados encontrados 

na revisão de literatura, que revelou que para os jovens de classes populares – como é o 

caso dos participantes desse estudo – os projetos pessoais de ascensão social e 

autonomia podem se concretizar através da constituição e sustento da sua própria 

família, uma vez que as barreiras enfrentadas no sistema educacional não lhes permite 
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atribuir à educação o valor de estratégia de ascensão social (como é para os jovens de 

classe média e alta). 

 Ser capaz de assumir a responsabilidade de garantir o cuidado dos filhos é visto 

pelos jovens como um novo encargo social, um atributo que lhe dá o reconhecimento 

social da sua maturidade. E, pelo que foi constatado com a análise dos dados sobre 

lócus de controle, há uma tendência pessoal da maioria dos participantes da pesquisa em 

assumir responsabilidades pelos eventos da sua vida.  

Diante disso, torna-se clara a associação entre as principais conceituações de 

maternidade e paternidade produzidas pelos sujeitos da pesquisa e a classificação desses 

sujeitos quanto ao lócus de controle. Para meninos e meninas, a maternidade e 

paternidade foram caracterizadas pela aquisição e assunção de responsabilidades da vida 

adulta. Tal conceituação encontra respaldo na literatura científica, que afirma que, para 

jovens de classes populares (como os sujeitos dessa pesquisa), o projeto de autonomia e 

ascensão social se concretiza pela constituição da própria família e pela capacidade de 

cuidar e sustentá-la. Afirma-se também que as conceituações de maternidade e 

paternidade pautadas na assunção de responsabilidades encontram respaldo também na 

classificação dos sujeitos quanto ao lócus de controle, já que a maioria dos sujeitos 

dessa pesquisa foi caracterizada como indivíduos que tendem a assumir a 

responsabilidade pelos eventos da sua vida.  

 Quanto aos objetivos específicos do presente estudo, pode-se dizer que a maioria 

deles foi cumprido. Com a realização da pesquisa foi possível conhecer o conceito das 

meninas sobre a maternidade, conhecer o conceito dos meninos sobre paternidade, 

avaliar o lócus de controle dos participantes e estabelecer uma relação entre a dimensão 

predominante do lócus de controle na amostra estudada e os principais conceitos de 

maternidade e paternidade elaborados pelos adolescentes.  
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Apesar de ter sido adotada uma estratégia de coleta de dados com intuito de 

captar sujeitos adolescentes com a vivência e sem a vivência da maternidade e 

paternidade, foi constatado, ao final da etapa de coleta de dados, que não houve a 

participação de nenhuma mãe ou pai adolescente no estudo. Isto impossibilitou o 

estabelecimento da divisão entre grupos de adolescentes que já são mães e pais e 

adolescentes que não o são. Portanto, não foi possível cumprir o objetivo específico que 

propunha verificar a diferença na localização do lócus de controle em função de ter ou 

não a vivência da maternidade ou paternidade.  

Esta é uma das limitações do presente estudo, e em função dela, sugere-se a 

realização de pesquisas futuras que incluam mães e pais adolescentes no grupo de 

participantes para fins comparativos das variáveis estudadas. Apesar de reconhecer a 

dificuldade em localizar os pais adolescentes – pois, diferente da maternidade, que é 

facilmente visualizada pelas próprias mudanças físicas que impõe, a paternidade não é 

um fenômeno facilmente visualizado na sociedade – pensamos que talvez seja possível 

chegar até eles através de indicações feitas na própria comunidade.  

Pode-se apontar como contribuição dessa pesquisa para os jovens que, na 

medida em que lhes foi perguntado sobre o que entendem por paternidade e 

maternidade – mesmo que ainda não sejam pais e mães – promove-se o favorecimento 

da construção de um lugar social para a maternidade e paternidade adolescente, já que 

foi aberto um canal para que as vozes e os anseios dos adolescentes se expressassem, 

dando-lhes a possibilidade de participar da construção desses papéis sociais. 

A realização do presente estudo pode contribuir para auxiliar na reconstrução de 

um sentimento sobre o papel da mãe e o papel do pai, na medida em que traz à 

consciência dos jovens a questão da maternidade e paternidade na adolescência, 

colocando-os para refletir sobre a imagem e percepção que possuem das figuras 



153 

 

maternas e paternas e fazendo emergir um conceito pessoal de maternidade e 

paternidade. 

Os profissionais de saúde que atuam de forma direta ou indireta com o público 

adolescente devem ser sensíveis às diferenças sociais e culturais que permeiam a 

realidade desses jovens. Além disso, devem ser capazes de desenvolver projetos 

específicos e contextualizados, com segurança e ética. Isto exigirá do profissional de 

saúde um conhecimento sobre os diferentes estilos de vida, condições socioeconômicas, 

orientações religiosas e gênero, considerando todos esses fatores no contexto do 

cuidado que oferece.  Acima de tudo, é preciso que haja um entendimento, por parte dos 

profissionais da educação em saúde, de que a paternagem e a maternagem devem ser 

responsabilidades da díade homem-mulher e exercidas de forma compartilhada.  

Tanto os profissionais de saúde quanto os professores precisam ainda 

desenvolver estratégias de conhecimento mais aprofundado em relação a essa temática, 

levando em conta todos os fatores anteriormente citados, para poder promover 

conversas e/ou outras abordagens com o jovem. 

Assim, pode-se dizer que a realização dessa pesquisa pode trazer contribuições 

para os profissionais de saúde que atuam com adolescentes e também para os 

professores e diretores de Escolas (local de realização da coleta de dados dessa 

pesquisa), no sentido de fornecer subsídios para um pensar crítico sobre suas práticas 

em saúde e na educação formal de jovens, deixando esses profissionais atentos para 

assuntos como a maternidade e paternidade adolescente, podendo cooperar para a 

construção de um lugar social para jovens mães e pais comprometidos com o cuidado 

aos filhos.  
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Aqui fica evidenciado que a realização de pesquisas sobre a maternidade e 

paternidade adolescente sob o ponto de vista dos jovens pode contribuir para a produção 

de conhecimento mais consistente e menos preconceituoso em relação à temática.  

No que se refere especificamente às atribuições do pai, algumas descrições 

realizadas pelos participantes desse estudo mostraram um salto qualitativo na relação 

pai e filho, por trazer o diálogo e o aconselhamento como a principal marca dessa 

relação, caracterizando um relacionamento mais íntimo e expressivo e até se 

distanciando bastante de outras categorias de respostas que descreveram um modelo 

tradicional da paternidade, com o pai exercendo exclusivamente a função de provedor 

financeiro. 

Evidencia-se que, no ideário desses jovens, o modelo de paternidade em que o 

homem assume a função de provedor e mantém-se emocionalmente distante dos filhos 

convive com a referência do chamado de “novo pai”, aquele homem que valoriza a 

formação de um vínculo afetivo com a criança e dedica-se e compromete-se com o 

cuidado e com a educação dos filhos.   

No entanto, a realização dessa pesquisa não esgota a discussão sobre o tema, e 

deixa algumas perguntas em aberto, como por exemplo, qual seria o comprometimento 

das Políticas Públicas voltadas para o adolescente em discutir a temática da maternidade 

e paternidade sob a perspectiva dos jovens? Questiona-se também o quanto que a forma 

como as ações em saúde que abordam a temática da responsabilidade reprodutiva de 

homens e mulheres (jovens e adultos) sofrem influência do conhecimento prévio dos 

profissionais envolvidos, resultando em posturas de rechaça e rejeição aos adolescentes 

que se tornam pais (Perosa & Pedro, 2009).  

Por fim, conclui-se, a partir dos dados obtidos no presente estudo, que os 

adolescentes não podem mais ser tratados pelos profissionais de saúde e educadores 
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como sujeitos incapazes de dar conta de eventos marcantes, como uma gravidez ou 

paternidade adolescente. A caracterização da maternidade e paternidade adolescente 

como eventos que traz exclusivamente consequências prejudiciais à vida do jovem 

precisa ser desconstruída, pois, como observado nessa pesquisa, os adolescentes 

compreendem as responsabilidades que lhes são impostas pela maternidade e 

paternidade (isso pôde ser observado nas respostas sobre o conceito de maternidade e 

paternidade), e não só são capazes de assumi-las (dada sua classificação quanto ao lócus 

de controle), como também desejam assumi-las.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



156 

 

8 – REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

Almeida, J. P., & Pereira, M. G. (2006). Lócus de controlo na saúde: conceito e 

validação duma escala em adolescentes com diabetes tipo I. Psicologia, saúde e 

doenças, 7 (2), 221-238. 

 

 

Almeida, A. D., & Hardy, H. (2007). Vulnerabilidade de gênero para a paternidade em 

homens adolescentes. Rev Saúde Pública, 41(4) pp. 565-572. 

 

 

Alves, C. A., & Brandão, E. R. (2009). Vulnerabilidades no uso de métodos 

contraceptivos entre adolescentes e jovens: interseções entre políticas públicas e 

atenção à saúde. Ciência & Saúde Coletiva, 14(2), 661-670. 

 

 

Alves, A. S., & Lopes, M.H.B.M (2007, Maio-Jun). Locus de controle e escolha do 

método anticoncepcional. Rev. Bras. Enferm., 60(3), 273-278. 

 

 

Alves, F.; Ortigão, I., & Franco, C. (2007, Jan.-Abr.). Origem social e risco de 

repetência: interação raça-capital econômico. Cadernos de Pesquisa; 37 (130), 161-

180. 

 

 

Arilha, M. M. S. (1999). Masculinidade e Gênero: discursos sobre responsabilidade na 

reprodução. Dissertação de Mestrado. Pontifícia Universidade Católica, São Paulo. 

 

 

Arnaud, M. A. F. (1996). Adolescência e maconha: a ilusão do poder (um estudo sobre 

a percepção de eventos utilizando-se o constructo lócus de controle). Dissertação de 

Mestrado. Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa.  

 

 

Baptista, M. N., Alves, G. A. S., & Santos, T. M. M. (2008). Suporte Familiar, Auto-

Eficácia e Lócus de Controle: evidências de validade entre os constructos. Psicologia 

Ciência e Profissão, 28 (2), 206-271. 

 

 

Belo, M.A.V.; & Pinto e Silva, J.L. (2004). Conhecimento, Atitudes e prática sobre 

métodos anticoncepcionais entre adolescentes gestantes. Revista de Saúde Pública, 

38 (4), 479-487. 

 

 

Borges, J. M. (2007). Coping e saúde mental de grávidas adolescentes participantes do 

projeto Meninas da Luz. Dissertação de Mestrado. Universidade Católica de Goiás, 

Goiânia.  

 

 



157 

 

Boruchonitch, E. (1992). Fatores associados à não-utilização de anticoncepcionais na 

adolescência. Revista de Saúde Pública, 26 (6), 437-443. 

 

 

Brandão, E. R. (2009). Desafios da contracepção juvenil: interseções entre gênero, 

sexualidade e saúde. Ciência & Saúde Coletiva, 14(4), 1063-1071. 

 

 

Burger, J. M. (1989). Negative reactions to increases in perceived personal control. 

Journal of Personality and Social Psychology, 56 (2), 246-256. 

 

 

Cabral, C. S. (2003). Contracepção e Gravidez na adolescência na visão de jovens pais 

de uma comunidade favelada do Rio de Janeiro. Cad Saúde Pública, 19, pp. 283-

292. 

  

 

Camargo, B. V. (2005). ALCESTE: Um Programa Informático de Análise Quantitativa 

de Dados Textuais. In: A. S. Moreira, Perspectivas Teórico-Metodológicas em 

Representações Sociais (pp. 511-540). João Pessoa: Editora Universitária - UFPB. 

 

 

Carniel, E. F., Zanolli, M. L., Almeida, C. A. A., & Morcillo, A. M. (2006). 

Características das mães adolescentes e de seus recém-nascidos e fatores de risco 

para a gravidez na adolescência em Campinas, SP, Brasil. Revista Brasileira de 

Saúde Materno Infantil, 6(4), 419-426. 

 

 

Carvacho, I. E., Mello, M. B., Morais, S. S., & Silva, J. L. (2008). Fatores associados ao 

acesso anterior à gestação a serviços de saúde por adolescentes gestantes. Rev Saúde 

Pública, 42 (5), pp. 886-894. 

 

 

Carvalho, G. M., Merighi, M. A., & Jesus, M. C. (2009). Recorrência da Parentalidade 

na adolescência na perspectiva dos sujeitos envolvidos. Texto Contexto Enferm, 18 

(1), pp. 17-24. 

 

 

Cauce, A.M., Hannan, K., & Sargeant, M. (1992). Life stress, social support, and locus 

of control during early adolescence: Interactive effects. American Journal of 

Community Psychology, 20 (6), 787-797. 

 

Chalem, E.; Mitsuhiro, S. S.; Ferri, C. P.; Barros, M. C. M.; Guinsburg, R.; & 

Laranjeira, R. (2007). Gravidez na adolescência: Perfil sócio-demográfico e 

comportamental de uma população da periferia de São Paulo, Brasil. Cadernos de 

Saúde Pública, Rio de Janeiro, 23 (1), pp. 177-186.  

 



158 

 

Crivelatti, M. M. B., Durman, S., & Hofstatter, L. M. (2006). Sofrimento psíquico na 

adolescência. Texto contexto - enferm., Florianópolis, 15. Recuperado em 30  

dezembro,  2009, de http://www.scielo.br/scielo  

 

 

Cruz, L. L. (1999). Um estudo sobre crenças e práticas parentais na socialização de 

adolescentes. Dissertação de Mestrado. Universidade Federal da Paraíba, João 

Pessoa.  

 

 

Dancey, C. P., & Reidy, J. (2007). Estatística sem Matemática para Psicologia: usando 

o SPSS para Windows. Porto Alegre: Artmed. 

 

 

Dantas, A. C. G. (2006). Personalidade, estilos de atribuição e habilidades sociais em 

adolescentes. Ciências e Cognição, 3 (7), pp.14-26. 

 

 

Dela Coleta, M. F. (1987). Escala multidimensional de Locus de Controle de Levenson. 

Arquivos Brasileiros de Psicologia, 39 (2), 79-97. 

 

 

Dela Coleta, J. A. e Dela Coleta, M. F. (2006). Felicidade, Bem-Estar Subjetivo e 

Comportamento Acadêmico de Estudantes Universitários. Psicologia em Estudo, 11 

(3),533-539. 

 

 

Dias, A. B., & Aquino, E. M. L. (2006). Maternidade e paternidade na adolescência: 

Algumas constatações em três cidades do Brasil. Cadernos de Saúde Pública, Rio de 

Janeiro, 22 (7), pp. 1447-1458. 

 

 

Erikson, E.(1976). Identidade, juventude e crise. Rio de Janeiro: Zahar Editores. 

 

 

Ferreira, M. A., Alvim, N. A. T., Teixeira, M. L. O., & Veloso, R. C. (2007, jun). 

Saberes de adolescentes: estilo de vida e cuidado à saúde. Texto contexto - enferm.,  

16 (2). Recuperado em 30  dez, 2009, de http://www.scielo.br/scielo  

 

 

Figueiredo, P. M. V. (2005). A influência do locus de controle conjugal, das habilidades 

sociais conjugais e da comunicação conjugal na satisfação com o casamento. 

Ciências & Cognição, 2 (6), pp. 123-132. 

 

 

Freitas, W. M. F; Coelho, E. A. C., & Silva, A. T. M. C. (2007, Jan.). Sentir-se pai: a 

vivência masculina sob o olhar de gênero. Cad. Saúde Pública, 23 (1), 137-145. 

 



159 

 

Freitas, W. D.; Silva, A. T., Coelho, E. d., Guedes, R. N., Lucena, K. D., & Costa, A. P. 

(2009). Paternidade: responsabilidade social do homem no papel de provedor. Rev 

Saúde Pública, 43 (1), pp. 85-90. 

 

 

Goldenberg, P., Figueiredo, M. C. T., & Silva, R. S. (2005). Gravidez na adolescência, 

pré-natal e resultados perinatais em Montes Claros, Minas Gerais, Brasil. Cad. Saúde 

Pública, 21 (4),1077-1086. 

 

 

Gomes Pereira, R. A. (2008). Lócus de controle de alunos e egressos do ensino médio: 

relações com o programa desenvolvimento do ensino médio do Projeto Alvorada em 

Marituba – PA. Dissertação de Mestrado. Universidade de Taubaté. 

 

 

Hoga, L. A. K., & Reberte , L. M.(2009). Vivencias de la paternidad em la adolescencia 

en una comunidad brasileña de baja renta. Rev. Esc. Enfermagem USP, 43(1), 110-

116. 

 

 

IBGE - Insitituto Brasileiro de Geografia e Estatística. (25 de Abril de 2012). Fonte: 

http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/noticia_visualiza.php?id_noticia=

2125&id_pagina=1 

 

 

Leite, S. M. R. M. (2001). Influência do lócus de controle e das variáveis psicossociais 

na ansiedade durante a gravidez. Dissertação de Mestrado. Universidade Gama 

Filho, Rio de Janeiro.  

 

 

Levandowski, D. C. (2011). Paternidade na Adolescência: uma breve revisão da 

literatura internacional. Estudos de Psicologia, pp. 195-209. 

 

 

Levandowski, D. C., & Piccinini, C. A. (2006). A Interação Pai-Bebê entre Pais 

Adolescentes e Adultos. Psicologia: Reflexão e Crítica. 15(2), 413-424. 

 

 

 

Levenson, H. (1981). Differentiating among internality, powerful others, and chance. In 

H. Lefcourt (Ed.), Research with the Locus of Control Construct (Vol. 1), New York: 

Academic Press, pp.15-63. 

 

 

Lever, J. P., Piñol, N. L. e Uralde, J. H. (2005). Poverty, psychological resources and 

subjective well-being. Social Indicators Research, 73, 375-408. 

 

 



160 

 

Lima, C.T.B., Feliciano, K.V.O.,Carvalho, M.F.S., Souza, A.P.P., Menabó, J.B.C., 

Ramos, L.S., et al. (2004). Percepções e práticas de adolescentes grávidas e de 

familiares em relação à gestação. Revista Brasileira de Saúde Materno-Infantil, 4(1), 

71-83. 

 

 

Lyra da Fonseca, J. L. C. (1997). Paternidade adolescente: uma proposta de 

intervenção. Dissertação de mestrado. Pontifícia Universidade Católica, São Paulo. 

 

 

Maia, E. M. C., & Ramos, A. M. Q.P. (2002). Fortalecimento do apego entre a mãe 

adolescente e seu bebê. In: V.A Angerami-Camon (Org.), Novos Rumos na 

Psicologia da Saúde (pp. 95-119). São Paulo: Pioneira/Thompson Learning. 

 

 

Malcarne, V. L., Dahota, A. D., & Hamilton, N. A. (2005). Children’s health-related 

locus of control beliefe: ethnicity, gender and family income. Children’s Health 

Care, 34 (1), 47-59. 

 

 

Maldonado, M. T. P. (1997). Psicologia da gravidez: parto e puerpério (14
a
 ed). São 

Paulo: Saraiva. 

 

 

Maluf, V. M. D. (2005). Coping e crenças em mulheres no tratamento de reprodução 

assistida. Dissertação de Mestrado. Pontifícia Universidade Católica, São Paulo. 

 

 

Mamlim, N., Harris, K. R., & Case, L. P. (2001). A methodological analysis of research 

on locus of control and learning desabilities: Rethinking a common assumption. 

Journal of Special Education, 34 (4), 214-225.   

 

Meincke, S. M. K., & Carraro, T. E. (2009, Jan-Mar). Vivência da Paternidade na 

adolescência: sentimentos expressos pela família do pai adolescente. Texto Contexto 

Enferm. Florianópolis, 18(1), 83-91. 

 

 

Michelazzo, D., Yazlle, M. E. H. D., Mendes, M. C., Patta, M. C., Rocha, J. S. Y., & 

Moura, M. D. (2004). Indicadores sociais de grávidas adolescentes: Estudo caso-

controle. Revista Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, 26(8), pp. 633-639. 

 

 

Ministério da Saúde (2008). DATASUS. Informações de saúde. Recuperado em 30 de 

Dezembro, 2008, de http://tabnet.datasus.gov.br/tabnet/tabnet.htm 

 

Minayo, M. C. S., Assis, S. G., Deslandes, S. F., & Souza, E. R. (2003). Possibilidades 

e Dificuldades nas relações entre ciências sociais e epidemiologia. Ciência & Saúde 

Coletiva, 8(1), 97-107. 

 



161 

 

 

Munhoz, F. J. S (2006). Vivências e expectativas da paternidade, pelo adolescente, sob 

a ótica da enfermagem. Dissertação de Mestrado. Programa de Pós-graduação em 

Enfermagem, Universidade Federal do Paraná.  

 

 

Noriega, J. A. V., Albuquerque, F. J. B., Alvarez, J. F. L., Oliveira, L. M. S., & 

Coronado, G. (2003). Locus de controle em uma população do nordeste brasileiro. 

Psicologia: Teoria e Pesquisa, 19 (3), 211-220. 

 

 

Papalia, O. E., Olds, S. W., & Feldman, R. D. (2009). Desenvolvimento Humano 

(Cláudia Bressan e Susana Termignoni, trad.). 10
a
 ed. Porto Alegre: Artmed. 

 

 

Pasquali, L., Alves, A. R. e Pereira, M. A. M. (1998). Escala de Locus de controle 

ELCO/TELEBRÁS. Psicologia. Reflexão e Crítica, 11 (2), 363-378. 

 

 

Perosa, C. T., & Pedro, E. N. (2009). Perspectivas de Jovens Universitários da Região 

Norte do Rio Grande do Sul em relação à Paternidade. Rev Esc Enferm USP, pp. 

300-306. 

 

 

Perucchi, J., & Beirão, A. M. (2007). Novos Arranjos Familiares: Paternidade, 

Parentalidade e Relações de Gênero sob o olhar de mulheres chefes de família. Psic. 

Clin., 19 (2), pp. 57-69. 

 

 

Piaget, J., & Inhelder, B. (1980). A Psicologia da Criança. São Paulo - Rio de Janeiro: 

DIFEL 

 

 

Rizzo, C. B., & Chamon, E. M. (2010). O sentido do Trabalho para o Adolescente 

Trabalhador. Trab. Educ. Saúde, 8 (3), pp. 407-417. 

 

 

Rodrigues, D. M. (2003). Relação entre lócus de controle e bem-estar subjetivo. 

Dissertação de Mestrado. Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. 

 

 

Rodrigues, D. M. (2007). Os aspectos cognitivos da qualidade de vida: um estudo entre 

as variáveis do lócus de controle e as do bem-estar subjetivo. Tese de Doutorado. 

Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. 

 

 

Rodrigues, D. M., & Pereira, C. A. A. (2007). A percepção de controle como fonte de 

bem-estar. Estudos e Pesquisas em Psicologia, 7 (3), Rio de Janeiro, 541-556. 

 



162 

 

 

Rotter, J. B. (1990). Generalized expectancies for internal versus external control of 

reinforcement. Psychological Monographs, 80, Washington. 

 

 

Sabroza, A. R., Leal, M. C., Gama, S. G. N., & Costa, J. V. (2004). Perfil sócio-

demográfico e psicossocial de puérperas adolescentes do município do Rio de 

Janeiro, Brasil – 1999-2001. Cadernos de Saúde Pública, 20(Sup.1), pp.112-120. 

 

 

Saito, M. I, & Silva, L. E. V. (2001). Adolescência: prevenção e risco. São Paulo: 

Editora Atheneu. 

 

Schelemberg, J. M., Pereira, L. D. C., Grisard, N., & Hallal, A. L. (2007). 

Características socioeconômicas e psicossociais do pai adolescente. Arquivos 

Catarinenses de Medicina, 36 (2), 62-68. 

 

 

Schmitt, M. e Branscombe, N. R. (2002). The Internal and External Causal Loci of 

Attributions to Prejudice. Personality and Social Psychology Bulletin, 28 (5), 

pp.620-628. 

 

 

Silva, M. d., & Piccinini, C. A. (outubro-dezembro de 2007). Sentimentos sobre a 

Paternidade e o Envolvimento Paterno: um estudo qualitativo. Estudos de Psicologia, 

24 (4), pp. 561-573. 

 

 

Sousa, M. C. R., & Gomes, K. R. O. (2009). Conhecimento objetivo e percebido sobre 

contraceptivos hormonais orais entre adolescentes com antecedentes gestacionais. 

Cadernos de Saúde Pública, 25(3), 645-654. 

 

 

Suassuna, A. M. V. (2008). A influência do diagnóstico pré-natal na formação de 

possíveis psicopatologias do laço pais-bebê. Dissertação de Mestrado. Universidade 

Presbiteriana de Mackenzie, São Paulo.   

 

 

Tamayo, Á. (1989). Validade fatorial da escala Levenson de Locus de Controle. 

Psicologia Teoria e Pesquisa, 5 (1), 111-122. 

 

 

Thurler, A. L. (set/dez. de 2006). Outros horizontes para a Parentalidade Brasileira no 

século XXI? Sociedade e Estado, 21 (3), pp. 681-707. 

 

 

World Health Organization (WHO). Health Topics: Adolescent health. Disponível em 

<http://www.who.int/topics/adolescent_health/en/>. Acesso em 13 de Novembro de 

2010. 



163 

 

 

Wilkes, L., Mannix, J., & Jackson, D. (2011). "I am going to be a dad": experiences and 

expectations of adolescent and young adult expectant fathers. Journal of Clinical 

Nurses, 21, pp. 180-188. 

 

Wiseman, R. (2003). O Fator Sorte – Mude sua Sorte, Mude sua Vida. São Paulo: 

Record. 



164 

 

ANEXOS 

 

Anexo 1: ESCALA MULTIFATORIAL DE LÓCUS DE CONTROLE 
Discordo totalmente (1) Discordo (2) Indeciso (3 ) Concordo (4) Concordo totalmente (5) 

 

 

1. Se eu vou ou não me tornar um líder depende principalmente de minha 

capacidade. 

1 2 3 4 5 

2. Minha vida é, em grande parte, determinada por acontecimentos inesperados. 1 2 3 4 5 

3. Sinto que o que ocorre em minha vida é determinado principalmente por pessoas 

mais poderosas que eu. 

1 2 3 4 5 

4. Se eu vou ou não sofrer um acidente de automóvel depende principalmente de eu 

ser ou não um bom motorista. 

1 2 3 4 5 

5. Quando faço planos, sempre tenho certeza de que vou realizá-los. 1 2 3 4 5 

6. Geralmente não tenho oportunidade de proteger meus interesses pessoais da 

influência do azar. 

1 2 3 4 5 

7. Quando eu consigo o que quero, freqüentemente, é porque tenho sorte. 1 2 3 4 5 

8. Embora eu tenha muita capacidade, só conseguirei ter uma posição importante se 

pedir ajuda a pessoas de prestígio. 

1 2 3 4 5 

9. A qualidade de amigos que tenho depende de quão agradável eu sou. 1 2 3 4 5 

10. Verifico, freqüentemente, que o que está para acontecer fatalmente acontecerá. 1 2 3 4 5 

11. Minha vida é controlada principalmente por pessoas poderosas. 1 2 3 4 5 

12. Se eu vou ou não sofrer um acidente de automóvel, isto é principalmente uma 

questão de sorte. 

1 2 3 4 5 

13. As pessoas como eu têm pouca chance de proteger seus interesses pessoais 

quando estes entram em choque com os interesses de pessoas poderosas. 

1 2 3 4 5 

14. Nem sempre é desejável para eu fazer planos com muita antecedência, porque 

muitas coisas acontecem por uma questão de má ou boa sorte. 

1 2 3 4 5 

15. Para conseguir o que desejo, necessito de ajuda de pessoas superiores a mim. 1 2 3 4 5 

16. Se eu vou ou não me tornar um líder, depende principalmente de eu ter sorte 

suficiente para estar no lugar certo, na hora certa. 

1 2 3 4 5 

17. Se as pessoas importantes decidirem que não gostam de mim, provavelmente eu 

não conseguirei ter muitos amigos. 

1 2 3 4 5 

18. Eu posso, quase sempre, determinar o que vai acontecer em minha vida. 1 2 3 4 5 

19. Freqüentemente eu sou capaz de proteger meus interesses pessoais. 1 2 3 4 5 

20. Se eu vou ou não sofrer um acidente de automóvel, depende muito do outro 

motorista. 

1 2 3 4 5 

21. Quando eu consigo o que quero, freqüentemente, é porque eu me esforcei 

muito. 

1 2 3 4 5 

22. Para que meus planos se realizem, devo fazer com que eles se ajustem aos 

desejos das pessoas mais poderosas do que eu. 

1 2 3 4 5 

23. Minha vida é determinada por minhas próprias ações. 1 2 3 4 5 

24. O fato de eu ter poucos ou muitos amigos deve-se, principalmente, à influência 

do destino. 

1 2 3 4 5 
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APÊNDICES 

Apêndice 1: QUESTIONÁRIO ESTRUTURADO PARA O GÊNERO FEMININO 

 

Questionário da Pesquisa 

“Lócus de Controle e conceito de maternidade e paternidade em adolescentes” 

 

 DADOS SÓCIO-DEMOGRÁFICOS: 

 

Nome (Iniciais): __________ Idade: ________ Naturalidade: ____________________ 

Estado Civil: _______________________  

Escolaridade: ___________________________ Estuda? _______ Série: __________ 

Religião: ________________ Cidade / Bairro: ________________________________ 

Trabalha? ______ Profissão: _____________________ Renda Familiar: __________ 

Quantos cômodos têm a casa? _______ Quantas pessoas moram em casa? _______ 

Quem são? ___________________________________________________________ 

 

 QUESTÕES SOBRE MATERNIDADE: 

 

Para você, ser mãe é: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

De forma mais específica, quais são as atividades que uma mãe realiza? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

ATENÇÃO: 

Você já é mãe?         (    ) Sim                          (     ) Não 
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Apêndice 2: QUESTIONÁRIO ESTRUTURADO PARA O GÊNERO 

MASCULINO 

 

Questionário da Pesquisa 

“Lócus de Controle e conceito de maternidade e paternidade em adolescentes” 

 

 DADOS SÓCIO-DEMOGRÁFICOS: 

 

Nome (Iniciais): __________ Idade: ________ Naturalidade: ____________________ 

Estado Civil: _______________________  

Escolaridade: ___________________________ Estuda? _______ Série: __________ 

Religião: ________________ Cidade / Bairro: ________________________________ 

Trabalha? ______ Profissão: _____________________ Renda Familiar: __________ 

Quantos cômodos têm a casa? _______ Quantas pessoas moram em casa? _______ 

Quem são? ___________________________________________________________ 

 

 QUESTÕES SOBRE PATERNIDADE: 

 

Para você, ser pai é: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

De forma mais específica, quais são as atividades que um pai realiza? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

ATENÇÃO: 

Você já é pai?      (    ) Sim                           (    ) Não 
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Apêndice 3: Resultados dos testes de distribuição normal das variáveis 

investigadas na população estudada. 

 

Testes de Normalidade 

 
Kolmogorov-Smirnov

a
 Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Gênero sexual do sujeito ,348 398 ,000 ,636 398 ,000 

Idade bruta do sujeito ,132 398 ,000 ,956 398 ,000 

Naturalidade categorizada ,507 398 ,000 ,421 398 ,000 

Estado civil categorizado ,532 398 ,000 ,086 398 ,000 

Distrito em que o sujeito 

reside 

,198 398 ,000 ,880 398 ,000 

Se o sujeito trabalha ou não ,540 398 ,000 ,239 398 ,000 

Renda mensal categorizada ,232 398 ,000 ,895 398 ,000 

Tipo de família do sujeito 

categorizado 

,470 398 ,000 ,528 398 ,000 

a. Lilliefors Significance Correction 

 

Testes de Normalidade 

 
Kolmogorov-Smirnov

a
 Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Classificação do sujeito 

quanto ao Lócus de 

Controle 

,289 400 ,000 ,854 400 ,000 

a. Lilliefors Significance Correction 

 

Testes de Normalidade 

Gênero sexual Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

feminino Classificação do sujeito 

quanto ao Lócus de 

Controle 

,265 204 ,000 ,861 204 ,000 

masculino Classificação do sujeito 

quanto ao Lócus de 

Controle 

,315 196 ,000 ,838 196 ,000 

a. Lilliefors Significance Correction 
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Apêndice 4: Relatório do Teste U-Mann-Whitney  

Ranks 

 Sexo categorizado 

N 

Média de 

Ranks 

Sumário dos 

Ranks 

Idade Categorizada 

dimensi on1  

feminino 204 191,27 39020,00 

masculino 196 210,10 41180,00 

Total 400   

Distrito em que o sujeito 

reside 
dimensi on1  

feminino 204 201,63 41133,00 

masculino 196 199,32 39067,00 

Total 400   

Renda mensal categorizada 

dimensi on1  

feminino 204 170,86 34854,50 

masculino 196 231,35 45345,50 

Total 400   

I subescala  

dimensi on1  

feminino 204 196,44 40074,00 

masculino 196 204,72 40126,00 

Total 400   

A subescala 

dimensi on1  

feminino 204 214,40 43738,50 

masculino 196 186,03 36461,50 

Total 400   

P subescala 

dimensi on1  

feminino 204 201,60 41126,00 

masculino 196 199,36 39074,00 

Total 400   

Classificação do sujeito 

quanto ao lócus de controle 
dimensi on1  

feminino 204 199,28 40653,50 

masculino 196 201,77 39546,50 

Total 400   

Naturalidade categorizada 

dimensi on1  

feminino 204 195,68 39919,50 

masculino 191 200,47 38290,50 

Total 395   

Estado civil categorizado 

dimensi on1  

feminino 204 196,47 40079,50 

masculino 191 199,64 38130,50 

Total 395   

Se o sujeito trabalha ou não 

dimensi on1  

feminino 204 202,69 41349,00 

masculino 191 192,99 36861,00 

Total 395   

Tipo de família do sujeito 

categorizado 
dimensi on1  

feminino 204 198,69 40532,00 

masculino 190 196,23 37283,00 

Total 394   
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Test Statistics
a
 

 

Idade  Distrito  

Renda 

mensal  

I 

subes

cala  

A 

subes

cala 

P 

subes

cala 

Classifica

ção 

quanto ao 

lócus de 

controle 

Naturalida

de  

Estado 

civil  trabalho 

Tipo de 

família  

Mann-Whitney 

U 

18110

,000 

19761,0

00 

13944,5

00 

19164,

000 

17155,

500 

19768,

000 

19743,500 19009,50

0 

19169,500 18525,000 19138,000 

Wilcoxon W 39020

,000 

39067,0

00 

34854,5

00 

40074,

000 

36461,

500 

39074,

000 

40653,500 39919,50

0 

40079,500 36861,000 37283,000 

Z -2,242 -,209 -5,472 -,789 -2,611 -,204 -,226 -,683 -1,423 -2,172 -,298 

Asymp. Sig. (2-

tailed) 

,025 ,835 ,000 ,430 ,009 ,838 ,821 ,495 ,155 ,030 ,766 

a. Grouping Variable: Sexo categorizado 
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Apêndice 5: Relatório do software ALCESTE para análise do corpus “Conceito de 

Maternidade” 
   

 ------------------------------------- 

 *       Logiciel Alceste 2010       * 

 ------------------------------------- 

   

 Plan de l'analyse :Q_ 1 MATERNIDADE-1.pl ; Date : 16/ 3/**; Heure 

: 14:47:09 

 

 C:\Documents and Settings\User\Desktop\Analises 

ALCESTE\UFRN\1_Maternidade\&&_S 

 ystem\&&_0\                                                                     

                                                                                 

                     

 Q_ 1 MATERNIDADE-1.txt                                                          

                                                                                 

                                                                                 

                     

 ET 1 1 1 1                                                                      

                                                                                 

                                                                                 

                     

 A  1 1 1                                                                        

                                                                                 

                                                                                 

                     

 B  1 1 1                                                                        

                                                                                 

                                                                                 

                     

 C  1 1 1                                                                        

                                                                                 

                                                                                 

                     

 D  1 1 1 0 0                                                                    

                                                                                 

                                                                                 

                     

 A1   1   0   0                                                                  

                                                                                 

                                                                                 

                     

 A2   3   0                                                                      

                                                                                 

                                                                                 

                     

 A3   1   1   0                                                                  

                                                                                 

                                                                                 

                     

 B1   0   4   0   1   11500   1   1   0                                          

                                                                                 

                                                                                 

                     

 B2   13000   0   0   0   0   0   0                                              
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 B3  10   4   1   1   0   0   0   0   0   0                                      

                                                                                 

                                                                                 

                     

 C1   0   111                                                                    

                                                                                 

                                                                                 

                     

 C2 3.8   2                                                                      

                                                                                 

                                                                                 

                     

 C3   0   0   1   1   1   2                                                      

                                                                                 

                                                                                 

                     

 D1   0   2   2                                                                  

                                                                                 

                                                                                 

                     

 D2   0                                                                          

                                                                                 

                                                                                 

                     

 D3   5   a   2                                                                  

                                                                                 

                                                                                 

                     

 D4   1  -2   1                                                                  

                                                                                 

                                                                                 

                     

 D5   0   0                                                                      

                                                                                 

                                                                                 

                     

   

 --------------------- 

 A1: Lecture du corpus 

 --------------------- 

   

 A12 : Traitement des fins de ligne du corpus : 

 N° marque de la fin de ligne : 

   

 Nombre de lignes étoilées :        204 

   

 -------------------------- 

 A2: Calcul du dictionnaire 

 -------------------------- 

   

 Nombre de formes distinctes                 :        606 

 Nombre d'occurrences                        :       3766 

 Fréquence moyenne par forme                 :          6 

 Nombre de hapax                             :        334 

 Fréquence maximum d'une forme               :        323 
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 71.12% des formes de fréq. <     2 recouvrent 14.02% des occur.; 

 83.00% des formes de fréq. <     5 recouvrent 21.38% des occur.; 

 90.26% des formes de fréq. <    11 recouvrent 30.59% des occur.; 

 94.22% des formes de fréq. <    20 recouvrent 40.12% des occur.; 

 96.53% des formes de fréq. <    38 recouvrent 50.80% des occur.; 

 97.85% des formes de fréq. <    62 recouvrent 61.39% des occur.; 

 98.68% des formes de fréq. <    81 recouvrent 71.03% des occur.; 

 99.34% des formes de fréq. <    94 recouvrent 80.67% des occur.; 

 99.83% des formes de fréq. <   148 recouvrent 91.42% des occur.; 

100.00% des formes de fréq. <   323 recouvrent100.00% des occur.; 

   

   

 ---------------------------------------------------- 

 A3 : Liste des clés et valeurs d'analyse (ALC_CLE) : 

 ---------------------------------------------------- 

   

 K 0 Nombres en chiffre                                           

 M 2 Mots en majuscules                                           

 U 0 Mots non trouvés dans DICIN (si existe)                      

 X 1 formes non reconnues et fréquentes                           

 0 2 Auxiliaire ESTAR                                             

 1 2 Auxiliaire TER                                               

 2 2 Auxiliaire HAVER                                             

 3 2 Auxiliaire SER                                               

 4 2 Prépositions simples et locutions prépositives               

 5 2 Conjonctions et locutions conjonctives                       

 6 2 Interjections                                                

 7 2 Pronoms                                                      

 8 2 Numéraux                                                     

 9 2 Adverbes                                                     

   1 Formes non reconnues                                         

   

 A34 : Fréquence maximale d'un mot analysé   :       3000 

   

   

 Nombre de mots analysés                     :        363 

 Nombre de mots supplémentaires de type "r"  :        146 

 Nombre de mots supplémentaires de type "s"  :        213 

 Nombre d'occurrences retenues               :       3764 

 Moyenne par mot                             :        6.618861 

 Nombre d'occurrences analysables (fréq.> 3) :       1566 soit      

46.482640% 

 Nombre d'occurrences supplémentaires        :       1803 

 Nombre d'occurrences hors fenêtre fréquence :        395 

   

 ------------------------------------------- 

 B1: Sélection des uce et calcul des données 

 ------------------------------------------- 

   

   

 B11: Le nom du dossier des résultats est &&_0 

 B12: Fréquence minimum d'un "mot" analysé   :          4 

 B13: Fréquence maximum d'un  "mot" retenu   :       9999 

 B14: Fréquence minimum d'un  "mot étoilé"   :          1 

 B15: Code de fin d'U.C.E.                   :          1 

 B16: Nombre d'occurrences par U.C.E.        :       1500 
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 B17: Elimination des U.C.E. de longueur     <          0 

   

 Fréquence minimum finale d'un "mot" analysé   :          4 

 Fréquence minimum finale d'un "mot étoilé"    :          1 

   

 Nombre de mots analysés                     :         86 

 Nombre de mots supplémentaires de type "r"  :         61 

 Nombre total de mots                        :        147 

 Nombre de mots supplémentaires de type "s"  :        213 

 Nombre de lignes de B1_DICB                 :        360 

   

 Nombre d'occurrences analysées              :       1566 

   

   

 Nombre d'u.c.i.                             :        204 

 Nombre moyen de "mots" analysés / u.c.e.    :        7.676471 

 Nombre d'u.c.e.                             :        204 

 Nombre d'u.c.e. sélectionnées               :        204 

 100.00% des u.c.e. sont sélectionnées 

 Nombre de couples                           :       2538 

   

 -------------------- 

 B2: Calcul de DONN.1 

 -------------------- 

   

 Nombre de mots par unité de contexte        :          1 

 Nombre d'unités de contexte                 :        199 

   

 -------------------- 

 B2: Calcul de DONN.2 

 -------------------- 

   

 Nombre de mots par unité de contexte        :       3000 

 Nombre d'unités de contexte                 :        199 

   

 ----------------------------------------------------- 

 B3: Classification descendante hiérarchique de DONN.1 

 ----------------------------------------------------- 

   

 Elimination des mots de fréquence >  3000 et <   4 

    0 mots éliminés au hasard soit    .00 % de la fenêtre 

 Nombre d'items analysables                  :         62 

 Nombre d'unités de contexte                 :        199 

 Nombre de "1"                               :       1391 

   

 ----------------------------------------------------- 

 B3: Classification descendante hiérarchique de DONN.2 

 ----------------------------------------------------- 

   

 Elimination des mots de fréquence >  3000 et <   4 

    0 mots éliminés au hasard soit    .00 % de la fenêtre 

 Nombre d'items analysables                  :         62 

 Nombre d'unités de contexte                 :        199 

 Nombre de "1"                               :       1391 
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 ---------------------------- 

 C1: intersection des classes 

 ---------------------------- 

   

 Nom du dossier traité             C:\Documents and 

Settings\User\Desktop\Analis 

 es ALCESTE\UFRN\1_Maternidade\&&_System\&&_0\ 

 Suffixe de l'analyse              :111                            

 Date de l'analyse :16/ 3/** 

 Intersection des classes RCDH1 et RCDH1 

   

 Nombre minimum d'uce par classe   :    26 

   

 DONN.1 Nombre de mots par uc :          1 

        Nombre d'uc           :        199 

   

 DONN.1 Nombre de mots par uc :          1 

        Nombre d'uc           :        199 

   

  198 u.c.e classées sur   204 soit  97.06 % 

    

 Nombre d'u.c.e. distribuées:         198 

   

 Tableau croisant les deux partitions : 

 

   RCDH1 *   RCDH1 

 

  classe  *    1    2    3    4 

 

    poids *   27   40   54   77 

   

   1   27 *   27    0    0    0 

   2   40 *    0   40    0    0 

   3   54 *    0    0   54    0 

   4   77 *    0    0    0   77 

   

   

  Tableau des chi2 (signés) : 

   

 

   RCDH1 *   RCDH1 

 

  classe  *    1    2    3    4 

 

    poids *   27   40   54   77 

   

   1   27 *  198   -7  -11  -19 

   2   40 *   -7  198  -18  -31 

   3   54 *  -11  -18  198  -47 

   4   77 *  -19  -31  -47  198 

 

 

 Classification Descendante Hiérarchique...  

 Dendrogramme des classes stables (à partir de B3_rcdh1) : 

 

 

                 ----|----|----|----|----|----|----|----|----|----| 
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 Cl. 1 (  27uce) |-----------------------------------------------+  

 Cl. 2 (  40uce) |----------------------+                        |  

             19                         |                        |+ 

             17                         |------------------+     |  

 Cl. 3 (  54uce) |----------------------+                  |     |  

             18                                            |-----+  

 Cl. 4 (  77uce) |-----------------------------------------+        

   

 ---------------------- 

 C2: profil des classes 

 ---------------------- 

   

 Chi2 minimum pour la sélection d'un mot     :        3.80 

   

 Nombre de mots (formes réduites)            :        147 

 Nombre de mots analysés                     :         86 

 Nombre de mots "hors-corpus"                :        213 

 Nombre de classes                           :          4 

    

         198 u.c.e. classées soit      97.058820% 

    

 Nombre de "1" analysés                    :       1386 

 Nombre de "1" suppl. ("r")                :       1286 

   

 Distribution des u.c.e. par classe... 

   

  1eme classe :    27. u.c.e.  173. "1" analysés ;  170. "1" 

suppl.. 

  2eme classe :    40. u.c.e.  261. "1" analysés ;  239. "1" 

suppl.. 

  3eme classe :    54. u.c.e.  432. "1" analysés ;  323. "1" 

suppl.. 

  4eme classe :    77. u.c.e.  520. "1" analysés ;  554. "1" 

suppl.. 

 

 -------------------------- 

 Classe n°  1 => Contexte A                       

 -------------------------- 

 Nombre d'u.c.e.                 :     27. soit : 13.64 %  

 Nombre de "uns" (a+r)           :    343. soit : 12.84 %  

 Nombre de mots analysés par uce :   6.41 

 

 num   effectifs   pourc.    chi2 identification 

 

   17    11.  21.   52.38   29.94        cas+                        

   31     4.   6.   66.67   14.78        das                         

   35     2.   4.   50.00    4.58        diz+                        

   37     5.  11.   45.45   10.01        dos                         

   43     8.   8.  100.00   52.80        familia                     

   45     7.   7.  100.00   45.96        feliz                       

   46    11.  45.   24.44    5.78        filhos                      

   50     3.   7.   42.86    5.26        hora+                       

   55     2.   4.   50.00    4.58        mesma                       

   59     3.   6.   50.00    6.95        mundo                       

   60     5.   5.  100.00   32.49        nas                         

   75     6.   7.   85.71   32.01        responsavel                 
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   80     2.   4.   50.00    4.58        tarefa+                     

   97 *   5.  13.   38.46    7.28 *    4 em                          

  101 *   3.   7.   42.86    5.26 *    5 ou                          

  123 *   4.  13.   30.77    3.47 *    7 no                          

  130 *   5.  18.   27.78    3.36 *    7 seus                        

  131 *   4.   8.   50.00    9.36 *    7 sua                         

   

 Nombre de mots sélectionnés   :   18 

 

 -------------------------- 

 Classe n°  2 => Contexte B                       

 -------------------------- 

 Nombre d'u.c.e.                 :     40. soit : 20.20 %  

 Nombre de "uns" (a+r)           :    500. soit : 18.71 %  

 Nombre de mots analysés par uce :   6.53 

 

 num   effectifs   pourc.    chi2 identification 

 

    4     8.  10.   80.00   23.36        amiga                       

    5    22.  61.   36.07   13.76        amor+                       

    7     4.   6.   66.67    8.29        aos                         

    9     8.  22.   36.36    4.01        atencao                     

   16    26.  85.   30.59    9.97        carinh+                     

   21     2.   3.   66.67    4.08        compreensao                 

   27     6.   6.  100.00   24.44        cuidados+                   

   46    25.  45.   55.56   45.15        filhos                      

   61    15.  25.   60.00   28.11        os                          

   66     2.   3.   66.67    4.08        poss+                       

   73     3.   5.   60.00    5.04        respeit+                    

   77     2.   3.   66.67    4.08        ruim                        

   93 *  26. 106.   24.53    2.65 *    3 ser                         

   94 *  15.  43.   34.88    7.34 *    4 com                         

  109 *   2.   4.   50.00    2.25 *    6 legal                       

  115 *   4.   4.  100.00   16.13 *    7 eles                        

  130 *   8.  18.   44.44    7.22 *    7 seus                        

  144 *   4.   7.   57.14    6.14 *    9 sempre                      

  147 *  12.  41.   29.27    2.64 *    M E                           

   

 Nombre de mots sélectionnés   :   19 

 

 -------------------------- 

 Classe n°  3 => Contexte C                       

 -------------------------- 

 Nombre d'u.c.e.                 :     54. soit : 27.27 %  

 Nombre de "uns" (a+r)           :    755. soit : 28.26 %  

 Nombre de mots analysés par uce :   8.00 

 

 num   effectifs   pourc.    chi2 identification 

 

    1     3.   4.   75.00    4.69        acompanh+                   

    2     6.  10.   60.00    5.69        ajud+                       

    3     8.  12.   66.67    9.99        amar                        

    6     8.  10.   80.00   14.76        ao                          

    9    10.  22.   45.45    4.13        atencao                     

   14     4.   5.   80.00    7.19        brincar                     

   15     4.   6.   66.67    4.84        caminho                     

   16    41.  85.   48.24   33.00        carinh+                     
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   28    25.  70.   35.71    3.89        cuid+                       

   30    40.  74.   54.05   42.73        dar                         

   36    17.  35.   48.57    9.72        do                          

   38    20.  34.   58.82   20.60        educ+                       

   39    11.  17.   64.71   13.14        ensin+                      

   47    38.  75.   50.67   33.31        filh+                       

   56     6.   8.   75.00    9.57        momento+                    

   67     9.  18.   50.00    5.16        precis+                     

   68     7.  10.   70.00    9.69        presente                    

   89 *  18.  41.   43.90    7.21 *      o                           

   90 *   5.  10.   50.00    2.74 *    0 estar                       

  114 *  10.  16.   62.50   10.89 *    7 ele                         

  118 *   3.   5.   60.00    2.77 *    7 isso                        

  129 *  15.  30.   50.00    9.21 *    7 seu                         

  132 *   3.   5.   60.00    2.77 *    7 toda                        

  358 *  20.  58.   34.48    2.15 *      *rend_3                     

   

 Nombre de mots sélectionnés   :   24 

 

 -------------------------- 

 Classe n°  4 => Contexte D                       

 -------------------------- 

 Nombre d'u.c.e.                 :     77. soit : 38.89 %  

 Nombre de "uns" (a+r)           :   1074. soit : 40.19 %  

 Nombre de mots analysés par uce :   6.75 

 

 num   effectifs   pourc.    chi2 identification 

 

   18    15.  23.   65.22    7.59        cois+                       

   25    16.  18.   88.89   20.83        crianca+                    

   28    34.  70.   48.57    4.27        cuid+                       

   29    25.  36.   69.44   17.29        da                          

   49     5.   6.   83.33    5.14        grande                      

   51     7.   8.   87.50    8.29        importante                  

   53    43.  84.   51.19    9.29        mae+                        

   57    16.  20.   80.00   15.82        muita                       

   65    13.  19.   68.42    7.71        pessoa+                     

   74    48.  90.   53.33   14.49        responsabilidade+           

   84    44.  62.   70.97   39.08        uma                         

   85     6.   6.  100.00    9.72        vai                         

   86    24.  29.   82.76   27.51        vida                        

   91 *  19.  30.   63.33    8.89 *    1 tem                         

   95 *  26.  49.   53.06    5.50 *    4 de                          

   98 *  32.  66.   48.48    3.84 *    4 para                        

   99 *   4.   4.  100.00    6.42 *    4 por                         

  100 *   6.   9.   66.67    3.06 *    5 mas                         

  102 *   9.  12.   75.00    7.01 *    5 pois                        

  105 *  32.  57.   56.14   10.02 *    5 que                         

  111 *   3.   4.   75.00    2.24 *    7 aquela                      

  116 *   4.   5.   80.00    3.65 *    7 esta                        

  119 *  14.  27.   51.85    2.21 *    7 mim                         

  120 *   4.   6.   66.67    2.01 *    7 minha                       

  121 *   4.   6.   66.67    2.01 *    7 muitas                      

  122 *  10.  15.   66.67    5.27 *    7 na                          

  125 *   4.   5.   80.00    3.65 *    7 outra                       

  138 *  18.  34.   52.94    3.41 *    8 um                          

  140 *   9.  14.   64.29    4.09 *    9 mais                        
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  142 *  20.  36.   55.56    5.14 *    9 muito                       

   

 Nombre de mots sélectionnés   :   30 

 Nombre de mots marqués        :  127 sur  147 soit  86.39% 

   

 Liste des valeurs de clé : 

    0 si chi2 <  2.71 

    1 si chi2 <  3.84 

    2 si chi2 <  5.02 

    3 si chi2 <  6.63 

    4 si chi2 < 10.80 

    5 si chi2 < 20.00 

    6 si chi2 < 30.00 

    7 si chi2 < 40.00 

    8 si chi2 < 50.00 

   

   

  Tableau croisant classes et clés : 

 

        * Classes *     1     2     3     4 

 

  Clés  * Poids   *   136   195   246   453 

   

      M *      41 *     4    12    10    15 

      0 *      10 *     0     2     5     3 

      1 *     133 *    11    25    34    63 

      3 *     106 *    16    26    19    45 

      4 *     179 *    31    31    40    77 

      5 *     119 *    15    16    25    63 

      6 *      26 *     4     7     7     8 

      7 *     266 *    38    49    74   105 

      8 *      34 *     6     0    10    18 

      9 *     116 *    11    27    22    56 

   

   

  Tableau des chi2 (signés) : 

   

 

        * Classes *     1     2     3     4 

 

  Clés  * Poids   *   136   195   246   453 

   

      M *      41 *     0     2     0     0 

      0 *      10 *    -1     0     3     0 

      1 *     133 *    -3     0     0     0 

      3 *     106 *     0     2    -2     0 

      4 *     179 *     3     0     0     0 

      5 *     119 *     0    -2     0     4 

      6 *      26 *     0     1     0    -1 

      7 *     266 *     0     0     3    -2 

      8 *      34 *     0    -8     0     1 

      9 *     116 *    -1     1    -1     0 

   

 Chi2 du tableau            :      39.082780 

   

 Nombre de "1" distribués :  1030 soit 39 % 
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 ------------------------------- 

 C2: Reclassement des uce et uci 

 ------------------------------- 

   

   

 Type de reclassement choisi pour les uce : 

Classement d'origine 

   

   

 Tableaux des clés (TUCE et TUCI) :  

   

 Nombre d'uce enregistrées :  204 

 Nombre d'uce classées     :  198 soit : 97.06% 

   

   

 Nombre d'uci enregistrées :  204 

 Nombre d'uci classées     :   96 soit : 47.06% 

   

 

 

   

 --------------------------------- 

 C3: A.F.C. du tableau C2_DICB.111 

 --------------------------------- 

   

 A.F.C. de C:\Documents and Settings\User\Desktop\Analises 

ALCESTE\UFRN\1_Matern 

 idade\&&_System\&&_0\C2_DICB.111                            

   

 Effectif minimum d'un mot        :          8 

 Nombre d'uce minimum par classe  :         10 

 Nombre de lignes analysées       :         41 

 Nombre total de lignes           :         87 

 Nombre de colonnes analysées     :          4 

 

 *********************************************** 

 * Num.* Valeur Propre * Pourcentage *  Cumul  * 

 *********************************************** 

 *   1 *     .22550240 *    41.47991 *  41.480 * 

 *   2 *     .19451880 *    35.78064 *  77.261 * 

 *   3 *     .12362130 *    22.73945 * 100.000 * 

 *********************************************** 

 

 Seuls les mots à valeur de clé >= 0 sont représentés 

 Nombre total de mots retenus  :         87 

 Nombre de mots pleins retenus :         41 

 Nombre total de points        :         91 

   

 Représentation séparée car plus de 60 points 

   

  

 

 Projection des colonnes et mots "*" sur le plan   1  2 

(corrélations) 
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 Axe horizontal : 1e facteur : V.P. =.2255 (   41.48 % de 

l'inertie) 

 Axe vertical   : 2e facteur : V.P. =.1945 (   35.78 % de 

l'inertie) 

   

   +-----|---------|---------|---------+---------|---------|-------

--|-----+ 

20 |                                   |  *rend_2                          

|                       

19 |                                   |                                   

|                       

18 |                                   |                                   

|                       

17 |                    #01            |        *ida_1                     

|                       

16 |                                   |                                   

|                       

15 |                                   |                                   

|                       

14 |                                   |     *eciv_1                       

|                       

13 |                                   |                                   

|                       

12 |                                   |                                   

|                       

11 |                                   |                                   

|                       

10 |                                   |                                   

|                       

 9 |                                   |                                   

|                       

 8 |                                   |                                   

|                       

 7 |                                   |                                   

|                       

 6 |                                   |                                   

|                       

 5 |                                   |                                

#04|                       

 4 |                                   |                                   

|                       

 3 |                                   |                                   

|                       

 2 |                                   |                                   

|                       

 1 |                                   |                                   

|                       

 0 +-----------------------------------+-*rend_1-------------------

--------+                       

 1 |                                   |                                   

|                       

 2 |                                   |                                   

|                       

 3 |           #02                     |                                   

|                       

 4 |                                   |                                   

|                       
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 5 |                                   |                                   

|                       

 6 |                     *rend_3       |                                   

|                       

 7 |                                   |                                   

|                       

 8 |                                   |                                   

|                       

 9 |                                   |                                   

|                       

10 |                                   |                                   

|                       

11 |                                   |                                   

|                       

12 |                                   |                                   

|                       

13 |                                   |                                   

|                       

14 |                                   |                                   

|                       

15 |                            #03    |                                   

|                       

16 |                                   |                                   

|                       

17 |                          *ida_2   |            *rend_4                

|                       

   +-----|---------|---------|---------+---------|---------|-------

--|-----+ 

   

 Nombre de points recouverts    0 dont   0 superposés 

   

    x    y nom  

   

  

 

 Projection des mots analyses sur le plan   1  2 (corrélations) 

   

 Axe horizontal : 1e facteur : V.P. =.2255 (   41.48 % de 

l'inertie) 

 Axe vertical   : 2e facteur : V.P. =.1945 (   35.78 % de 

l'inertie) 

   

   +-----|---------|---------|---------+---------|---------|-------

--|-----+ 

19 |                           cas+    |                                   

|                       

18 |                   dos             |           trabalh+                

|                       

17 |         familiahora+ responsavel  |                                   

|                       

16 |                   boa+            |                                   

|                       

15 |                   mulher+         |                                   

|                       

14 |                                   |                                   

|                       
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13 |                                   |                                   

|                       

12 |                                   |                                   

|                       

11 |                                   |                                   

|                       

10 |                                faz+                                   

|                       

 9 |                                   |                                   

|                       

 8 |                                   |                       mae+  

uma   |                       

 7 |        etc                        |                          

muitacrianca+                    

 6 |                                   |                               

da  |                       

 5 |       filhos                      |                               

vida|                       

 4 |                                   |                            

importante                     

 3 |                    cuidado        |                                   

|                       

 2 |                                   |                                   

|                       

 1 |                                   |                                   

|                       

 0 +--------------amiga----------------+---------------------------

cois+pessoa+                    

 1 |         os                        |                             

cuid+ |                       

 2 |                                   |                                   

|                       

 3 |                ajud+              |                                   

|                       

 4 |              as                   |                             

responsabili                  

 5 |                                   |     filh+                         

|                       

 6 |                   amar            |                                   

|                       

 7 |                                   |              do                   

|                       

 8 |                                   |                                   

|                       

 9 |           amor+                   |                                   

|                       

10 |                                   |                                   

|                       

11 |                                   |                                   

|                       

12 |                                   |                                   

|                       

13 |        carinh+sab+                |                                   

|                       

14 |                                   ao                                  

|                       



183 

 

15 |                                   |                                   

|                       

16 |                atencao            |                                   

|                       

17 |                  educ+ dar     . momento+ensin+precis+                

|                       

   +-----|---------|---------|---------+---------|---------|-------

--|-----+ 

   

 Nombre de points recouverts    1 dont   0 superposés 

   

    x    y nom  

   

   -3  -17 presente             

  

 

 Projection des mots de type "r" sur le plan   1  2 (corrélations) 

   

 Axe horizontal : 1e facteur : V.P. =.2255 (   41.48 % de 

l'inertie) 

 Axe vertical   : 2e facteur : V.P. =.1945 (   35.78 % de 

l'inertie) 

   

   +-----|---------|---------|---------+---------|---------|-------

--|-----+ 

19 |                                eu |                                   

|                       

18 |                   sua          no |          para                     

|                       

17 |                                 tambem                                

|                       

16 |                                   |                    a              

|                       

15 |                           e    ser|   ela                             

|                       

14 |                                   |                                   

|                       

13 |                                   |                         de        

|                       

12 |                  em               |                                   

|                       

11 |                                   |                  mimum   

mas      |                       

10 |         seus                      |                       

temquena    |                       

 9 |                                   |                                   

|                       

 8 |                                   |                            

pois   |                       

 7 |                                   |                                   

|                       

 6 |                 nao               |                                   

|                       

 5 |        com                        |                                

se |                       

 4 |                                   |                            

bem    |                       
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 3 |                                   |                    muito  

porque  |                       

 2 |                                   |                                   

|                       

 1 |                                   |                                   

|                       

 0 +-quando---------------E----------seuo--------------------------

--------+                       

 1 |  bom                              |              voce            

mais |                       

 2 |                     o-que         |                                   

|                       

 3 |                                   |                                   

|                       

 4 |                                   |                                   

|                       

 5 |                                   |                                   

|                       

 6 |                                   |                     ter           

|                       

 7 |                                   |                                   

|                       

 8 |                                   |                                   

|                       

 9 |                     tudo          |                                   

|                       

10 |                                   |                                   

|                       

11 |        nos                        |                                   

|                       

12 |                                   |                          

todo     |                       

13 |                                   |                                   

|                       

14 |                          ele      |                                   

|                       

15 |                                   |                                   

|                       

16 |                                   |                                   

|                       

17 |                                   |                                   

|                       

18 |                                   |                                   

|                       

19 |                                   |                                   

|                       

20 |                                 estar                                 

|                       

   +-----|---------|---------|---------+---------|---------|-------

--|-----+ 

   

 Nombre de points recouverts    0 dont   0 superposés 

   

    x    y nom  

   

   

 ----------------------------------------- 
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 D1: Sélection de quelques mots par classe 

 ----------------------------------------- 

   

 Valeur de clé minimum pour la sélection :   0 

   

 Vocabulaire spécifique de la classe  1 : 

 familia(8), feliz(7), nas(5), responsavel(6), cas+(11), das(4), 

dos(5), mundo(3), hora+(3), diz+(2), mesma(2), tarefa+(2), boa+(4), 

sustentar(2), trabalh+(5), etc(5), mulher+(2); 

   

 Vocabulaire spécifique de la classe  2 : 

 filhos(25), amiga(8), cuidados+(6), os(15), amor+(22), aos(4), 

respeit+(3), compreensao(2), poss+(2), ruim(2), cuidado(4), 

sab+(5), companh+(2), crescer+(2), deixar(2), exemplo+(2), 

principal+(2), protecao(2); 

   

 Vocabulaire spécifique de la classe  3 : 

 dar(40), carinh+(41), filh+(38), educ+(20), ao(8), ensin+(11), 

amar(8), brincar(4), do(17), momento+(6), presente(7), ajud+(6), 

precis+(9), acompanh+(3), atencao(10), caminho(4), as(6), banho(2), 

conversar(2), faz+(7), proteger(3); 

   

 Vocabulaire spécifique de la classe  4 : 

 uma(44), crianca+(16), vida(24), da(25), muita(16), 

responsabilidade+(48), cois+(15), importante(7), mae+(43), 

pessoa+(13), vai(6), grande(5), cuid+(34), pass+(4), atenciosa+(4), 

futuro(2), luz(3), pensar(2), roupa+(3), tempo(3), tenh+(3); 

   

 Mots outils spécifiques de la classe  1 : 

 em(5), ou(3), eu(2), no(4), o-que-e(1), sua(4); 

   

 Mots outils spécifiques de la classe  2 : 

 ser(26), com(15), legal(2), eles(4), seus(8), todos(2), nao(7), 

sempre(4), E(12); 

   

 Mots outils spécifiques de la classe  3 : 

 estar(5), quando(5), dele(3), ele(10), isso(3), nos(4), seu(15), 

toda(3), todas(2), o(18); 

   

 Mots outils spécifiques de la classe  4 : 

 tem(19), ter(44), de(26), para(32), por(4), mas(6), pois(9), 

que(32), se(6), muito-bom(2), aquela(3), ela(6), esta(4), mim(14), 

minha(4), muitas(4), na(10), outra(4), voce(4), um(18), bem(6), 

mais(9), melhor(3), muito(20), a(23); 

   

 Mots étoilés spécifiques de la classe  1 : 

 *ind_001(1), *ind_002(1), *ind_006(1), *ind_023(1), *ind_026(1), 

*ind_028(1), *ind_035(1), *ind_048(1), *ind_053(1), *ind_101(1), 

*ind_104(1), *ind_107(1), *ind_110(1), *ind_111(1), *ind_118(1), 

*ind_124(1), *ind_129(1), *ind_130(1), *ind_136(1), *ind_145(1), 

*ind_152(1), *ind_178(1), *ind_181(1), *ind_182(1), *ind_194(1), 

*ind_197(1), *ind_99(1), *rend_2(12), *rend_5(1); 

   

 Mots étoilés spécifiques de la classe  2 : 

 *ind_003(1), *ind_004(1), *ind_010(1), *ind_012(1), *ind_014(1), 

*ind_032(1), *ind_034(1), *ind_038(1), *ind_039(1), *ind_042(1), 

*ind_044(1), *ind_045(1), *ind_062(1), *ind_063(1), *ind_074(1), 
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*ind_079(1), *ind_081(1), *ind_082(1), *ind_083(1), *ind_093(1), 

*ind_108(1), *ind_121(1), *ind_139(1), *ind_140(1), *ind_144(1), 

*ind_146(1), *ind_151(1), *ind_155(1), *ind_159(1), *ind_164(1), 

*ind_170(1), *ind_171(1), *ind_180(1), *ind_185(1), *ind_187(1), 

*ind_191(1), *ind_192(1), *ind_195(1), *ind_199(1), *ind_98(1), 

*rend_1(11); 

   

 Mots étoilés spécifiques de la classe  3 : 

 *eciv_3(1), *ind_005(1), *ind_011(1), *ind_015(1), *ind_018(1), 

*ind_019(1), *ind_024(1), *ind_025(1), *ind_031(1), *ind_037(1), 

*ind_043(1), *ind_046(1), *ind_047(1), *ind_051(1), *ind_059(1), 

*ind_061(1), *ind_064(1), *ind_065(1), *ind_067(1), *ind_070(1), 

*ind_078(1), *ind_080(1), *ind_084(1), *ind_085(1), *ind_088(1), 

*ind_089(1), *ind_090(1), *ind_091(1), *ind_102(1), *ind_103(1), 

*ind_109(1), *ind_120(1), *ind_123(1), *ind_126(1), *ind_133(1), 

*ind_134(1), *ind_137(1), *ind_142(1), *ind_143(1), *ind_148(1), 

*ind_153(1), *ind_154(1), *ind_160(1), *ind_161(1), *ind_166(1), 

*ind_168(1), *ind_169(1), *ind_173(1), *ind_175(1), *ind_177(1), 

*ind_183(1), *ind_196(1), *ind_95(1), *ind_96(1), *ind_97(1), 

*rend_3(20); 

   

 Mots étoilés spécifiques de la classe  4 : 

 *eciv_1(77), *ind_007(1), *ind_008(1), *ind_013(1), *ind_016(1), 

*ind_017(1), *ind_020(1), *ind_022(1), *ind_027(1), *ind_029(1), 

*ind_030(1), *ind_033(1), *ind_036(1), *ind_040(1), *ind_049(1), 

*ind_050(1), *ind_052(1), *ind_055(1), *ind_056(1), *ind_057(1), 

*ind_058(1), *ind_060(1), *ind_066(1), *ind_068(1), *ind_069(1), 

*ind_071(1), *ind_072(1), *ind_073(1), *ind_075(1), *ind_076(1), 

*ind_077(1), *ind_086(1), *ind_087(1), *ind_092(1), *ind_100(1), 

*ind_105(1), *ind_106(1), *ind_112(1), *ind_113(1), *ind_114(1), 

*ind_115(1), *ind_117(1), *ind_119(1), *ind_122(1), *ind_125(1), 

*ind_127(1), *ind_128(1), *ind_131(1), *ind_132(1), *ind_135(1), 

*ind_138(1), *ind_141(1), *ind_147(1), *ind_149(1), *ind_156(1), 

*ind_157(1), *ind_158(1), *ind_162(1), *ind_163(1), *ind_165(1), 

*ind_167(1), *ind_172(1), *ind_174(1), *ind_176(1), *ind_179(1), 

*ind_184(1), *ind_186(1), *ind_188(1), *ind_189(1), *ind_190(1), 

*ind_193(1), *ind_198(1), *ind_200(1), *ind_201(1), *ind_202(1); 

 

 

   

 -------------------------------------------- 

 D1: Sélection des mots et des uce par classe 

 -------------------------------------------- 

   

   

 D1 : Distribution des formes d'origine par racine 

   

   

 ------------------------------  

 Formes associées au contexte A 

 ------------------------------  

   

A9 familia : familia(9); 

A8 feliz : feliz(7); 

A7 nas : nas(6); 

A7 responsavel : responsavel(7); 

A6 cas+ : casa(11), casal(1); 
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A5 das : das(4); 

A4 dos : dos(5); 

A4 mundo : mundo(3); 

A4 em : em(5); 

A4 sua : sua(4); 

A3 hora+ : horas(4); 

A3 ou : ou(3); 

A2 diz+ : dizem(1), dizer(1); 

A2 mesma : mesma(2); 

A2 tarefa+ : tarefas(2); 

   

 ------------------------------  

 Formes associées au contexte B 

 ------------------------------  

   

B8 filhos : filhos(31); 

B6 amiga : amiga(8); 

B6 cuidados+ : cuidados(1), cuidadosa(5); 

B6 os : os(22); 

B5 amor+ : amor(19), amorosa(4); 

B5 eles : eles(5); 

B4 aos : aos(4); 

B4 com : com(17); 

B4 seus : seus(8); 

B3 respeit+ : respeitada(1), respeitar(1), respeite(1), 

respeito(1); 

B3 sempre : sempre(4); 

B2 compreensao : compreensao(2); 

B2 poss+ : possa(1), possam(2); 

B2 ruim : ruim(3); 

   

 ------------------------------  

 Formes associées au contexte C 

 ------------------------------  

   

C8 dar : dar(52); 

C7 carinh+ : carinho(39), carinhosa(2); 

C7 filh+ : filho(45); 

C6 educ+ : educa(1), educacao(6), educar(13); 

C5 ao : ao(8); 

C5 ensin+ : ensina(2), ensinar(11); 

C5 ele : ele(13); 

C4 amar : amar(8); 

C4 brincar : brincar(4); 

C4 do : do(18); 

C4 momento+ : momentos(6); 

C4 presente : presente(7); 

C4 o : o(19); 

C4 seu : seu(17); 

C3 ajud+ : ajuda(2), ajudar(4); 

C3 precis+ : precisa(1), precisamos(1), precisando(1), precisar(6), 

preciso(2); 

C2 acompanh+ : acompanhado(1), acompanhar(2); 

C2 atencao : atencao(11); 

C2 caminho : caminho(4); 

   

 ------------------------------  
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 Formes associées au contexte D 

 ------------------------------  

   

D7 uma : uma(58); 

D6 crianca+ : crianca(18); 

D6 vida : vida(26); 

D5 da : da(26); 

D5 muita : muita(17); 

D5 responsabilidade+ : responsabilidade(49), responsabilidades(1); 

D4 cois+ : coisa(15), coisas(5), coisinha(1); 

D4 importante : importante(7); 

D4 mae+ : mae(62); 

D4 pessoa+ : pessoa(14), pessoas(1); 

D4 vai : vai(6); 

D4 tem : tem(27); 

D4 pois : pois(11); 

D4 que : que(49); 

D3 grande : grande(6); 

D3 de : de(35); 

D3 por : por(7); 

D3 na : na(11); 

D3 muito : muito(27); 

D2 cuid+ : cuida(6), cuidar(29); 

 

 

   

 -------------------------- 

 D1: Tri des uce par classe 

 -------------------------- 

   

   

 Suffixe de l'analyse : 111 

 Clé sélectionnée : A 

 145  33  ajudar seu filho #nas #tarefas de #casa, tem que 

#trabalhar para ajudar e #sustentar seu filho. 

   6  28  cuidar #dos filhos, cuidar da #casa, e ser #feliz pela 

#familia que tem e ser #responsavel. 

  26  24  ser mae, para mim, e ter carinho e amor pela #sua 

#familia. E ser #feliz com seus filhos e ser parceira #nas #horas 

#boas e ruins. enfim, ser e mae e tudo. 

  23  20  E ser #feliz com #sua #familia. 

   2  16  lutar para sobreviver, #trabalhar para #sustentar os 

filhos e a si #mesma. 

 182  16  carinhosa, atenciosa, alegre. tem que entender #sua 

#familia e ser #responsavel com as #tarefas do dia_a_dia, sendo 

elas #em #casa, #no seu emprego, #etc. porem, o principal e ela ser 

#responsavel consigo #mesma e com seu filho, contas para pagar, 

emprego. 

 129  12  ser mae e ter muita responsabilidade #em #casa, #no 

#trabalho, com a #familia e com ela tambem. 

 178  12  ser muito #responsavel na #casa e cuidar muito bem #dos 

seus filhos e da #casa, #das compras e do seu marido. 

 110  10  ser mae e normal, aquela-que #trabalha fora #ou #em 

#casa, cuida #dos seus filhos e #etc. 

 124  10  ter uma nova vida, ser #feliz e ter uma #boa vontade de 

ser mae que e o-que a maioria #das #mulheres gosta. 
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 194  10  cuidar, dar carinho, dividir problemas, #trabalhar para 

manter a #familia, cuidar da #casa, fazer almoco, dar banho #nas 

criancas, fazer de tudo um pouco. 

  28   8  ser #feliz, pois #dizem que um filho e uma alegria. 

 101   8  se #eu fosse mae, #eu tinha que #dizer #o-que-e bom e #o-

que-e errado para-que ele nao fosse para o caminho #das drogas. 

 130   8  ser #responsavel, criar os filhos educadamente para serem 

cidadaos e termos um #mundo melhor. 

 197   8  E ter toda dedicacao do #mundo; e dar carinho para o 

filho e ser batalhadora, repreender o filho #nas #horas erradas e 

#etc. 

 107   6  ter uma grande responsabilidade, ter tambem um cuidado 

enorme; ajudar o filho #nas #horas #boas, quando estiver aprendendo 

algo #ou #nas #horas de tristeza. 

 111   5  agir de maneira paciente, amorosa, #responsavel, fazer 

com-que seu filho tenha uma #boa educacao nao so dentro-de #casa 

como na rua #ou #em qualquer outro lugar. 

 104   4  para mim e quando coloca um filho #no #mundo, arcar com 

as consequencias, sempre ouvir as opinioes #dos filhos. 

   

 Suffixe de l'analyse : 111 

 Clé sélectionnée : B 

 192  16  #ser #cuidadosa, #amorosa #com #os #filhos, #respeitar 

tambem #os #filhos para-que ele #respeite voce tambem, e cuidar e a 

#principal coisa. 

 199  16  #ser mae e ter carinho, ter #amor para #os #filhos, #ser 

mae e ter #cuidado #com #os #filhos, para quando #eles #crescerem 

#saber que tem uma #companheira, uma #amiga para contar #os 

segredos dele. 

  79  14  #ser #cuidadosa, carinhosa, #com #os #filhos, #nao bater 

e dar muito #amor. 

  34   7  #E ter uma responsabilidade imensa de cuidar de #seus 

#filhos #com todo seu #amor, e tambem e #ser #respeitada. 

 108   7  para muitas mulheres #ser mae e bom e para outras e muito 

#ruim, mas eu trataria meus #filhos #com muito #amor e carinho. 

 144   7  #ser mae e #ser carinhosa #com #seus #filhos, e ter 

atencao e ter #amor e #respeito; mae e tudo, e ter coracao. 

 146   7  #E #ser carinhosa, #legal, carente, inteligente, #ser 

#cuidadosa e #sempre estar disposta para #seus #filhos. 

 159   6  #ser presente no dia a dia dos #filhos, ajuda_los 

#sempre, dar carinho, #amor, ter #compreensao. ter responsabilidade 

#com #os #filhos. 

  14   5  para mim, mae tem que ter responsabilidade e vontade. mae 

tem que dar #amor e educacao #aos #filhos. 

  42   5  #E ter responsabilidade, e #ser carinhosa, e #ser 

#amorosa, sincera e #amiga. 

  45   5  ter responsabilidade, #amor, carinho e #compreensao. 

  93   5  eu agiria da mesma forma que a maioria das maes fazem: 

dao educacao, ensinam o-que-e bom e o-que-e #ruim, dao #amor, 

carinho, #sabem compreender e ensinam o lado bom e #ruim da vida. 

#E ensinam a #nao fazerem coisas ruins, e explica #aos #filhos como 

e #ser mae e #ser pai. 

 121   5  educar #os #filhos, escutar o-que #eles dizem. 

 140   5  #ser mae e muito importante para #os #seus #filhos. #nao 

podemos perder ela, pois foi ela quem nos fez. minha mae e tudo 

para mim. 
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 164   5  #ser uma #protecao, a-qual #os #filhos #possam se sentir 

seguros; educadora, a-qual #os #filhos #possam #ser bem educados; 

#amiga para todas as horas e em cada momento; uma pessoa paciente 

que orienta #os #filhos #todos #os momentos. 

  81   4  #E dar uma boa educacao e muito carinho e #amor, porque 

#os #filhos sem #amor e sem carinho #nao sao ninguem. 

 191   4  A mae tem que #ser #amiga que a filha #possa contar #seus 

problemas, #saber tudo, proteger de tudo e de #todos, e comprar 

muito o-que ela quer. 

  12   3  #E #saber educar, dar carinho, atencao, proteger e #ser 

#amiga dos #filhos. 

   

 Suffixe de l'analyse : 111 

 Clé sélectionnée : C 

  51   8  cuidar de #seu #filho direito, nao maltrata_lo, #dar tudo 

que #ele #precisar, orientar para seguir #o #caminho bom e #dar 

#atencao #ao que #precisar. 

  67   8  cuidar bem, alimentar, #acompanhar a escolaridade #do 

#filho, #dar #carinho e afeto, #ensinar a ter responsabilidade. 

 126   7  #ajudar #o #filho sempre-que #precisar, #dar #carinho, 

apoio, #ensinar #ao #seu #filho coisas boas, incentivar #nos 

estudos, trabalhos e a ter responsabilidade. 

  85   6  ter responsabilidade com os filhos, #educar, #amar, #dar 

muito #carinho e #ensinar a seguir #o #caminho bom. 

  88   6  cuida #do #seu #filho, da #carinho, #ajuda em #momentos 

dificeis. 

  90   6  ter responsabilidade, #dar #educacao #ao #filho, cuidar, 

#dar #carinho. 

 142   6  #ajudar #o #filho no que #ele #precisar, #dar #educacao, 

#ensinar a #fazer coisas dentro-de casa, #ensinar a se comportar 

dentro e fora de casa. 

  24   4  E cuidar #do #seu #filho com-amor e #carinho. nao 

maltratar #ele e nunca abandona_lo. 

  37   4  cuidar, #brincar, #amar e #dar muito #carinho etc. 

  89   4  E ter responsabilidade, #educar, #dar #carinho, cuidar 

bem #do #filho, ser uma boa mae e tudo e tambem #ajuda #quando #ele 

#precisa. 

  91   4  ter responsabilidade, cuidar #do #filho, #amar, ter 

#carinho, #ensinar a #fazer #o certo para a crianca, #educar. 

  96   4  cuidar #do #filho, #dar #carinho, amor e bastante 

#atencao, #isso para mim e ser mae. 

 102   4  ter mais responsabilidade, ter amor, #carinho, saber 

#educar um #filho, #ensinar o-que #ele #precisar, apoia_lo #quando 

#ele #precisar. 

 148   4  ter um #filho e #dar muito #carinho e amor e nao 

maltratar. 

 169   4  ser mae e cuidar #do #filho desde pequeno, #educar, #dar 

#carinho e todo amor, #brincar, ter tempo para #o #seu #filho. 

 196   4  ser mae e #dar o-melhor para seus filhos, todo #carinho, 

#atencao e todo amor deve ser dedicado #ao #filho. 

  15   3  E #dar #carinho, #educacao e #estar #presente em todos os 

#momentos #do #filho. saber #conversar com os filhos sobre o-que 

esta passando na vida #dele. 

  70   3  ser mae e #dar #carinho, cuidar, #dar #atencao, #dar amor 

e #acompanhar a escolaridade #do #filho, nao mimar, e e muito-bom 

#quando #o bebezinho e uma menina. 
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 Suffixe de l'analyse : 111 

 Clé sélectionnée : D 

  52  11  ser #mae e #uma #grande #responsabilidade, #pois #voce 

ira #cuidar #de #uma #pessoa agora, e #esta #pessoa #um dia #vai 

crescer e tomar conta #da sua #vida e e capaz #de nem lembrar #mais 

#de #voce. 

 201  11  E #a #pessoa #mais #importante #de #uma #crianca, #pois 

#ela #cuida, amamenta, #da carinho, amor e #muito #mais, #pois ser 

#mae #tem #que #ter #muita #responsabilidade. 

  58  10  ser #mae e #uma #coisa #muito dificil, #pois #tem #que 

#ter #muita #responsabilidade e isso e #uma #coisa #que #muitas 

jovens nao #tem. 

  60  10  ser #mae e #uma #coisa #muito #importante e #muita 

#responsabilidade, porque e #uma #coisa #muito delicada e #da 

#muito trabalho. 

 147  10  #uma #responsabilidade enorme, #pois alem #da #minha 

#vida, eu vou #ter #que #cuidar #de #outra. 

  16   8  #para #mim, ser #mae e #muito-bom. porque quando #a 

#pessoa e #mae e #uma felicidade enorme #na #vida #de #uma #mae. 

 117   8  ser #mae e #uma #responsabilidade #muito #grande, #mas 

#muito prazerosa. 

 149   8  ser #mae e #ter consciencia #da #responsabilidade #que 

#vai carregar #para o resto #da #vida, #ter dores #de cabeca, e 

tambem alegria com seus filhos e #se orgulhar #de ser #uma #mae. 

 158   8  tomar #responsabilidade #por #outra #pessoa e ficar #mais 

maduro, #por #ter #responsabilidade #por #uma #crianca. 

  55   6  #ter #muita #responsabilidade #para #cuidar #da #crianca, 

#tem #que trabalhar #para comprar os alimentos #para #ela 

sobreviver, e #muita #coisa ser #mae. 

  56   6  ser #mae e #ter #responsabilidade, #muitas #coisas. 

 198   6  ser #mae e #ter obrigacao #de #cuidar, ensinar as #coisas 

#da #vida e estar consciente do #que fez. E #a #responsabilidade 

#que #vai #ter daqui #para frente. 

 203   6  #ter #responsabilidade #para #cuidar #de #uma #vida, #ter 

condicoes #para criar e educar #uma #crianca. 

  17   4  E #uma #responsabilidade #na #vida, depois-que #a #mae 

#tem #um filho #ela #tem #a #responsabilidade #de #cuidar ate-o 

filho sair #de casa. 

  22   4  E #um fato #importante, #que ja aconteceu #na #vida #de 

#uma mulher ou #que #vai acontecer. #mas #que faz parte #da #vida 

#de varias mulheres. 

  49   4  #para #mim, ser #mae e #ter #responsabilidade. 

  50   4  #para #mim, ser #mae e #ter #responsabilidade. 

  76   4  #tem #que #ter #muita #responsabilidade. 

 

 

   

 --------------------------------- 

 D2: Calcul des "segments répétés" 

 --------------------------------- 

   

 Seuls les 20 SR les plus fréquents sont retenus ici : 

    

 2  23 ter responsabilidade+                                     

 2  22 para mim                                                  

 2  22 dar carinh+                                               

 2  13 ser mae+                                                  
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 2  11 na vida                                                   

 2  11 o filh+                                                   

 5  10 ser mae+ e ter responsabilidade+                          

 2  10 os filhos                                                 

 2  10 do filh+                                                  

 2   9 dar amor+                                                 

 2   8 seu filh+                                                 

 2   8 tem que                                                   

 2   7 e tambem                                                  

 2   7 e ser                                                     

 2   7 e ter                                                     

 2   7 e etc                                                     

 2   7 ensin+ a                                                  

 2   7 da vida                                                   

 3   6 E ter responsabilidade+                                   

 2   6 seus filhos                                               

   

 -------------------------------------------- 

 D2: Calcul des "segments répétés" par classe 

 -------------------------------------------- 

   

   

 *** classe n°  1 (20 SR maximum) *** 

   

 2 1  4 o filh+                                                  

 2 1  3 seu filh+                                                

 2 1  3 ser responsavel                                          

 3 1  3 ser mae+ e                                               

 2 1  3 trabalh+ para                                            

 3 1  2 E ser feliz                                              

 4 1  2 seus filhos e etc                                        

 3 1  2 seus filhos e                                            

 2 1  2 para mim                                                 

 2 1  2 de cas+                                                  

 3 1  2 com seu filh+                                            

 2 1  2 ser mae+                                                 

 2 1  2 ser feliz                                                

 2 1  2 tem que                                                  

 3 1  2 e ser responsavel                                        

 2 1  2 dar carinh+                                              

 3 1  2 cuid+ dos filhos                                         

 3 1  2 cuid+ da cas+                                            

 3 1  1 E ter amor+                                              

 2 1  1 E ter                                                    

   

 *** classe n°  2 (20 SR maximum) *** 

   

 2 2  8 os filhos                                                

 2 2  5 seus filhos                                              

 2 2  5 para mim                                                 

 3 2  4 com os filhos                                            

 2 2  4 dar carinh+                                              

 2 2  3 bom e                                                    

 5 2  3 ser mae+ e ter responsabilidade+                         

 2 2  3 e ser                                                    

 2 2  3 e ter                                                    

 2 2  3 dos filhos                                               
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 3 2  2 E ter responsabilidade+                                  

 2 2  2 com o                                                    

 4 2  2 ser mae+ e ser                                           

 5 2  2 ter responsabilidade+ com os filhos                      

 2 2  2 ter responsabilidade+                                    

 2 2  2 ter amor+                                                

 3 2  2 mae+ e tudo                                              

 2 2  2 dar atencao                                              

 2 2  2 dar amor+                                                

 2 2  2 aos filhos                                               

   

 *** classe n°  3 (20 SR maximum) *** 

   

 2 3 14 dar carinh+                                              

 2 3 12 ter responsabilidade+                                    

 2 3  6 ele precis+                                              

 2 3  6 ensin+ a                                                 

 2 3  6 do filh+                                                 

 2 3  5 estar presente                                           

 2 3  5 o filh+                                                  

 2 3  5 dar amor+                                                

 3 3  3 E ter responsabilidade+                                  

 2 3  3 seu filh+                                                

 2 3  3 na vida                                                  

 2 3  3 ser mae+                                                 

 2 3  3 ter carinh+                                              

 2 3  3 e ter                                                    

 2 3  3 e etc                                                    

 3 3  3 cuid+ do filh+                                           

 2 3  2 um filh+                                                 

 2 3  2 para mim                                                 

 3 3  2 com seu filh+                                            

 4 3  2 com o seu filh+                                          

   

 *** classe n°  4 (20 SR maximum) *** 

   

 2 4 13 para mim                                                 

 2 4  8 na vida                                                  

 2 4  7 ser mae+                                                 

 5 4  6 ser mae+ e ter responsabilidade+                         

 2 4  6 uma crianca+                                             

 2 4  6 da vida                                                  

 2 4  5 tem que                                                  

 6 4  4 ser mae+ e uma cois+ muito                               

 2 4  4 ter responsabilidade+                                    

 2 4  4 e tambem                                                 

 2 4  4 do filh+                                                 

 3 4  3 de uma crianca+                                          

 4 4  3 ser mae+ e ter                                           

 2 4  3 ter uma                                                  

 4 4  3 tem que ter responsabilidade+                            

 5 4  3 tem que ter muita responsabilidade+                      

 3 4  3 o seu filh+                                              

 2 4  3 a crianca+                                               

 2 4  3 uma responsabilidade+                                    

 2 4  3 pessoa+ que                                              
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 ------------------------------ 

 D3: C.A.H. des mots par classe 

 ------------------------------ 

   

    

 C.A.H. du contexte lexical A 

   

 Fréquence minimum d'un mot         :          5 

 Nombre de mots sélectionnés        :          6 

 Valeur de clé minimum après calcul :          2 

   

 Nombre d'uce analysées             :         27 

 Seuil du chi2 pour les uce         :          0 

 Nombre de mots retenus             :          6 

 Poids total du tableau             :         42 

   

                       |----|----|----|----|----|----|----|----|---

-|----| 

   

 A7 responsavel        |-------------------------+-----------------

------+      

 A6 cas+               |-----------+-------------+                       

|      

 A4 dos                |-----------+                                     

|      

 A7 nas                |-----------------+-------------------------

------+      

 A9 familia            |-----+-----------+                                      

 A8 feliz              |-----+                                                  

   

  

 

    

 C.A.H. du contexte lexical B 

   

 Fréquence minimum d'un mot         :          5 

 Nombre de mots sélectionnés        :          5 

 Valeur de clé minimum après calcul :          2 

   

 Nombre d'uce analysées             :         40 

 Seuil du chi2 pour les uce         :          0 

 Nombre de mots retenus             :          5 

 Poids total du tableau             :         76 

   

                       |----|----|----|----|----|----|----|----|---

-|----| 

   

 B8 filhos             |---------------------------------+---------

------+      

 B6 cuidados+          |--------------------+------------+               

|      

 B5 amor+              |--------------------+                            

|      

 B6 amiga              |---------------------------+---------------

------+      
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 B6 os                 |---------------------------+                            

   

  

 

    

 C.A.H. du contexte lexical C 

   

 Fréquence minimum d'un mot         :          5 

 Nombre de mots sélectionnés        :         13 

 Valeur de clé minimum après calcul :          2 

   

 Nombre d'uce analysées             :         54 

 Seuil du chi2 pour les uce         :          0 

 Nombre de mots retenus             :         13 

 Poids total du tableau             :        221 

   

                       |----|----|----|----|----|----|----|----|---

-|----| 

   

 C7 filh+              |-------------------------------+-----------

+-----+      

 C8 dar                |-------+-----------------------+           

|     |      

 C7 carinh+            |-------+                                   

|     |      

 C5 ao                 |-----------------------------------+-------

+     |      

 C4 do                 |-------------------+---------------+             

|      

 C2 atencao            |-------------------+                             

|      

 C4 amar               |---------------------------+-------------+-

------+      

 C6 educ+              |--------+------------------+             |              

 C5 ensin+             |--------+                                |              

 C4 momento+           |------------+----------------+-----------+              

 C4 presente           |------------+                |                          

 C3 ajud+              |-----------------+-----------+                          

 C3 precis+            |-----------------+                                      

   

  

 

    

 C.A.H. du contexte lexical D 

   

 Fréquence minimum d'un mot         :          5 

 Nombre de mots sélectionnés        :         13 

 Valeur de clé minimum après calcul :          2 

   

 Nombre d'uce analysées             :         77 

 Seuil du chi2 pour les uce         :          0 

 Nombre de mots retenus             :         13 

 Poids total du tableau             :        296 

   

                       |----|----|----|----|----|----|----|----|---

-|----| 
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 D5 da                 |--------+----------------+--------------+--

------+      

 D2 cuid+              |--------+                |              |        

|      

 D6 vida               |------------------+------+              |        

|      

 D4 vai                |------------------+                     |        

|      

 D5 muita              |-------------------------------+--------+        

|      

 D6 crianca+           |------------------+------------+                 

|      

 D4 pessoa+            |------------------+                              

|      

 D3 grande             |--------------------------+-------------+--

------+      

 D4 cois+              |---------------+----------+             |               

 D4 importante         |---------------+                        |               

 D7 uma                |--------------------------+-------------+               

 D5 responsabilidade+  |---------------+----------+                             

 D4 mae+               |---------------+                                        

   

  

 

 

 

   

 ------------------------------ 

 D3: C.A.H. des mots par classe 

 ------------------------------ 

   

    

 C.A.H. du contexte lexical A 

   

 Fréquence minimum d'un mot         :          5 

 Nombre de mots sélectionnés        :          6 

 Valeur de clé minimum après calcul :          2 

   

 Nombre d'uce analysées             :         27 

 Seuil du chi2 pour les uce         :          0 

 Nombre de mots retenus             :          6 

 Poids total du tableau             :         42 

   

                       |----|----|----|----|----|----|----|----|---

-|----| 

   

 A7 responsavel        |-------------------------+-----------------

------+      

 A6 cas+               |-----------+-------------+                       

|      

 A4 dos                |-----------+                                     

|      

 A7 nas                |-----------------+-------------------------

------+      

 A9 familia            |-----+-----------+                                      

 A8 feliz              |-----+                                                  
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 C.A.H. du contexte lexical B 

   

 Fréquence minimum d'un mot         :          5 

 Nombre de mots sélectionnés        :          5 

 Valeur de clé minimum après calcul :          2 

   

 Nombre d'uce analysées             :         40 

 Seuil du chi2 pour les uce         :          0 

 Nombre de mots retenus             :          5 

 Poids total du tableau             :         76 

   

                       |----|----|----|----|----|----|----|----|---

-|----| 

   

 B8 filhos             |---------------------------------+---------

------+      

 B6 cuidados+          |--------------------+------------+               

|      

 B5 amor+              |--------------------+                            

|      

 B6 amiga              |---------------------------+---------------

------+      

 B6 os                 |---------------------------+                            

   

  

 

    

 C.A.H. du contexte lexical C 

   

 Fréquence minimum d'un mot         :          5 

 Nombre de mots sélectionnés        :         13 

 Valeur de clé minimum après calcul :          2 

   

 Nombre d'uce analysées             :         54 

 Seuil du chi2 pour les uce         :          0 

 Nombre de mots retenus             :         13 

 Poids total du tableau             :        221 

   

                       |----|----|----|----|----|----|----|----|---

-|----| 

   

 C7 filh+              |-------------------------------+-----------

+-----+      

 C8 dar                |-------+-----------------------+           

|     |      

 C7 carinh+            |-------+                                   

|     |      

 C5 ao                 |-----------------------------------+-------

+     |      

 C4 do                 |-------------------+---------------+             

|      

 C2 atencao            |-------------------+                             

|      
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 C4 amar               |---------------------------+-------------+-

------+      

 C6 educ+              |--------+------------------+             |              

 C5 ensin+             |--------+                                |              

 C4 momento+           |------------+----------------+-----------+              

 C4 presente           |------------+                |                          

 C3 ajud+              |-----------------+-----------+                          

 C3 precis+            |-----------------+                                      

   

  

 

    

 C.A.H. du contexte lexical D 

   

 Fréquence minimum d'un mot         :          5 

 Nombre de mots sélectionnés        :         13 

 Valeur de clé minimum après calcul :          2 

   

 Nombre d'uce analysées             :         77 

 Seuil du chi2 pour les uce         :          0 

 Nombre de mots retenus             :         13 

 Poids total du tableau             :        296 

   

                       |----|----|----|----|----|----|----|----|---

-|----| 

   

 D5 da                 |--------+----------------+--------------+--

------+      

 D2 cuid+              |--------+                |              |        

|      

 D6 vida               |------------------+------+              |        

|      

 D4 vai                |------------------+                     |        

|      

 D5 muita              |-------------------------------+--------+        

|      

 D6 crianca+           |------------------+------------+                 

|      

 D4 pessoa+            |------------------+                              

|      

 D3 grande             |--------------------------+-------------+--

------+      

 D4 cois+              |---------------+----------+             |               

 D4 importante         |---------------+                        |               

 D7 uma                |--------------------------+-------------+               

 D5 responsabilidade+  |---------------+----------+                             

 D4 mae+               |---------------+                                        

   

  

 

 

 

   

 ------------------------------ 

 D3: C.A.H. des mots par classe 

 ------------------------------ 
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 C.A.H. du contexte lexical A 

   

 Fréquence minimum d'un mot         :          5 

 Nombre de mots sélectionnés        :          6 

 Valeur de clé minimum après calcul :          2 

   

 Nombre d'uce analysées             :         27 

 Seuil du chi2 pour les uce         :          0 

 Nombre de mots retenus             :          6 

 Poids total du tableau             :         42 

   

                       |----|----|----|----|----|----|----|----|---

-|----| 

   

 A7 responsavel        |-------------------------+-----------------

------+      

 A6 cas+               |-----------+-------------+                       

|      

 A4 dos                |-----------+                                     

|      

 A7 nas                |-----------------+-------------------------

------+      

 A9 familia            |-----+-----------+                                      

 A8 feliz              |-----+                                                  

   

  

 

    

 C.A.H. du contexte lexical B 

   

 Fréquence minimum d'un mot         :          5 

 Nombre de mots sélectionnés        :          5 

 Valeur de clé minimum après calcul :          2 

   

 Nombre d'uce analysées             :         40 

 Seuil du chi2 pour les uce         :          0 

 Nombre de mots retenus             :          5 

 Poids total du tableau             :         76 

   

                       |----|----|----|----|----|----|----|----|---

-|----| 

   

 B8 filhos             |---------------------------------+---------

------+      

 B6 cuidados+          |--------------------+------------+               

|      

 B5 amor+              |--------------------+                            

|      

 B6 amiga              |---------------------------+---------------

------+      

 B6 os                 |---------------------------+                            

   

  

 

    

 C.A.H. du contexte lexical C 
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 Fréquence minimum d'un mot         :          5 

 Fréquence minimum d'un mot         :          6 

 Fréquence minimum d'un mot         :          7 

 Nombre de mots sélectionnés        :         11 

 Valeur de clé minimum après calcul :          2 

   

 Nombre d'uce analysées             :         54 

 Seuil du chi2 pour les uce         :          0 

 Nombre de mots retenus             :         11 

 Poids total du tableau             :        209 

   

                       |----|----|----|----|----|----|----|----|---

-|----| 

   

 C5 ao                 |------------------------------+------------

-+---+       

 C4 amar               |------------------------------+             

|   |       

 C8 dar                |------+---------------------------+--------

-+   |       

 C7 carinh+            |------+                           |             

|       

 C7 filh+              |-------------+--------------------+             

|       

 C4 presente           |-------------+                                  

|       

 C3 precis+            |---------------+----------------------+----

-----+       

 C6 educ+              |---------+-----+                      |                 

 C5 ensin+             |---------+                            |                 

 C4 do                 |-------------------+------------------+                 

 C2 atencao            |-------------------+                                    

   

  

 

    

 C.A.H. du contexte lexical D 

   

 Fréquence minimum d'un mot         :          5 

 Fréquence minimum d'un mot         :          6 

 Nombre de mots sélectionnés        :         12 

 Valeur de clé minimum après calcul :          2 

   

 Nombre d'uce analysées             :         77 

 Seuil du chi2 pour les uce         :          0 

 Nombre de mots retenus             :         12 

 Poids total du tableau             :        291 

   

                       |----|----|----|----|----|----|----|----|---

-|----| 

   

 D7 uma                |-------------------------+--------------+--

------+      

 D5 responsabilidade+  |--------------+----------+              |        

|      
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 D4 mae+               |--------------+                         |        

|      

 D5 muita              |----------------------------+-----------+        

|      

 D4 cois+              |---------------+------------+                    

|      

 D4 importante         |---------------+                                 

|      

 D6 crianca+           |-----------------+----------------+--------

------+      

 D4 pessoa+            |-----------------+                |                     

 D5 da                 |---------+---------------+--------+                     

 D2 cuid+              |---------+               |                              

 D6 vida               |------------------+------+                              

 D4 vai                |------------------+                                     

   

  

 

 

 

   

 ------------------------------ 

 D3: C.A.H. des mots par classe 

 ------------------------------ 

   

    

 C.A.H. du contexte lexical $ 

   

 Fréquence minimum d'un mot         :         10 

 Nombre de mots sélectionnés        :         25 

 Valeur de clé minimum après calcul :          2 

   

 Nombre d'uce analysées             :        204 

 Seuil du chi2 pour les uce         :          0 

 Nombre de mots retenus             :         25 

 Poids total du tableau             :       1008 

   

                       |----|----|----|----|----|----|----|----|---

-|----| 

   

  0 etc                |------------------+--------------+---------

-+----+      

  0 filhos             |-+----------------+              |          

|    |      

  0 os                 |-+                               |          

|    |      

  0 atencao            |-------------------+-------------+          

|    |      

  0 amor               |-------------+-----+                        

|    |      

  0 dar                |-------+-----+                              

|    |      

  0 carinh             |-------+                                    

|    |      

  0 responsabilidade   |-------------------+--------------+--------

-+    |      
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  0 mae                |------------+------+              |              

|      

  0 uma                |------------+                     |              

|      

  0 muita              |------------------------+---------+              

|      

  0 pessoa             |--------------+---------+                        

|      

  0 crianca            |--------------+                                  

|      

  0 cas                |------------+---------------+-----------+--

------+      

  0 faz                |------------+               |           |               

  0 precis             |-----------------+----------+           |               

  0 cois               |-----------+-----+                      |               

  0 ensin              |-----------+                            |               

  0 cuid               |-------------------+--------------+-----+               

  0 da                 |------------+------+              |                     

  0 vida               |------------+                     |                     

  0 educ               |------------------------+---------+                     

  0 filh               |-----------+------------+                               

  0 do                 |-----------+                                            

   

  

 

 

 

   

 ------------------------------ 

 D3: C.A.H. des mots par classe 

 ------------------------------ 

   

    

 C.A.H. du contexte lexical A 

   

 Fréquence minimum d'un mot         :          5 

 Nombre de mots sélectionnés        :          6 

 Valeur de clé minimum après calcul :          2 

   

 Nombre d'uce analysées             :         27 

 Seuil du chi2 pour les uce         :          0 

 Nombre de mots retenus             :          6 

 Poids total du tableau             :         42 

   

                       |----|----|----|----|----|----|----|----|---

-|----| 

   

 A7 responsavel        |-------------------------+-----------------

------+      

 A6 cas+               |-----------+-------------+                       

|      

 A4 dos                |-----------+                                     

|      

 A7 nas                |-----------------+-------------------------

------+      

 A9 familia            |-----+-----------+                                      

 A8 feliz              |-----+                                                  
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 C.A.H. du contexte lexical B 

   

 Fréquence minimum d'un mot         :          5 

 Nombre de mots sélectionnés        :          5 

 Valeur de clé minimum après calcul :          2 

   

 Nombre d'uce analysées             :         40 

 Seuil du chi2 pour les uce         :          0 

 Nombre de mots retenus             :          5 

 Poids total du tableau             :         76 

   

                       |----|----|----|----|----|----|----|----|---

-|----| 

   

 B8 filhos             |---------------------------------+---------

------+      

 B6 cuidados+          |--------------------+------------+               

|      

 B5 amor+              |--------------------+                            

|      

 B6 amiga              |---------------------------+---------------

------+      

 B6 os                 |---------------------------+                            

   

  

 

    

 C.A.H. du contexte lexical C 

   

 Fréquence minimum d'un mot         :          5 

 Nombre de mots sélectionnés        :         13 

 Valeur de clé minimum après calcul :          2 

   

 Nombre d'uce analysées             :         54 

 Seuil du chi2 pour les uce         :          0 

 Nombre de mots retenus             :         13 

 Poids total du tableau             :        221 

   

                       |----|----|----|----|----|----|----|----|---

-|----| 

   

 C7 filh+              |-------------------------------+-----------

+-----+      

 C8 dar                |-------+-----------------------+           

|     |      

 C7 carinh+            |-------+                                   

|     |      

 C5 ao                 |-----------------------------------+-------

+     |      

 C4 do                 |-------------------+---------------+             

|      

 C2 atencao            |-------------------+                             

|      
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 C4 amar               |---------------------------+-------------+-

------+      

 C6 educ+              |--------+------------------+             |              

 C5 ensin+             |--------+                                |              

 C4 momento+           |------------+----------------+-----------+              

 C4 presente           |------------+                |                          

 C3 ajud+              |-----------------+-----------+                          

 C3 precis+            |-----------------+                                      

   

  

 

    

 C.A.H. du contexte lexical D 

   

 Fréquence minimum d'un mot         :          5 

 Nombre de mots sélectionnés        :         13 

 Valeur de clé minimum après calcul :          2 

   

 Nombre d'uce analysées             :         77 

 Seuil du chi2 pour les uce         :          0 

 Nombre de mots retenus             :         13 

 Poids total du tableau             :        296 

   

                       |----|----|----|----|----|----|----|----|---

-|----| 

   

 D5 da                 |--------+----------------+--------------+--

------+      

 D2 cuid+              |--------+                |              |        

|      

 D6 vida               |------------------+------+              |        

|      

 D4 vai                |------------------+                     |        

|      

 D5 muita              |-------------------------------+--------+        

|      

 D6 crianca+           |------------------+------------+                 

|      

 D4 pessoa+            |------------------+                              

|      

 D3 grande             |--------------------------+-------------+--

------+      

 D4 cois+              |---------------+----------+             |               

 D4 importante         |---------------+                        |               

 D7 uma                |--------------------------+-------------+               

 D5 responsabilidade+  |---------------+----------+                             

 D4 mae+               |---------------+                                        

   

  

 

 

 

   

 ------------------------------ 

 D3: C.A.H. des mots par classe 

 ------------------------------ 
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 C.A.H. du contexte lexical $ 

   

 Fréquence minimum d'un mot         :         10 

 Nombre de mots sélectionnés        :         66 

 Valeur de clé minimum après calcul :          2 

   

 Nombre d'uce analysées             :        204 

 Seuil du chi2 pour les uce         :          0 

 Nombre de mots retenus             :         66 

 Poids total du tableau             :       1318 

   

                       |----|----|----|----|----|----|----|----|---

-|----| 

   

  0 filh               |--------------------+------------+--------

+----+-+      

  0 cuid               |-------------+------+            |        |    

| |      

  0 do                 |-------------+                   |        |    

| |      

  0 da                 |------------+-----------+--------+        |    

| |      

  0 vida               |------------+           |                 |    

| |      

  0 crianca            |--------------+---------+                 |    

| |      

  0 trabalh            |--------------+                           |    

| |      

  0 responsabilidade   |-----------------------+-------------+----+    

| |      

  0 mae                |----------------+------+             |         

| |      

  0 uma                |----------------+                    |         

| |      

  0 muita              |------------------+------------+-----+         

| |      

  0 importante         |------------------+            |               

| |      

  0 pessoa             |-------------------+-----------+               

| |      

  0 paci               |-------------------+                           

| |      

  0 precis             |-----------------------+-----------+-------

+---+ |      

  0 presente           |--------+--------------+           |       

|     |      

  0 momento            |--------+                          |       

|     |      

  0 faz                |-----------------+---------+-------+       

|     |      

  0 as                 |-----------------+         |               

|     |      

  0 boa                |-------------------+-------+               

|     |      

  0 cois               |------------+------+                       

|     |      
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  0 ensin              |------------+                              

|     |      

  0 dos                |------------------+----------+-------+-----

+     |      

  0 cas                |---------+--------+          |       |           

|      

  0 responsavel        |---------+                   |       |           

|      

  0 atenciosa          |----------------------+------+       |           

|      

  0 familia            |--------+-------------+              |           

|      

  0 feliz              |--------+                            |           

|      

  0 ajud               |--------------+---------------+------+           

|      

  0 sustentar          |--------------+               |                  

|      

  0 mundo              |-------------------+----------+                  

|      

  0 hora               |-------+-----------+                             

|      

  0 nas                |-------+                                         

|      

  0 educ               |--------------------+---------+----------+-

---+--+      

  0 etc                |--------------------+         |          |    

|         

  0 dar                |--------+-----------+---------+          |    

|         

  0 carinh             |--------+           |                    |    

|         

  0 amor               |--------------+-----+                    |    

|         

  0 atencao            |--------------+                          |    

|         

  0 amiga              |---------+--------+----------------+-----+    

|         

  0 poss               |---------+        |                |          

|         

  0 proteger           |-------------+----+                |          

|         

  0 quer               |-------------+                     |          

|         

  0 ao                 |-------------------------+---------+          

|         

  0 brincar            |--------+----------------+                    

|         

  0 tempo              |--------+                                     

|         

  0 cuidado            |-------------+-------------+---------+-----

-+-+         

  0 bebe               |-------------+             |         |      

|           

  0 grande             |-----------------+---------+         |      

|           
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  0 dia                |-----------------+                   |      

|           

  0 vai                |-----------+-----------------+-------+      

|           

  0 pass               |-----------+                 |              

|           

  0 deixar             |-------------------+---------+              

|           

  0 direit             |-------------------+                        

|           

  0 cuidados           |---------------+----------------+------+---

-+           

  0 respeit            |---------------+                |      |                

  0 amar               |------------------------+-------+      |                

  0 sab                |--------------+---------+              |                

  0 filhos             |-----+--------+                        |                

  0 os                 |-----+                                 |                

  0 mulher             |-------------------+-------------+-----+                

  0 exemplo            |-------------------+             |                      

  0 das                |-----------+--------------+------+                      

  0 ruim               |-----------+              |                             

  0 aos                |------------------+-------+                             

  0 caminho            |------------------+                                     

   

  

 

 

 

   

 ------------------------------ 

 D3: C.A.H. des mots par classe 

 ------------------------------ 

   

    

 C.A.H. du contexte lexical $ 

   

 Fréquence minimum d'un mot         :         10 

 Nombre de mots sélectionnés        :         51 

 Valeur de clé minimum après calcul :          2 

   

 Nombre d'uce analysées             :        204 

 Seuil du chi2 pour les uce         :          0 

 Nombre de mots retenus             :         51 

 Poids total du tableau             :       1239 

   

                       |----|----|----|----|----|----|----|----|---

-|----| 

   

  0 filh               |-------------+--------------+----------+---

----+-+      

  0 do                 |-------------+              |          |       

| |      

  0 educ               |--------------------+-------+          |       

| |      

  0 etc                |--------------------+                  |       

| |      
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  0 dar                |--------+-----------+-----------+------+       

| |      

  0 carinh             |--------+           |           |              

| |      

  0 amor               |--------------+-----+           |              

| |      

  0 atencao            |--------------+                 |              

| |      

  0 ao                 |------------------------+-------+              

| |      

  0 presente           |-------+----------------+                      

| |      

  0 momento            |-------+                                       

| |      

  0 boa                |----------------+--------------+-----------

+---+ |      

  0 ajud               |----------------+              |           

|     |      

  0 faz                |-----------------+--------+----+           

|     |      

  0 as                 |-----------------+        |                

|     |      

  0 precis             |-------------------+------+                

|     |      

  0 cois               |-----------+-------+                       

|     |      

  0 ensin              |-----------+                               

|     |      

  0 dos                |-----------------+-----------+---------+---

+     |      

  0 mundo              |-----------------+           |         |         

|      

  0 cas                |--------+-------------+------+         |         

|      

  0 responsavel        |--------+             |                |         

|      

  0 familia            |--------+-------------+                |         

|      

  0 feliz              |--------+                              |         

|      

  0 mulher             |------------------+--------------+-----+         

|      

  0 caminho            |------------------+              |               

|      

  0 amar               |--------------------------+------+               

|      

  0 aos                |------------------+-------+                      

|      

  0 sab                |------------+-----+                              

|      

  0 filhos             |-----+------+                                    

|      

  0 os                 |-----+                                           

|      

  0 cuidado            |-------------+-----------+------------+----

-+----+      
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  0 bebe               |-------------+           |            |     

|           

  0 hora               |------------------+------+            |     

|           

  0 grande             |------------------+                   |     

|           

  0 cuidados           |--------------------------------+-----+     

|           

  0 amiga              |--------------------+-----------+           

|           

  0 atenciosa          |--------------------+                       

|           

  0 muita              |-----------------+-------------+-------+---

-+           

  0 importante         |-----------------+             |       |                

  0 paci               |------------------------+------+       |                

  0 pessoa             |---------------+--------+              |                

  0 crianca            |---------------+                       |                

  0 responsabilidade   |----------------------+-----------+----+                

  0 mae                |----------------+-----+           |                     

  0 uma                |----------------+                 |                     

  0 da                 |------------+---------+-----------+                     

  0 trabalh            |------------+         |                                 

  0 cuid               |-----------------+----+                                 

  0 vida               |-----------------+                                      

   

  

 

 

 

   

 ------------------------------ 

 D3: C.A.H. des mots par classe 

 ------------------------------ 

   

    

 C.A.H. du contexte lexical $ 

   

 Fréquence minimum d'un mot         :         10 

 Nombre de mots sélectionnés        :         46 

 Valeur de clé minimum après calcul :          2 

   

 Nombre d'uce analysées             :        204 

 Seuil du chi2 pour les uce         :          0 

 Nombre de mots retenus             :         46 

 Poids total du tableau             :       1141 

   

                       |----|----|----|----|----|----|----|----|---

-|----| 

   

  0 cuid               |-------------------+----------------+------

----++       

  0 filh               |------------+------+                |          

||       

  0 do                 |------------+                       |          

||       
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  0 educ               |--------------------------+---------+          

||       

  0 atencao            |--------------------+-----+                    

||       

  0 amor               |---------------+----+                          

||       

  0 dar                |--------+------+                               

||       

  0 carinh             |--------+                                      

||       

  0 precis             |------------------+------------+----------

+----+|       

  0 cois               |-----------+------+            |          |     

|       

  0 ensin              |-----------+                   |          |     

|       

  0 ajud               |----------------------+--------+          |     

|       

  0 ao                 |----------------------+                   |     

|       

  0 muita              |------------------+-----------------+-----+     

|       

  0 importante         |------------------+                 |           

|       

  0 responsabilidade   |---------------------+-----------+--+           

|       

  0 mae                |--------------+------+           |              

|       

  0 uma                |--------------+                  |              

|       

  0 da                 |------------+------------+-------+              

|       

  0 vida               |------------+            |                      

|       

  0 pessoa             |--------------+----------+                      

|       

  0 crianca            |--------------+                                 

|       

  0 amiga              |------+---------------------+----------+---

-+---+       

  0 poss               |------+                     |          |    

|           

  0 presente           |------+---------------------+          |    

|           

  0 momento            |------+                                |    

|           

  0 amar               |-------------------+-------------+-----+    

|           

  0 brincar            |-------------------+             |          

|           

  0 cuidados           |-------------------------+-------+          

|           

  0 respeit            |------------+------------+                  

|           

  0 filhos             |-----+------+                               

|           
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  0 os                 |-----+                                      

|           

  0 grande             |---------------+-------------+---------+---

-+           

  0 vai                |---------------+             |         |                

  0 mundo              |------------------+----------+         |                

  0 hora               |------+-----------+                    |                

  0 nas                |------+                                |                

  0 familia            |-------+----------------+---------+----+                

  0 feliz              |-------+                |         |                     

  0 dos                |----------------+-------+         |                     

  0 cas                |-------+--------+                 |                     

  0 responsavel        |-------+                          |                     

  0 das                |-----------+--------------+-------+                     

  0 ruim               |-----------+              |                             

  0 aos                |-------------------+------+                             

  0 caminho            |-------------------+                                    

   

  

 

 

 

   

 ------------------------------ 

 D3: C.A.H. des mots par classe 

 ------------------------------ 

   

    

 C.A.H. du contexte lexical $ 

   

 Fréquence minimum d'un mot         :         10 

 Nombre de mots sélectionnés        :         25 

 Valeur de clé minimum après calcul :          2 

   

 Nombre d'uce analysées             :        204 

 Seuil du chi2 pour les uce         :          0 

 Nombre de mots retenus             :         25 

 Poids total du tableau             :        991 

   

                       |----|----|----|----|----|----|----|----|---

-|----| 

   

  0 amar               |---------------+------------------+--------

-+----+      

  0 filhos             |-+-------------+                  |         

|    |      

  0 os                 |-+                                |         

|    |      

  0 atencao            |---------------------+------------+         

|    |      

  0 amor               |---------------+-----+                      

|    |      

  0 dar                |--------+------+                            

|    |      

  0 carinh             |--------+                                   

|    |      
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  0 responsabilidade   |---------------------+------------+--------

-+    |      

  0 mae                |-------------+-------+            |              

|      

  0 uma                |-------------+                    |              

|      

  0 muita              |------------------------+---------+              

|      

  0 pessoa             |--------------+---------+                        

|      

  0 crianca            |--------------+                                  

|      

  0 precis             |-----------------+-------------+---------+-

------+      

  0 cois               |-----------+-----+             |         |              

  0 ensin              |-----------+                   |         |              

  0 cas                |---------------------+---------+         |              

  0 ajud               |---------------------+                   |              

  0 cuid               |------------------+--------------+-------+              

  0 da                 |-----------+------+              |                      

  0 vida               |-----------+                     |                      

  0 educ               |-----------------------+---------+                      

  0 filh               |-----------+-----------+                                

  0 do                 |-----------+                                            
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Apêndice 6: Relatório do software ALCESTE para análise do corpus “Atribuições 

da Mãe” 
   

 ------------------------------------- 

 *       Logiciel Alceste 2010       * 

 ------------------------------------- 

   

 Plan de l'analyse :Q_2 MATERNIDADE.pl ; Date : 16/ 3/**; Heure : 

16:08:40 

 

 C:\Documents and Settings\User\Desktop\Analises 

ALCESTE\UFRN\2_Maternidade\&&_S 

 ystem\&&_0\                                                                     

                                                                                 

                     

 Q_2 MATERNIDADE.txt                                                             

                                                                                 

                                                                                 

                     

 ET 1 1 1 1                                                                      

                                                                                 

                                                                                 

                     

 A  1 1 1                                                                        

                                                                                 

                                                                                 

                     

 B  1 1 1                                                                        

                                                                                 

                                                                                 

                     

 C  1 1 1                                                                        

                                                                                 

                                                                                 

                     

 D  1 1 1 0 0                                                                    

                                                                                 

                                                                                 

                     

 A1   1   0   0                                                                  

                                                                                 

                                                                                 

                     

 A2   3   0                                                                      

                                                                                 

                                                                                 

                     

 A3   1   1   0                                                                  

                                                                                 

                                                                                 

                     

 B1   0   4   0   1   11500   1   1   0                                          

                                                                                 

                                                                                 

                     

 B2   13000   0   0   0   0   0   0                                              
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 B3  10   4   1   1   0   0   0   0   0   0                                      

                                                                                 

                                                                                 

                     

 C1   0   111                                                                    

                                                                                 

                                                                                 

                     

 C2 3.8   2                                                                      

                                                                                 

                                                                                 

                     

 C3   0   0   1   1   1   2                                                      

                                                                                 

                                                                                 

                     

 D1   0   2   2                                                                  

                                                                                 

                                                                                 

                     

 D2   0                                                                          

                                                                                 

                                                                                 

                     

 D3   5   a   2                                                                  

                                                                                 

                                                                                 

                     

 D4   1  -2   1                                                                  

                                                                                 

                                                                                 

                     

 D5   0   0                                                                      

                                                                                 

                                                                                 

                     

   

 --------------------- 

 A1: Lecture du corpus 

 --------------------- 

   

 A12 : Traitement des fins de ligne du corpus : 

 N° marque de la fin de ligne : 

   

 Nombre de lignes étoilées :        204 

   

 -------------------------- 

 A2: Calcul du dictionnaire 

 -------------------------- 

   

 Nombre de formes distinctes                 :        510 

 Nombre d'occurrences                        :       3037 

 Fréquence moyenne par forme                 :          6 

 Nombre de hapax                             :        262 

 Fréquence maximum d'une forme               :        203 
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 65.69% des formes de fréq. <     2 recouvrent 13.43% des occur.; 

 80.20% des formes de fréq. <     5 recouvrent 22.92% des occur.; 

 86.67% des formes de fréq. <     8 recouvrent 30.46% des occur.; 

 92.16% des formes de fréq. <    16 recouvrent 41.95% des occur.; 

 94.71% des formes de fréq. <    25 recouvrent 51.14% des occur.; 

 96.67% des formes de fréq. <    35 recouvrent 60.75% des occur.; 

 98.04% des formes de fréq. <    51 recouvrent 70.33% des occur.; 

 99.02% des formes de fréq. <    85 recouvrent 82.05% des occur.; 

 99.61% des formes de fréq. <    97 recouvrent 91.44% des occur.; 

100.00% des formes de fréq. <   155 recouvrent100.00% des occur.; 

   

   

 ---------------------------------------------------- 

 A3 : Liste des clés et valeurs d'analyse (ALC_CLE) : 

 ---------------------------------------------------- 

   

 K 0 Nombres en chiffre                                           

 M 2 Mots en majuscules                                           

 U 0 Mots non trouvés dans DICIN (si existe)                      

 X 1 formes non reconnues et fréquentes                           

 0 2 Auxiliaire ESTAR                                             

 1 2 Auxiliaire TER                                               

 2 2 Auxiliaire HAVER                                             

 3 2 Auxiliaire SER                                               

 4 2 Prépositions simples et locutions prépositives               

 5 2 Conjonctions et locutions conjonctives                       

 6 2 Interjections                                                

 7 2 Pronoms                                                      

 8 2 Numéraux                                                     

 9 2 Adverbes                                                     

   1 Formes non reconnues                                         

   

 A34 : Fréquence maximale d'un mot analysé   :       3000 

   

   

 Nombre de mots analysés                     :        290 

 Nombre de mots supplémentaires de type "r"  :        130 

 Nombre de mots supplémentaires de type "s"  :        213 

 Nombre d'occurrences retenues               :       3033 

 Moyenne par mot                             :        6.569047 

 Nombre d'occurrences analysables (fréq.> 3) :       1641 soit      

59.478070% 

 Nombre d'occurrences supplémentaires        :       1118 

 Nombre d'occurrences hors fenêtre fréquence :        274 

   

 ------------------------------------------- 

 B1: Sélection des uce et calcul des données 

 ------------------------------------------- 

   

   

 B11: Le nom du dossier des résultats est &&_0 

 B12: Fréquence minimum d'un "mot" analysé   :          4 

 B13: Fréquence maximum d'un  "mot" retenu   :       9999 

 B14: Fréquence minimum d'un  "mot étoilé"   :          1 

 B15: Code de fin d'U.C.E.                   :          1 

 B16: Nombre d'occurrences par U.C.E.        :       1500 
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 B17: Elimination des U.C.E. de longueur     <          0 

   

 Fréquence minimum finale d'un "mot" analysé   :          4 

 Fréquence minimum finale d'un "mot étoilé"    :          1 

   

 Nombre de mots analysés                     :         83 

 Nombre de mots supplémentaires de type "r"  :         55 

 Nombre total de mots                        :        138 

 Nombre de mots supplémentaires de type "s"  :        213 

 Nombre de lignes de B1_DICB                 :        351 

   

 Nombre d'occurrences analysées              :       1641 

   

   

 Nombre d'u.c.i.                             :        204 

 Nombre moyen de "mots" analysés / u.c.e.    :        8.044118 

 Nombre d'u.c.e.                             :        204 

 Nombre d'u.c.e. sélectionnées               :        204 

 100.00% des u.c.e. sont sélectionnées 

 Nombre de couples                           :       1908 

   

 -------------------- 

 B2: Calcul de DONN.1 

 -------------------- 

   

 Nombre de mots par unité de contexte        :          1 

 Nombre d'unités de contexte                 :        201 

   

 -------------------- 

 B2: Calcul de DONN.2 

 -------------------- 

   

 Nombre de mots par unité de contexte        :       3000 

 Nombre d'unités de contexte                 :        201 

   

 ----------------------------------------------------- 

 B3: Classification descendante hiérarchique de DONN.1 

 ----------------------------------------------------- 

   

 Elimination des mots de fréquence >  3000 et <   4 

    0 mots éliminés au hasard soit    .00 % de la fenêtre 

 Nombre d'items analysables                  :         71 

 Nombre d'unités de contexte                 :        201 

 Nombre de "1"                               :       1462 

   

 ----------------------------------------------------- 

 B3: Classification descendante hiérarchique de DONN.2 

 ----------------------------------------------------- 

   

 Elimination des mots de fréquence >  3000 et <   4 

    0 mots éliminés au hasard soit    .00 % de la fenêtre 

 Nombre d'items analysables                  :         71 

 Nombre d'unités de contexte                 :        201 

 Nombre de "1"                               :       1462 
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 ---------------------------- 

 C1: intersection des classes 

 ---------------------------- 

   

 Nom du dossier traité             C:\Documents and 

Settings\User\Desktop\Analis 

 es ALCESTE\UFRN\2_Maternidade\&&_System\&&_0\ 

 Suffixe de l'analyse              :111                            

 Date de l'analyse :16/ 3/** 

 Intersection des classes RCDH1 et RCDH1 

   

 Nombre minimum d'uce par classe   :    26 

   

 DONN.1 Nombre de mots par uc :          1 

        Nombre d'uc           :        201 

   

 DONN.1 Nombre de mots par uc :          1 

        Nombre d'uc           :        201 

   

  200 u.c.e classées sur   204 soit  98.04 % 

    

 Nombre d'u.c.e. distribuées:         200 

   

 Tableau croisant les deux partitions : 

 

   RCDH1 *   RCDH1 

 

  classe  *    1    2    3    4 

 

    poids *   28   45   68   59 

   

   1   28 *   28    0    0    0 

   2   45 *    0   45    0    0 

   3   68 *    0    0   68    0 

   4   59 *    0    0    0   59 

   

   

  Tableau des chi2 (signés) : 

   

 

   RCDH1 *   RCDH1 

 

  classe  *    1    2    3    4 

 

    poids *   28   45   68   59 

   

   1   28 *  200   -9  -16  -13 

   2   45 *   -9  200  -29  -24 

   3   68 *  -16  -29  200  -43 

   4   59 *  -13  -24  -43  200 

 

 

 Classification Descendante Hiérarchique...  

 Dendrogramme des classes stables (à partir de B3_rcdh1) : 

 

 

                 ----|----|----|----|----|----|----|----|----|----| 
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 Cl. 1 (  28uce) |--------------------+                             

             17                       |---------------------------+ 

 Cl. 4 (  59uce) |--------------------+                           | 

             19                                                   + 

 Cl. 2 (  45uce) |--------------------------+                     | 

             18                             |---------------------+ 

 Cl. 3 (  68uce) |--------------------------+                       

   

 ---------------------- 

 C2: profil des classes 

 ---------------------- 

   

 Chi2 minimum pour la sélection d'un mot     :        3.80 

   

 Nombre de mots (formes réduites)            :        138 

 Nombre de mots analysés                     :         83 

 Nombre de mots "hors-corpus"                :        213 

 Nombre de classes                           :          4 

    

         200 u.c.e. classées soit      98.039220% 

    

 Nombre de "1" analysés                    :       1458 

 Nombre de "1" suppl. ("r")                :        822 

   

 Distribution des u.c.e. par classe... 

   

  1eme classe :    28. u.c.e.  234. "1" analysés ;   77. "1" 

suppl.. 

  2eme classe :    45. u.c.e.  313. "1" analysés ;  156. "1" 

suppl.. 

  3eme classe :    68. u.c.e.  489. "1" analysés ;  360. "1" 

suppl.. 

  4eme classe :    59. u.c.e.  422. "1" analysés ;  229. "1" 

suppl.. 

 

 -------------------------- 

 Classe n°  1 => Contexte A                       

 -------------------------- 

 Nombre d'u.c.e.                 :     28. soit : 14.00 %  

 Nombre de "uns" (a+r)           :    311. soit : 13.64 %  

 Nombre de mots analysés par uce :   8.36 

 

 num   effectifs   pourc.    chi2 identification 

 

    3     5.   7.   71.43   19.87        almoco                      

    9    14.  28.   50.00   35.05        arrum+                      

   18    20.  75.   26.67   15.99        casa                        

   26     5.   7.   71.43   19.87        cozinh+                     

   43     7.  23.   30.43    5.83        etc                         

   46    16.  47.   34.04   20.50        faz+                        

   53     2.   4.   50.00    4.39        irm+                        

   54    22.  24.   91.67  136.64        lav+                        

   56     4.   5.   80.00   18.55        limpar                      

   57     7.   7.  100.00   44.56        louca                       

   64     7.  15.   46.67   14.37        pass+                       

   73    19.  24.   79.17   96.20        roupa+                      
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   81     3.   4.   75.00   12.61        varrer                      

   84 *  16.  73.   21.92    5.99 *      a                           

  121 *   2.   5.   40.00    2.88 *    7 outras                      

  129 *   2.   4.   50.00    4.39 *    7 varias                      

   

 Nombre de mots sélectionnés   :   16 

 

 -------------------------- 

 Classe n°  2 => Contexte B                       

 -------------------------- 

 Nombre d'u.c.e.                 :     45. soit : 22.50 %  

 Nombre de "uns" (a+r)           :    469. soit : 20.57 %  

 Nombre de mots analysés par uce :   6.96 

 

 num   effectifs   pourc.    chi2 identification 

 

    4     5.   8.   62.50    7.65        amament+                    

    6    20.  28.   71.43   44.70        amor                        

   11    11.  15.   73.33   24.03        atencao                     

   13    22.  31.   70.97   49.42        banh+                       

   14     5.   9.   55.56    5.91        bebe                        

   17    21.  41.   51.22   24.39        carinh+                     

   20     7.   8.   87.50   20.19        coloc+                      

   22    12.  30.   40.00    6.20        comida                      

   24     3.   5.   60.00    4.14        conselho+                   

   27     9.  21.   42.86    5.58        crianca+                    

   30    41.  69.   59.42   82.35        dar                         

   37     7.   9.   77.78   16.51        dormir                      

   39    15.  39.   38.46    7.08        educ+                       

   49     7.   9.   77.78   16.51        fralda+                     

   51     3.   5.   60.00    4.14        hora+                       

   61     4.   6.   66.67    6.92        muita                       

   78     8.   9.   88.89   23.82        troc+                       

   89 *   8.  23.   34.78    2.25 *    1 ter                         

  130 *   4.   7.   57.14    4.99 *    8 um                          

  133 *   7.  15.   46.67    5.43 *    9 muito                       

  141 *  43. 174.   24.71    3.76 *      *ida_1                      

   

 Nombre de mots sélectionnés   :   21 

 

 -------------------------- 

 Classe n°  3 => Contexte C                       

 -------------------------- 

 Nombre d'u.c.e.                 :     68. soit : 34.00 %  

 Nombre de "uns" (a+r)           :    849. soit : 37.24 %  

 Nombre de mots analysés par uce :   7.19 

 

 num   effectifs   pourc.    chi2 identification 

 

    7    11.  13.   84.62   15.87        ao                          

   12     9.  14.   64.29    6.15        atividade+                  

   15     5.   6.   83.33    6.71        boa+                        

   16     9.  12.   75.00    9.56        brincar                     

   19    12.  20.   60.00    6.69        coisa+                      

   34    24.  42.   57.14   12.69        do                          

   40    14.  19.   73.68   14.73        ensin+                      

   41     3.   3.  100.00    5.91        errad+                      
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   48    49.  67.   73.13   68.76        filh+                       

   52     4.   5.   80.00    4.84        import+                     

   58    22.  33.   66.67   18.79        mae+                        

   65     4.   4.  100.00    7.92        pessoa+                     

   67     5.   5.  100.00    9.95        preocup+                    

   69     5.   7.   71.43    4.53        proteg+                     

   72    11.  14.   78.57   13.33        responsabilidade            

   74     6.   6.  100.00   12.01        sab+                        

   79    16.  20.   80.00   20.95        uma                         

   80     4.   5.   80.00    4.84        vai                         

   83     6.   7.   85.71    8.65        vida                        

   86 *  25.  51.   49.02    6.88 *      o                           

   88 *   9.  16.   56.25    3.84 *    1 tem                         

   90 *   4.   4.  100.00    7.92 *    3 sao                         

   91 *   9.  13.   69.23    7.69 *    3 ser                         

   92 *  16.  28.   57.14    7.77 *    4 com                         

   99 *   4.   6.   66.67    2.94 *    5 ou                          

  103 *  17.  31.   54.84    7.10 *    5 que                         

  104 *   9.  14.   64.29    6.15 *    5 se                          

  105 *   3.   4.   75.00    3.06 *    6 bom                         

  109 *  13.  20.   65.00    9.52 *    7 ele                         

  111 *   7.   8.   87.50   10.63 *    7 esta                        

  123 *   4.   5.   80.00    4.84 *    7 o-que                       

  124 *  23.  29.   79.31   31.03 *    7 seu                         

  128 *   6.  10.   60.00    3.17 *    7 tudo                        

  131 *   7.  11.   63.64    4.56 *    9 bem                         

  135 *   6.   8.   75.00    6.24 *    9 sempre                      

  137 *   8.  12.   66.67    6.07 *    M A                           

  138 *   5.   7.   71.43    4.53 *    M E                           

   

 Nombre de mots sélectionnés   :   37 

 

 -------------------------- 

 Classe n°  4 => Contexte D                       

 -------------------------- 

 Nombre d'u.c.e.                 :     59. soit : 29.50 %  

 Nombre de "uns" (a+r)           :    651. soit : 28.55 %  

 Nombre de mots analysés par uce :   7.15 

 

 num   effectifs   pourc.    chi2 identification 

 

   18    41.  75.   54.67   36.54        casa                        

   28    47. 111.   42.34   19.78        cuid+                       

   29    27.  54.   50.00   14.95        da                          

   31     5.   6.   83.33    8.62        das                         

   33     4.   6.   66.67    4.11        dever+                      

   38    23.  29.   79.31   40.46        dos                         

   45     9.   9.  100.00   22.52        familia                     

   47    34.  49.   69.39   49.65        filhos                      

   59     9.   9.  100.00   22.52        marido+                     

   63    13.  19.   68.42   15.29        os                          

   75     7.   9.   77.78   10.56        sustent+                    

   76     6.   6.  100.00   14.78        tarefa+                     

   77    31.  49.   63.27   35.58        trabalh+                    

   85 *  43. 119.   36.13    6.22 *      e                           

   95 *   3.   5.   60.00    2.29 *    4 fora                        

  106 *   3.   4.   75.00    4.06 *    7 com-que                     
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  110 *   3.   4.   75.00    4.06 *    7 eles                        

  117 *   2.   3.   66.67    2.02 *    7 muitas                      

  125 *   9.  15.   60.00    7.25 *    7 seus                        

  126 *   5.   8.   62.50    4.36 *    7 sua                         

  136 *   5.   9.   55.56    3.08 *    9 tambem                      

  350 *  12.  29.   41.38    2.30 *      *rend_4                     

   

 Nombre de mots sélectionnés   :   22 

 Nombre de mots marqués        :  130 sur  138 soit  94.20% 

   

 Liste des valeurs de clé : 

    0 si chi2 <  2.71 

    1 si chi2 <  3.84 

    2 si chi2 <  5.02 

    3 si chi2 <  6.63 

    4 si chi2 < 10.80 

    5 si chi2 < 20.00 

    6 si chi2 < 30.00 

    7 si chi2 < 40.00 

    8 si chi2 < 50.00 

   

   

  Tableau croisant classes et clés : 

 

        * Classes *     1     2     3     4 

 

  Clés  * Poids   *    41   110   272   156 

   

      M *      19 *     2     2    13     2 

      0 *       5 *     0     1     2     2 

      1 *      39 *     1    12    19     7 

      3 *      17 *     1     1    13     2 

      4 *     141 *    14    25    58    44 

      5 *      85 *     5    20    44    16 

      6 *       4 *     0     0     3     1 

      7 *     195 *    15    28    89    63 

      8 *       7 *     0     4     2     1 

      9 *      67 *     3    17    29    18 

   

   

  Tableau des chi2 (signés) : 

   

 

        * Classes *     1     2     3     4 

 

  Clés  * Poids   *    41   110   272   156 

   

      M *      19 *     0     0     3    -2 

      0 *       5 *     0     0     0     0 

      1 *      39 *    -1     3     0    -1 

      3 *      17 *     0    -1     6    -2 

      4 *     141 *     2     0    -2     1 

      5 *      85 *     0     1     0    -3 

      6 *       4 *     0     0     1     0 

      7 *     195 *     0    -4     0     4 

      8 *       7 *     0     6     0     0 

      9 *      67 *     0     2     0     0 
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 Chi2 du tableau            :      39.389800 

   

 Nombre de "1" distribués :   579 soit 25 % 

   

   

 ------------------------------- 

 C2: Reclassement des uce et uci 

 ------------------------------- 

   

   

 Type de reclassement choisi pour les uce : 

Classement d'origine 

   

   

 Tableaux des clés (TUCE et TUCI) :  

   

 Nombre d'uce enregistrées :  204 

 Nombre d'uce classées     :  200 soit : 98.04% 

   

   

 Nombre d'uci enregistrées :  204 

 Nombre d'uci classées     :  130 soit : 63.73% 

   

 

 

   

 --------------------------------- 

 C3: A.F.C. du tableau C2_DICB.111 

 --------------------------------- 

   

 A.F.C. de C:\Documents and Settings\User\Desktop\Analises 

ALCESTE\UFRN\2_Matern 

 idade\&&_System\&&_0\C2_DICB.111                            

   

 Effectif minimum d'un mot        :          8 

 Nombre d'uce minimum par classe  :         10 

 Nombre de lignes analysées       :         52 

 Nombre total de lignes           :         88 

 Nombre de colonnes analysées     :          4 

 

 *********************************************** 

 * Num.* Valeur Propre * Pourcentage *  Cumul  * 

 *********************************************** 

 *   1 *     .34695490 *    43.31649 *  43.316 * 

 *   2 *     .27157900 *    33.90599 *  77.222 * 

 *   3 *     .18244250 *    22.77752 * 100.000 * 

 *********************************************** 

 

 Seuls les mots à valeur de clé >= 0 sont représentés 

 Nombre total de mots retenus  :         88 

 Nombre de mots pleins retenus :         52 

 Nombre total de points        :         92 

   

 Représentation séparée car plus de 60 points 
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 Projection des colonnes et mots "*" sur le plan   1  2 

(corrélations) 

   

 Axe horizontal : 1e facteur : V.P. =.3470 (   43.32 % de 

l'inertie) 

 Axe vertical   : 2e facteur : V.P. =.2716 (   33.91 % de 

l'inertie) 

   

   +-----|---------|---------|---------+---------|---------|-------

--|-----+ 

16 |             *ida_1                |                                   

|                       

15 |                                   |                                   

|                       

14 |                                   |                                   

|                       

13 |                                   |                                   

|                       

12 |                                   |                 #01               

|                       

11 |                                   |                                   

|                       

10 |      #02                          |                                   

|                       

 9 |                                   |                                   

|                       

 8 |                                   |                                   

|                       

 7 |                                   |                                   

|                       

 6 |                                   |                                   

|                       

 5 |  *rend_1                          |                                   

|                       

 4 |                                   |                                   

|                       

 3 |                                   |                                   

|                       

 2 |                                   |                                   

|                       

 1 |                                   |                                   

|                       

 0 +--*rend_3--------------------------+---------------------------

--------+                       

 1 |                                   |                         

#04     *rend_4                   

 2 |                                   |                                   

|                       

 3 |                                   |                                 

*rend_2                   

 4 |                                   |                                   

|                       

 5 |                                   |                                   

|                       

 6 |                                   |                                   

|                       
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 7 |                                   |                                   

|                       

 8 |                                   |                                   

|                       

 9 |                                   |                                   

|                       

10 |                                   |                                   

|                       

11 |                                   |                                   

|                       

12 |                    *eciv_1        |                                   

|                       

13 |                                   |                                   

|                       

14 |                                   |                                   

|                       

15 |                                   |                                   

|                       

16 |                                   |                     *ida_2        

|                       

17 |                                   |                                   

|                       

18 |                        #03        |                                   

|                       

   +-----|---------|---------|---------+---------|---------|-------

--|-----+ 

   

 Nombre de points recouverts    0 dont   0 superposés 

   

    x    y nom  

   

  

 

 Projection des mots analyses sur le plan   1  2 (corrélations) 

   

 Axe horizontal : 1e facteur : V.P. =.3470 (   43.32 % de 

l'inertie) 

 Axe vertical   : 2e facteur : V.P. =.2716 (   33.91 % de 

l'inertie) 

   

   +-----|---------|---------|---------+---------|---------|-------

--|-----+ 

18 |                     comida        |  pass+                            

|                       

17 |                   hora+           |                                   

|                       

16 |           banh+fralda+            |                                   

|                       

15 |                                   |                                   

|                       

14 |            dormir                 |                                   

|                       

13 |          troc+                    |               roupa+              

|                       

12 |                                   |               lav+  faz+          

|                       
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11 |          coloc+                   |                      

arrum+etc    |                       

10 |     amament+                      |                                   

|                       

 9 |       amor                        |                                   

|                       

 8 |    dar                            |                                   

|                       

 7 |                                   |                                   

|                       

 6 |   atencao                         |                                   

|                       

 5 |                                   |                                

casa                       

 4 |                                   |                                   

|                       

 3 |                                   |                                   

|                       

 2 |                                   |                                   

|                       

 1 | carinh+                           |                                   

|                       

 0 +bebe-------------------------------+-------------------

filhosdos--trabalh+                     

 1 | crianca+                          |                      

familia      |                       

 2 |                                   |                      

marido+      |                       

 3 | educ+                             |                                   

|                       

 4 |                                   |                 cuid+             

|                       

 5 |                                   |                      os           

|                       

 6 |                                   |                         da        

|                       

 7 |    aliment+                       |                     

sustent+      |                       

 8 |                                   |        domest+                    

|                       

 9 |                                   |           as                      

|                       

10 |                                   |                                   

|                       

11 |           lev+                    |                                   

|                       

12 |    proteg+precis+                 |                                   

|                       

13 |       ajud+brincar             vai|                                   

|                       

14 |                                   |                                   

|                       

15 |                        ao         |                                   

|                       

16 |                                   |                                   

|                       
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17 |                     ensin+  umamae+  coisa+atividade+                 

|                       

18 |                        filh+      |               realiz+             

|                       

19 |                                   |  compr+    escol+                 

|                       

20 |                            responsabilido                             

|                       

   +-----|---------|---------|---------+---------|---------|-------

--|-----+ 

   

 Nombre de points recouverts    0 dont   0 superposés 

   

    x    y nom  

   

  

 

 Projection des mots de type "r" sur le plan   1  2 (corrélations) 

   

 Axe horizontal : 1e facteur : V.P. =.3470 (   43.32 % de 

l'inertie) 

 Axe vertical   : 2e facteur : V.P. =.2716 (   33.91 % de 

l'inertie) 

   

   +-----|---------|---------|---------+---------|---------|-------

--|-----+ 

12 |                                   |       como                        

|                       

11 |                                   |                                   

|                       

10 |                                   |                                   

|                       

 9 |           muito                   |                                   

|                       

 8 |                                   |                                   

|                       

 7 |                                   |                                   

|                       

 6 |                                   |                                   

|                       

 5 |                                   |                                   

|                       

 4 |                                   |                                   

|                       

 3 |           no                      |                                   

|                       

 2 |                                   |                                   

|                       

 1 |                                   |               seus                

|                       

 0 +-----------------------------------+---na------------------a---

--------+                       

 1 |                                   |                                   

|                       

 2 |                                   |                         

tambem    |                       
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 3 |                                   |                                   

|                       

 4 |                                   |                                   

|                       

 5 |                                   |                                   

|                       

 6 |                                   |                                   

|                       

 7 |                                   |               sua                 

|                       

 8 |     ter                           |                                   

|                       

 9 |     bem                           |   e                               

|                       

10 |                                   em                                  

|                       

11 |                           quando  |                            

ela    |                       

12 |                         o         |                                   

|                       

13 |           tem   tudo              |                                   

|                       

14 |                                   |                  de               

|                       

15 |                       para        |                                   

|                       

16 |               se                  |                                   

|                       

17 |                  que        A     |                                   

|                       

18 |                    com   seuser   |                                   

|                       

19 |                          eleesta  | nao                               

|                       

20 |                                  sempre                               

|                       

   +-----|---------|---------|---------+---------|---------|-------

--|-----+ 

   

 Nombre de points recouverts    0 dont   0 superposés 

   

    x    y nom  

   

   

 ----------------------------------------- 

 D1: Sélection de quelques mots par classe 

 ----------------------------------------- 

   

 Valeur de clé minimum pour la sélection :   0 

   

 Vocabulaire spécifique de la classe  1 : 

 lav+(22), roupa+(19), louca(7), arrum+(14), faz+(16), almoco(5), 

cozinh+(5), limpar(4), pass+(7), varrer(3), etc(7), irm+(2); 

   

 Vocabulaire spécifique de la classe  2 : 

 dar(41), amor(20), banh+(22), atencao(11), carinh+(21), coloc+(7), 

troc+(8), dormir(7), fralda+(7), amament+(5), educ+(15), muita(4), 
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bebe(5), comida(12), crianca+(9), conselho+(3), hora+(3), nas(2), 

comer(2), respeit+(3); 

   

 Vocabulaire spécifique de la classe  3 : 

 filh+(49), uma(16), ao(11), do(24), ensin+(14), mae+(22), 

responsabilidade(11), sab+(6), boa+(5), brincar(9), coisa+(12), 

pessoa+(4), preocup+(5), vida(6), atividade+(9), errad+(3), 

import+(4), proteg+(5), vai(4), as(16), convers+(3), doente+(4), 

futuro(4), lev+(7), precis+(6), vezes(3), ajud+(7), aliment+(6), 

amar(4), compr+(5), domest+(4), escol+(7), exemplo+(2), realiz+(7); 

   

 Vocabulaire spécifique de la classe  4 : 

 dos(23), filhos(34), casa(41), trabalh+(31), familia(9), 

marido+(9), cuid+(47), da(27), os(13), tarefa+(6), das(5), 

sustent+(7), dever+(4), aos(2), deve(2), momentos(2); 

   

 Mots outils spécifiques de la classe  1 : 

 outras(2), varias(2), a(16); 

   

 Mots outils spécifiques de la classe  2 : 

 ter(8), mas(2), para-que(2), isso(3), me(1), todos(2), um(4), 

muito(7); 

   

 Mots outils spécifiques de la classe  3 : 

 tem(9), sao(4), ser(9), com(16), de(19), ou(4), pois(4), 

quando(6), que(17), se(9), bom(3), dele(3), ele(13), esta(7), o-

que(4), seu(23), tudo(6), bem(7), mais(3), nao(8), sempre(6), A(8), 

E(5), o(25); 

   

 Mots outils spécifiques de la classe  4 : 

 em(4), fora(3), como(3), com-que(3), ela(8), eles(3), muitas(2), 

na(5), nos(2), seus(9), sua(5), tambem(5), e(43); 

   

 Mots étoilés spécifiques de la classe  1 : 

 *eciv_3(1), *ind_001(1), *ind_003(1), *ind_012(1), *ind_015(1), 

*ind_040(1), *ind_068(1), *ind_074(1), *ind_119(1), *ind_120(1), 

*ind_127(1), *ind_129(1), *ind_134(1), *ind_135(1), *ind_141(1), 

*ind_149(1), *ind_150(1), *ind_152(1), *ind_159(1), *ind_160(1), 

*ind_162(1), *ind_164(1), *ind_166(1), *ind_175(1), *ind_177(1), 

*ind_179(1), *ind_180(1), *ind_183(1), *ind_199(1), *rend_5(1); 

   

 Mots étoilés spécifiques de la classe  2 : 

 *ida_1(43), *ind_009(1), *ind_017(1), *ind_020(1), *ind_021(1), 

*ind_024(1), *ind_029(1), *ind_030(1), *ind_031(1), *ind_032(1), 

*ind_048(1), *ind_051(1), *ind_052(1), *ind_057(1), *ind_061(1), 

*ind_065(1), *ind_066(1), *ind_071(1), *ind_073(1), *ind_078(1), 

*ind_079(1), *ind_080(1), *ind_082(1), *ind_086(1), *ind_090(1), 

*ind_106(1), *ind_107(1), *ind_108(1), *ind_121(1), *ind_123(1), 

*ind_131(1), *ind_142(1), *ind_144(1), *ind_147(1), *ind_148(1), 

*ind_163(1), *ind_167(1), *ind_186(1), *ind_188(1), *ind_200(1), 

*ind_201(1), *ind_202(1), *ind_203(1), *ind_94(1), *ind_95(1), 

*ind_97(1), *rend_1(12), *rend_3(17); 

   

 Mots étoilés spécifiques de la classe  3 : 

 *eciv_1(68), *ind_010(1), *ind_016(1), *ind_022(1), *ind_028(1), 

*ind_033(1), *ind_039(1), *ind_042(1), *ind_043(1), *ind_046(1), 

*ind_047(1), *ind_055(1), *ind_056(1), *ind_058(1), *ind_059(1), 
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*ind_060(1), *ind_062(1), *ind_063(1), *ind_064(1), *ind_069(1), 

*ind_070(1), *ind_072(1), *ind_075(1), *ind_076(1), *ind_077(1), 

*ind_083(1), *ind_084(1), *ind_085(1), *ind_087(1), *ind_088(1), 

*ind_089(1), *ind_091(1), *ind_092(1), *ind_093(1), *ind_101(1), 

*ind_103(1), *ind_104(1), *ind_105(1), *ind_109(1), *ind_112(1), 

*ind_113(1), *ind_114(1), *ind_115(1), *ind_124(1), *ind_125(1), 

*ind_126(1), *ind_130(1), *ind_136(1), *ind_145(1), *ind_153(1), 

*ind_157(1), *ind_158(1), *ind_161(1), *ind_165(1), *ind_169(1), 

*ind_170(1), *ind_171(1), *ind_172(1), *ind_173(1), *ind_176(1), 

*ind_184(1), *ind_185(1), *ind_187(1), *ind_189(1), *ind_191(1), 

*ind_192(1), *ind_96(1), *ind_98(1), *ind_99(1); 

   

 Mots étoilés spécifiques de la classe  4 : 

 *ida_2(10), *ind_002(1), *ind_004(1), *ind_005(1), *ind_006(1), 

*ind_007(1), *ind_008(1), *ind_011(1), *ind_013(1), *ind_014(1), 

*ind_018(1), *ind_019(1), *ind_023(1), *ind_025(1), *ind_026(1), 

*ind_027(1), *ind_034(1), *ind_036(1), *ind_038(1), *ind_041(1), 

*ind_044(1), *ind_045(1), *ind_049(1), *ind_050(1), *ind_053(1), 

*ind_067(1), *ind_081(1), *ind_100(1), *ind_102(1), *ind_110(1), 

*ind_111(1), *ind_116(1), *ind_117(1), *ind_118(1), *ind_122(1), 

*ind_128(1), *ind_132(1), *ind_133(1), *ind_137(1), *ind_138(1), 

*ind_139(1), *ind_140(1), *ind_143(1), *ind_146(1), *ind_151(1), 

*ind_155(1), *ind_156(1), *ind_168(1), *ind_174(1), *ind_178(1), 

*ind_181(1), *ind_182(1), *ind_190(1), *ind_193(1), *ind_194(1), 

*ind_195(1), *ind_196(1), *ind_197(1), *ind_198(1), *ind_204(1), 

*rend_4(12); 

 

 

   

 -------------------------------------------- 

 D1: Sélection des mots et des uce par classe 

 -------------------------------------------- 

   

   

 D1 : Distribution des formes d'origine par racine 

   

   

 ------------------------------  

 Formes associées au contexte A 

 ------------------------------  

   

A9 lav+ : lava(7), lavar(20); 

A9 roupa+ : roupa(15), roupas(4); 

A8 louca : louca(7); 

A7 arrum+ : arruma(5), arrumar(10); 

A6 faz+ : faz(7), fazer(10); 

A5 almoco : almoco(5); 

A5 cozinh+ : cozinha(2), cozinhar(3); 

A5 limpar : limpar(4); 

A5 pass+ : passa(1), passar(4), passear(2); 

A5 varrer : varrer(3); 

A3 etc : etc(7); 

A3 a : a(29); 

A2 irm+ : irma(1), irmao(1); 

A2 varias : varias(2); 

   

 ------------------------------  
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 Formes associées au contexte B 

 ------------------------------  

   

B9 dar : dar(61); 

B8 amor : amor(21); 

B8 banh+ : banho(22); 

B6 atencao : atencao(11); 

B6 carinh+ : carinho(21); 

B6 coloc+ : coloca(2), colocar(5); 

B6 troc+ : troca(1), trocar(7); 

B5 dormir : dormir(7); 

B5 fralda+ : fralda(6), fraldas(1); 

B4 amament+ : amamenta(2), amamentar(3); 

B4 educ+ : educa(1), educacao(7), educar(7); 

B4 muita : muita(4); 

B3 bebe : bebe(5); 

B3 comida : comida(12); 

B3 crianca+ : crianca(11); 

B3 muito : muito(7); 

B2 conselho+ : conselho(2), conselhos(1); 

B2 hora+ : hora(2), horas(3); 

B2 um : um(4); 

   

 ------------------------------  

 Formes associées au contexte C 

 ------------------------------  

   

C9 filh+ : filha(1), filhas(1), filho(71); 

C7 seu : seu(28); 

C6 uma : uma(18); 

C5 ao : ao(12); 

C5 do : do(26); 

C5 ensin+ : ensina(5), ensinam(1), ensinar(10); 

C5 mae+ : mae(23), maes(3); 

C5 responsabilidade : responsabilidade(12); 

C5 sab+ : sabe(2), saber(4); 

C4 boa+ : boa(5), boas(1); 

C4 brincar : brincar(9); 

C4 coisa+ : coisa(1), coisas(11); 

C4 pessoa+ : pessoa(3), pessoas(2); 

C4 preocup+ : preocupa(1), preocupada(1), preocupar(3); 

C4 vida : vida(6); 

C4 o : o(39); 

C4 sao : sao(4); 

C4 ser : ser(10); 

C4 com : com(23); 

C4 que : que(17); 

C4 ele : ele(18); 

C4 esta : esta(7); 

C3 atividade+ : atividades(9); 

C3 errad+ : erradas(1), errado(3); 

C3 se : se(12); 

C3 sempre : sempre(7); 

C3 A : A(8); 

C2 import+ : importa(1), importante(3); 

C2 proteg+ : protege(2), proteger(4); 

C2 vai : vai(5); 
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C2 o-que : o-que(4); 

C2 bem : bem(8); 

C2 E : E(5); 

   

 ------------------------------  

 Formes associées au contexte D 

 ------------------------------  

   

D8 dos : dos(23); 

D8 filhos : filhos(39); 

D7 casa : casa(45); 

D7 trabalh+ : trabalha(7), trabalham(2), trabalhar(19), 

trabalho(4); 

D6 familia : familia(10); 

D6 marido+ : marido(8), maridos(1); 

D5 cuid+ : cuida(15), cuidado(1), cuidam(2), cuidar(40); 

D5 da : da(31); 

D5 os : os(15); 

D5 tarefa+ : tarefa(1), tarefas(5); 

D4 das : das(5); 

D4 sustent+ : sustentacao(1), sustentar(5), sustento(1); 

D4 seus : seus(9); 

D3 e : e(51); 

D2 dever+ : deveres(4); 

D2 com-que : com-que(3); 

D2 eles : eles(3); 

 

 

   

 -------------------------- 

 D1: Tri des uce par classe 

 -------------------------- 

   

   

 Suffixe de l'analyse : 111 

 Clé sélectionnée : A 

 160  34  #lavar #a #louca, #fazer comida, #varrer #a casa, #limpar 

e #arrumar os comodos, #lavar #a #roupa, #etc. 

 149  26  #lavar #louca, amamentar, #passar #roupa, #etc. 

 129  21  E dona de casa, #faz #almoco, #lava as #roupas, #arruma 

#a casa. 

 150  21  trabalhar, #lavar #roupa, #lavar #louca, #varrer #a casa, 

#arrumar #a cama. 

  68  19  #faz o #almoco, #arruma #a casa, #lava #a #roupa e o 

banheiro, cuida do meu #irmao. 

 152  19  #lavar #louca, #lavar banheiro, #varrer casa, #passar 

#roupa, cuidar de seus filhos, #etc. 

 183  15  ela #arruma #a casa, #lava #roupa, #louca e #varias 

#outras coisas. 

 135  12  #cozinhar, dar banho na crianca, vestir #a #roupa na 

crianca, #passear com #a crianca, #etc. 

 127  10  cuidar principalmente da gente. para ser mae sofre muito 

porque #lava #roupa, #faz #almoco, jantar, o cafe e cuida da casa, 

quando estamos doentes tem que ir para o hospital, #etc. 

 119   9  cuidar, #arrumar casa, #lavar, #passar, de tudo uma mae 

#faz. 

 141   9  #cozinhar, #arrumar nossas #roupas, dar educacao. 
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 164   8  cuidar, educar, amar, #limpar #a casa, #fazer comida, 

#lavar as #roupas, #passear, respeitar. 

   3   7  #arruma #a casa e #a #cozinha. 

 166   7  cuidar dos filhos, dar banho, alimentar, levar #a escola, 

cuidar da casa, #lavar #roupa, #lavar #louca, #limpar casa, #fazer 

#a comida, #etc. 

 180   6  cuidar dos filhos, #lavar #roupa, #fazer #almoco, cuidar 

da casa entre #outras coisas. 

 134   5  #lavar, #passar, #cozinhar, trabalhar, cuidar dos filhos. 

 159   5  trabalho domestico, #fazer o #almoco, jantar. 

 162   5  #lava, #passa, cuida, reclama quando necessario, 

trabalha. 

   

 Suffixe de l'analyse : 111 

 Clé sélectionnée : B 

 131  18  tem que, alem-de #dar #comida, leite materno, #dar 

#banho, #trocar #fralda, tem que #dar #carinho, #amor e #muita 

#atencao a todas as acoes do filho. 

  30  16  #trocar #fralda, #dar #comida, #dar #banho. 

  32  15  cuidar de #um #bebe, #dar #amor, #carinho e #muita 

#atencao, #ter cuidado, #dar de #comer, #banho e cuidar #muito bem. 

  65  15  A mae da #banho, #troca o #bebe, #amamenta, da #carinho, 

cuida, #coloca para #dormir, #educa. 

  94  15  #dar #banho, #trocar #fralda, alimentar, #dar #amor e 

#carinho. 

  95  15  com-certeza #dar #banho, alimentar, #colocar para 

#dormir, #dar #atencao, #carinho e principalmente #amor, #muito 

#amor. 

 106  15  #dar #carinho, #amor, #conselho na #hora que precisar e 

#ter #muita paciencia. 

  48  12  #trocar #fralda, fazer #comida, #dar #banho, levar para a 

escola, #colocar para #dormir. 

  52  12  olhar seu filho toda #hora, #dar #banho, #dar #comida 

#nas #horas certas. 

 201  12  #dar #amor, #carinho, #atencao, #educar, #dar lazer, pois 

a mae e #muito importante para cada #crianca. 

  78  10  #amamentar, #dar #banho, apoia_lo, alimenta_lo. 

  57   9  #dar #educacao, #amor, #carinho e cuidar #muito bem. 

  73   9  fazer a #comida para a #crianca, #dar #banho, #colocar 

para #dormir, passear com a #crianca e brincar com ela ou ele. 

  79   9  trabalhar, #dar #atencao, #carinho e #amor. 

 107   9  #dar #amor, #carinho, #ter paciencia, #dar tambem 

#conselho quando ele precisar. 

 123   9  em primeiro lugar, #amor, e depois #dar #banho, fazer a 

#comida, nao deixar faltar roupas, #dar #educacao, eu acho que com 

tudo #isso pode fazer uma #crianca feliz. 

   9   7  #dar #carinho, #dar #amor, brincar, #dar #banho, fazer 

#comida, e ajudar em duvidas. 

  20   7  cuidar da #comida, organizar a casa, #ter #muito cuidado 

na #crianca, pois tem que estar por-perto #para-que a #crianca nao 

se machuque. tem que prestar #atencao no que o #bebe #coloca na 

boca. 

   

 Suffixe de l'analyse : 111 

 Clé sélectionnée : C 
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  60  20  #A #responsabilidade #de #uma #mae e #quando um #filho 

#esta #doente e a #mae #vai para #o hospital #com #ele e fica 

#sempre perto #do #filho. 

 157  20  #se #preocupar #com #seu #filho, #pois #ele #as #vezes 

#se mete #com #pessoas mas e #saber onde #ele #vai, #com quem #vai 

e #se conhece #as #pessoas. 

  59  17  #ensinar #ao #filho #coisas #boas e #ensinar o-que-e 

certo e o-que-e #errado. 

  47  13  educar, #se #preocupar e #ensinar #ao #seu #filho 

enfrentar #as #coisas da #vida. 

  72  13  #as #maes dao carinho, #ensinam #as #filhas. #compram 

#coisas #quando #precisa, #conversam #quando #o #filho faz algo #de 

#errado. 

 105  13  #uma #mae #tem #que #realizar #com um #filho, ter 

#responsabilidade, #conversar sobre #o-que #esta acontecendo #com a 

#vida #do #seu #filho, trabalhar. 

 184  11  #uma #mae cuida, #protege, sustenta, ama, da atencao, 

#ensina a viver, da a #vida #ao #filho, #sao inumeras #as #coisas 

#que #as #maes fazem. 

  16  10  #as #atividades #de #uma #mae, eu acho, #que e #ajudar #o 

#filho em momentos dificeis e #brincar #com #o #filho. 

  55  10  #uma #mae #tem #que #saber cuidar e #ensinar a crianca a 

#ser obediente e #ser #uma #boa #pessoa. 

 109  10  #A #mae da #mais atencao #ao #seu #filho #do #que outra 

#coisa. #E #se #importa #com a saude #dele. 

 158  10  ela #tem #que cuidar #do #filho; #saber #o-que #ele 

sente, #se #ele #esta #doente, #se #preocupar #com a #alimentacao 

#do #filho, escuta_lo #quando #precisar. 

 176  10  cuida #do #filho, #compra #as #coisas para #o #filho, #se 

#preocupa #com a sua escolaridade, #com #as notas #do #filho, #com 

#o #futuro #dele. 

 125   9  minha #mae, #as #vezes, sai para #o shopping; #as #vezes 

no domingo vamos para #o cinema. 

  96   8  #brincar #com #o #filho, participar das suas #atividades 

e acompanhar #o crescimento e #o dia_a_dia #do #seu #filho. 

 136   8  #de forma #mais especifica, quais #sao #as #atividades 

#que #uma #mae #realiza: #brincar, brigar, comida. 

 172   8  cuidar #do #filho para #proteger para #nao ficar #doente, 

cuidar com-amor. 

  93   7  dar educacao, amor, carinho, #ensina #nao fazer #coisas 

#erradas, e tambem #sabe compreender #o #filho #quando #ele #esta 

#errado. #E #ensina a #responsabilidade #que e #ser #mae. 

  88   6  educar #o #filho, #realizar #as #atividades #domesticas, 

leva_lo #ao colegio e outras #coisas. 

   

 Suffixe de l'analyse : 111 

 Clé sélectionnée : D 

   6  14  #trabalha, #cuida #da #casa, #cuida #dos #filhos. 

 155  14  #trabalhar, #cuidar #da #casa #e #dos #filhos. 

 204  12  #cuidar #da #casa, #trabalhar #fora #e #tambem tomar 

conta de toda #familia. 

 196  11  #cuidar #da #casa, #dos #filhos #e do #marido. 

 178  10  #cuidar #da #casa #e #dos #filhos, #das compras, 

medicamentos, #familia, etc. 

  38   9  #cuida #da #casa #e de #seus #filhos. 

 116   9  #ela tem muito #cuidado com a #casa #e com #os #filhos. 
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   8   8  #cuida #da #casa, #cuida #das criancas, algumas maes 

#trabalham, outras nao #e #cuidam de #seus #maridos. 

  27   8  realiza as #tarefas de #casa, #trabalha #e sempre #cuida 

#dos #filhos. 

 102   8  #cuidar #da #casa, #cuidar #dos #filhos, educar #os 

#filhos, etc. 

 110   8  A mae realiza a #sustentacao #da #sua #familia, #trabalha 

#e #cuida #da propria #casa. 

 132   8  ter responsabilidade sobre a #casa, cumprindo #seus 

#deveres #e #cuidar #dos #filhos. 

 151   8  arruma a #casa, #trabalha de segunda a sexta #como 

recepcionista #e #cuida #dos #filhos. 

 194   8  alem-de #trabalhar, #cuidar #da #casa, do #marido #e #das 

criancas. 

  11   7  #cuidar #da #casa. 

  67   7  #trabalhar para #sustentar a #familia. 

   4   6  arrumar a #casa #e #cuidar #dos #seus #filhos. 

  14   6  fazer a comida, arrumar a #casa, resolver #os problemas 

de #casa, #trabalhar #e #cuidar #dos #filhos. 

 

 

   

 --------------------------------- 

 D2: Calcul des "segments répétés" 

 --------------------------------- 

   

 Seuls les 20 SR les plus fréquents sont retenus ici : 

    

 2  21 dar banh+                                                 

 3  19 cuid+ da casa                                             

 2  18 o filh+                                                   

 3  17 cuid+ dos filhos                                          

 3  17 arrum+ a casa                                             

 2  14 dar carinh+                                               

 3  13 cuid+ do filh+                                            

 2  11 seus filhos                                               

 2  11 seu filh+                                                 

 2  11 para o                                                    

 2   9 lav+ roupa+                                               

 3   9 faz+ a comida                                             

 2   8 tem que                                                   

 2   8 a escol+                                                  

 2   8 a casa                                                    

 2   8 os filhos                                                 

 2   8 dar comida                                                

 2   8 dar amor                                                  

 2   8 cuid+ de                                                  

 2   8 carinh+ e                                                 

   

 -------------------------------------------- 

 D2: Calcul des "segments répétés" par classe 

 -------------------------------------------- 

   

   

 *** classe n°  1 (20 SR maximum) *** 

   

 2 1  9 lav+ roupa+                                              
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 3 1  6 arrum+ a casa                                            

 2 1  5 lav+ louca                                               

 2 1  4 a casa                                                   

 2 1  4 lav+ a                                                   

 2 1  3 para o                                                   

 2 1  3 de casa                                                  

 2 1  3 faz+ o                                                   

 3 1  3 faz+ a comida                                            

 2 1  3 faz+ comida                                              

 2 1  3 dar banh+                                                

 3 1  3 cuid+ dos filhos                                         

 2 1  2 e trabalh+                                               

 2 1  2 cuid+ de                                                 

 3 1  2 cuid+ da casa                                            

 2 1  1 seus filhos                                              

 3 1  1 com a crianca+                                           

 2 1  1 tem que                                                  

 3 1  1 e a casa                                                 

 2 1  1 e etc                                                    

   

 *** classe n°  2 (20 SR maximum) *** 

   

 2 2 18 dar banh+                                                

 2 2  8 dar amor                                                 

 2 2  7 dar carinh+                                              

 3 2  6 coloc+ para dormir                                       

 2 2  5 tem que                                                  

 2 2  5 troc+ fralda+                                            

 2 2  4 dar educ+                                                

 2 2  4 dar comida                                               

 3 2  4 cuid+ da crianca+                                        

 2 2  4 carinh+ e                                                

 2 2  3 a crianca+                                               

 2 2  3 faz+ comida                                              

 2 2  2 seus filhos                                              

 2 2  2 o bebe                                                   

 2 2  2 e ter                                                    

 2 2  2 a casa                                                   

 2 2  2 lev+ para                                                

 3 2  2 faz+ a comida                                            

 2 2  2 dar de                                                   

 4 2  2 dar amor e carinh+                                       

   

 *** classe n°  3 (20 SR maximum) *** 

   

 2 3 14 o filh+                                                  

 3 3 11 cuid+ do filh+                                           

 2 3  9 seu filh+                                                

 2 3  6 para o                                                   

 3 3  6 ao seu filh+                                             

 2 3  5 com a                                                    

 2 3  5 a escol+                                                 

 2 3  5 uma boa+                                                 

 3 3  5 do seu filh+                                             

 2 3  5 do filh+                                                 

 2 3  5 dar carinh+                                              

 2 3  5 as atividade+                                            
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 2 3  4 ensin+ a                                                 

 2 3  4 cuid+ bem                                                

 2 3  4 as vezes                                                 

 2 3  4 as coisa+                                                

 2 3  4 ao filh+                                                 

 4 3  3 A mae+ tem que                                           

 3 3  3 de uma mae+                                              

 3 3  3 com o filh+                                              

   

 *** classe n°  4 (20 SR maximum) *** 

   

 3 4 16 cuid+ da casa                                            

 3 4 13 cuid+ dos filhos                                         

 2 4  7 os filhos                                                

 3 4  7 arrum+ a casa                                            

 2 4  5 seus filhos                                              

 3 4  5 trabalh+ para sustent+                                   

 3 4  4 cuid+ do marido+                                         

 2 4  3 de casa                                                  

 2 4  3 o filh+                                                  

 2 4  3 e etc                                                    

 4 4  3 e cuid+ dos filhos                                       

 3 4  3 faz+ a comida                                            

 2 4  3 do marido+                                               

 2 4  3 cuid+ de                                                 

 2 4  2 A mae+                                                   

 2 4  2 com a                                                    

 2 4  2 ter responsabilidade                                     

 3 4  2 dos filhos e                                             

 2 4  2 dos filhos                                               

 2 4  2 dar comida                                               

 

 

   

 ------------------------------ 

 D3: C.A.H. des mots par classe 

 ------------------------------ 

   

    

 C.A.H. du contexte lexical A 

   

 Fréquence minimum d'un mot         :          5 

 Nombre de mots sélectionnés        :          9 

 Valeur de clé minimum après calcul :          2 

   

 Nombre d'uce analysées             :         28 

 Seuil du chi2 pour les uce         :          0 

 Nombre de mots retenus             :          9 

 Poids total du tableau             :        102 

   

                       |----|----|----|----|----|----|----|----|---

-|----| 

   

 A9 lav+               |---------------------------+------------+--

------+      

 A7 arrum+             |---------------------------+            |        

|      
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 A9 roupa+             |------------------------------+---------+        

|      

 A6 faz+               |-------------+----------------+                  

|      

 A5 almoco             |-------------+                                   

|      

 A5 cozinh+            |------------------------------+------------

------+      

 A5 pass+              |---------------+--------------+                         

 A8 louca              |-----+---------+                                        

 A3 etc                |-----+                                                  

   

  

 

    

 C.A.H. du contexte lexical B 

   

 Fréquence minimum d'un mot         :          5 

 Nombre de mots sélectionnés        :         14 

 Valeur de clé minimum après calcul :          2 

   

 Nombre d'uce analysées             :         45 

 Seuil du chi2 pour les uce         :          0 

 Nombre de mots retenus             :         14 

 Poids total du tableau             :        190 

   

                       |----|----|----|----|----|----|----|----|---

-|----| 

   

 B9 dar                |------------------+-------------+----------

-----+       

 B6 atencao            |----------+-------+             |               

|       

 B4 educ+              |-------+--+                     |               

|       

 B8 amor               |----+--+                        |               

|       

 B6 carinh+            |----+                           |               

|       

 B4 amament+           |-------------------------+------+               

|       

 B3 crianca+           |-------------------------+                      

|       

 B8 banh+              |---------------+----------+----------------

-----+       

 B3 comida             |---------------+          |                             

 B3 bebe               |---------+----------+-----+                             

 B6 coloc+             |--+------+          |                                   

 B5 dormir             |--+                 |                                   

 B6 troc+              |------------+-------+                                   

 B5 fralda+            |------------+                                           

   

  

 

    

 C.A.H. du contexte lexical C 
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 Fréquence minimum d'un mot         :          5 

 Nombre de mots sélectionnés        :         15 

 Valeur de clé minimum après calcul :          2 

   

 Nombre d'uce analysées             :         68 

 Seuil du chi2 pour les uce         :          0 

 Nombre de mots retenus             :         15 

 Poids total du tableau             :        204 

   

                       |----|----|----|----|----|----|----|----|---

-|----| 

   

 C9 filh+              |-------------------------+----------------

+------+      

 C5 do                 |---------+---------------+                |      

|      

 C2 proteg+            |---------+                                |      

|      

 C4 brincar            |-----------+--------------------+---------+      

|      

 C3 atividade+         |-----------+                    |                

|      

 C5 mae+               |---------------+----------------+                

|      

 C5 responsabilidade   |---------------+                                 

|      

 C6 uma                |------------------------+---------------+--

------+      

 C5 ensin+             |------------+-----------+               |               

 C4 boa+               |------------+                           |               

 C5 sab+               |---------+--------------------+---------+               

 C4 preocup+           |---------+                    |                         

 C4 vida               |---------------+--------------+                         

 C5 ao                 |----------+----+                                        

 C4 coisa+             |----------+                                             

   

  

 

    

 C.A.H. du contexte lexical D 

   

 Fréquence minimum d'un mot         :          5 

 Nombre de mots sélectionnés        :         12 

 Valeur de clé minimum après calcul :          2 

   

 Nombre d'uce analysées             :         59 

 Seuil du chi2 pour les uce         :          0 

 Nombre de mots retenus             :         12 

 Poids total du tableau             :        252 

   

                       |----|----|----|----|----|----|----|----|---

-|----| 

   

 D5 cuid+              |------------------------+---------------+--

------+      

 D5 os                 |-----------+------------+               |        

|      
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 D8 dos                |------+----+                            |        

|      

 D8 filhos             |------+                                 |        

|      

 D7 casa               |----------------------------+-----------+        

|      

 D6 marido+            |--------------+-------------+                    

|      

 D5 da                 |--------------+                                  

|      

 D4 das                |---------------------+-------------+-------

------+      

 D6 familia            |--------+------------+             |                    

 D4 sustent+           |--------+                          |                    

 D7 trabalh+           |----------------------------+------+                    

 D5 tarefa+            |----------------------------+                           

   

  

 

 

 

   

 ------------------------------ 

 D3: C.A.H. des mots par classe 

 ------------------------------ 

   

    

 C.A.H. du contexte lexical A 

   

 Fréquence minimum d'un mot         :          5 

 Nombre de mots sélectionnés        :          9 

 Valeur de clé minimum après calcul :          2 

   

 Nombre d'uce analysées             :         28 

 Seuil du chi2 pour les uce         :          0 

 Nombre de mots retenus             :          9 

 Poids total du tableau             :        102 

   

                       |----|----|----|----|----|----|----|----|---

-|----| 

   

 A9 lav+               |---------------------------+------------+--

------+      

 A7 arrum+             |---------------------------+            |        

|      

 A9 roupa+             |------------------------------+---------+        

|      

 A6 faz+               |-------------+----------------+                  

|      

 A5 almoco             |-------------+                                   

|      

 A5 cozinh+            |------------------------------+------------

------+      

 A5 pass+              |---------------+--------------+                         

 A8 louca              |-----+---------+                                        

 A3 etc                |-----+                                                  
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 C.A.H. du contexte lexical B 

   

 Fréquence minimum d'un mot         :          5 

 Nombre de mots sélectionnés        :         14 

 Valeur de clé minimum après calcul :          2 

   

 Nombre d'uce analysées             :         45 

 Seuil du chi2 pour les uce         :          0 

 Nombre de mots retenus             :         14 

 Poids total du tableau             :        190 

   

                       |----|----|----|----|----|----|----|----|---

-|----| 

   

 B9 dar                |------------------+-------------+----------

-----+       

 B6 atencao            |----------+-------+             |               

|       

 B4 educ+              |-------+--+                     |               

|       

 B8 amor               |----+--+                        |               

|       

 B6 carinh+            |----+                           |               

|       

 B4 amament+           |-------------------------+------+               

|       

 B3 crianca+           |-------------------------+                      

|       

 B8 banh+              |---------------+----------+----------------

-----+       

 B3 comida             |---------------+          |                             

 B3 bebe               |---------+----------+-----+                             

 B6 coloc+             |--+------+          |                                   

 B5 dormir             |--+                 |                                   

 B6 troc+              |------------+-------+                                   

 B5 fralda+            |------------+                                           

   

  

 

    

 C.A.H. du contexte lexical C 

   

 Fréquence minimum d'un mot         :          5 

 Nombre de mots sélectionnés        :         15 

 Valeur de clé minimum après calcul :          2 

   

 Nombre d'uce analysées             :         68 

 Seuil du chi2 pour les uce         :          0 

 Nombre de mots retenus             :         15 

 Poids total du tableau             :        204 

   

                       |----|----|----|----|----|----|----|----|---

-|----| 
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 C9 filh+              |-------------------------+----------------

+------+      

 C5 do                 |---------+---------------+                |      

|      

 C2 proteg+            |---------+                                |      

|      

 C4 brincar            |-----------+--------------------+---------+      

|      

 C3 atividade+         |-----------+                    |                

|      

 C5 mae+               |---------------+----------------+                

|      

 C5 responsabilidade   |---------------+                                 

|      

 C6 uma                |------------------------+---------------+--

------+      

 C5 ensin+             |------------+-----------+               |               

 C4 boa+               |------------+                           |               

 C5 sab+               |---------+--------------------+---------+               

 C4 preocup+           |---------+                    |                         

 C4 vida               |---------------+--------------+                         

 C5 ao                 |----------+----+                                        

 C4 coisa+             |----------+                                             

   

  

 

    

 C.A.H. du contexte lexical D 

   

 Fréquence minimum d'un mot         :          5 

 Nombre de mots sélectionnés        :         12 

 Valeur de clé minimum après calcul :          2 

   

 Nombre d'uce analysées             :         59 

 Seuil du chi2 pour les uce         :          0 

 Nombre de mots retenus             :         12 

 Poids total du tableau             :        252 

   

                       |----|----|----|----|----|----|----|----|---

-|----| 

   

 D5 cuid+              |------------------------+---------------+--

------+      

 D5 os                 |-----------+------------+               |        

|      

 D8 dos                |------+----+                            |        

|      

 D8 filhos             |------+                                 |        

|      

 D7 casa               |----------------------------+-----------+        

|      

 D6 marido+            |--------------+-------------+                    

|      

 D5 da                 |--------------+                                  

|      

 D4 das                |---------------------+-------------+-------

------+      
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 D6 familia            |--------+------------+             |                    

 D4 sustent+           |--------+                          |                    

 D7 trabalh+           |----------------------------+------+                    

 D5 tarefa+            |----------------------------+                           

   

  

 

 

 

   

 ------------------------------ 

 D3: C.A.H. des mots par classe 

 ------------------------------ 

   

    

 C.A.H. du contexte lexical A 

   

 Fréquence minimum d'un mot         :          5 

 Nombre de mots sélectionnés        :          9 

 Valeur de clé minimum après calcul :          2 

   

 Nombre d'uce analysées             :         28 

 Seuil du chi2 pour les uce         :          0 

 Nombre de mots retenus             :          9 

 Poids total du tableau             :        102 

   

                       |----|----|----|----|----|----|----|----|---

-|----| 

   

 A9 lav+               |---------------------------+------------+--

------+      

 A7 arrum+             |---------------------------+            |        

|      

 A9 roupa+             |------------------------------+---------+        

|      

 A6 faz+               |-------------+----------------+                  

|      

 A5 almoco             |-------------+                                   

|      

 A5 cozinh+            |------------------------------+------------

------+      

 A5 pass+              |---------------+--------------+                         

 A8 louca              |-----+---------+                                        

 A3 etc                |-----+                                                  

   

  

 

    

 C.A.H. du contexte lexical B 

   

 Fréquence minimum d'un mot         :          5 

 Fréquence minimum d'un mot         :          6 

 Nombre de mots sélectionnés        :         12 

 Valeur de clé minimum après calcul :          2 

   

 Nombre d'uce analysées             :         45 

 Seuil du chi2 pour les uce         :          0 
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 Nombre de mots retenus             :         12 

 Poids total du tableau             :        180 

   

                       |----|----|----|----|----|----|----|----|---

-|----| 

   

 B3 crianca+           |---------------------------+---------------

------+      

 B9 dar                |--------------------+------+                     

|      

 B6 atencao            |-----------+--------+                            

|      

 B4 educ+              |-------+---+                                     

|      

 B8 amor               |----+--+                                         

|      

 B6 carinh+            |----+                                            

|      

 B8 banh+              |----------+------------+-------------------

------+      

 B3 comida             |----------+            |                                

 B6 coloc+             |--+----------------+---+                                

 B5 dormir             |--+                |                                    

 B6 troc+              |------------+------+                                    

 B5 fralda+            |------------+                                           

   

  

 

    

 C.A.H. du contexte lexical C 

   

 Fréquence minimum d'un mot         :          5 

 Fréquence minimum d'un mot         :          6 

 Nombre de mots sélectionnés        :         12 

 Valeur de clé minimum après calcul :          2 

   

 Nombre d'uce analysées             :         68 

 Seuil du chi2 pour les uce         :          0 

 Nombre de mots retenus             :         12 

 Poids total du tableau             :        189 

   

                       |----|----|----|----|----|----|----|----|---

-|----| 

   

 C9 filh+              |----------------------+-------------------

+------+      

 C5 do                 |----------------------+                   |      

|      

 C4 brincar            |------------+--------------------+--------+      

|      

 C3 atividade+         |------------+                    |               

|      

 C6 uma                |----------------+----------------+               

|      

 C5 mae+               |----------------+                                

|      
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 C5 ensin+             |------------+-------------------+----------

------+      

 C5 sab+               |------------+                   |                       

 C5 responsabilidade   |-----------------------+--------+                       

 C4 vida               |---------------+-------+                                

 C5 ao                 |----------+----+                                        

 C4 coisa+             |----------+                                             

   

  

 

    

 C.A.H. du contexte lexical D 

   

 Fréquence minimum d'un mot         :          5 

 Nombre de mots sélectionnés        :         12 

 Valeur de clé minimum après calcul :          2 

   

 Nombre d'uce analysées             :         59 

 Seuil du chi2 pour les uce         :          0 

 Nombre de mots retenus             :         12 

 Poids total du tableau             :        252 

   

                       |----|----|----|----|----|----|----|----|---

-|----| 

   

 D5 cuid+              |------------------------+---------------+--

------+      

 D5 os                 |-----------+------------+               |        

|      

 D8 dos                |------+----+                            |        

|      

 D8 filhos             |------+                                 |        

|      

 D7 casa               |----------------------------+-----------+        

|      

 D6 marido+            |--------------+-------------+                    

|      

 D5 da                 |--------------+                                  

|      

 D4 das                |---------------------+-------------+-------

------+      

 D6 familia            |--------+------------+             |                    

 D4 sustent+           |--------+                          |                    

 D7 trabalh+           |----------------------------+------+                    

 D5 tarefa+            |----------------------------+                           

   

  

 

 

 

   

 ------------------------------ 

 D3: C.A.H. des mots par classe 

 ------------------------------ 

   

    

 C.A.H. du contexte lexical $ 
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 Fréquence minimum d'un mot         :         10 

 Nombre de mots sélectionnés        :         25 

 Valeur de clé minimum après calcul :          2 

   

 Nombre d'uce analysées             :        204 

 Seuil du chi2 pour les uce         :          0 

 Nombre de mots retenus             :         25 

 Poids total du tableau             :        992 

   

                       |----|----|----|----|----|----|----|----|---

-|----| 

   

  0 banh               |------------+--------------+-------------+-

------+      

  0 comida             |------------+              |             |       

|      

  0 faz                |-----------------+---------+             |       

|      

  0 arrum              |----------+------+                       |       

|      

  0 lav                |----+-----+                              |       

|      

  0 roupa              |----+                                    |       

|      

  0 etc                |--------------------+---------+----------+       

|      

  0 os                 |--------+-----------+         |                  

|      

  0 filhos             |----+---+                     |                  

|      

  0 dos                |----+                         |                  

|      

  0 casa               |--------+--------------+------+                  

|      

  0 trabalh            |--------+              |                         

|      

  0 cuid               |---------------+-------+                         

|      

  0 da                 |---------------+                                 

|      

  0 crianca            |--------------------+--------------+-------

------+      

  0 educ               |-------------+------+              |                    

  0 dar                |--------+----+                     |                    

  0 carinh             |----+---+                          |                    

  0 amor               |----+                              |                    

  0 as                 |----------------------+------------+                    

  0 filh               |-----+----------+-----+                                 

  0 do                 |-----+          |                                       

  0 mae                |--------+-------+                                       

  0 uma                |--------+                                               
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 ------------------------------ 

 D3: C.A.H. des mots par classe 

 ------------------------------ 

   

    

 C.A.H. du contexte lexical $ 

   

 Fréquence minimum d'un mot         :         10 

 Nombre de mots sélectionnés        :         73 

 Valeur de clé minimum après calcul :          2 

   

 Nombre d'uce analysées             :        204 

 Seuil du chi2 pour les uce         :          0 

 Nombre de mots retenus             :         73 

 Poids total du tableau             :       1429 

   

                       |----|----|----|----|----|----|----|----|---

-|----| 

   

  0 brincar            |---------------+-----------+----------+----

--+---+      

  0 futuro             |---------------+           |          |      

|   |      

  0 amament            |---------------------+-----+          |      

|   |      

  0 banh               |----------+-----+----+                |      

|   |      

  0 fralda             |-----+----+     |                     |      

|   |      

  0 troc               |-----+          |                     |      

|   |      

  0 bebe               |-----------+----+                     |      

|   |      

  0 dormir             |--+--------+                          |      

|   |      

  0 coloc              |--+                                   |      

|   |      

  0 comida             |--------------------+--------+--------+      

|   |      

  0 faz                |--------------+-----+        |               

|   |      

  0 pass               |--------------+              |               

|   |      

  0 almoco             |---------------+-------+-----+               

|   |      

  0 arrum              |---------+-----+       |                     

|   |      

  0 lav                |---+-----+             |                     

|   |      

  0 roupa              |---+                   |                     

|   |      

  0 etc                |-------------------+---+                     

|   |      

  0 louca              |---------+---------+                         

|   |      
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  0 limpar             |---------+                                   

|   |      

  0 casa               |--------+-------------+---------+-------+--

--+   |      

  0 trabalh            |--------+             |         |       |        

|      

  0 cuid               |-------------+--------+         |       |        

|      

  0 da                 |-------------+                  |       |        

|      

  0 marido             |--------------+------------+----+       |        

|      

  0 das                |--------------+            |            |        

|      

  0 dever              |-------------------+-------+            |        

|      

  0 os                 |---------+---------+                    |        

|      

  0 filhos             |----+----+                              |        

|      

  0 dos                |----+                                   |        

|      

  0 atividade          |--------+---------+-------------+-------+        

|      

  0 domest             |--------+         |             |                

|      

  0 realiz             |--------+---------+             |                

|      

  0 tarefa             |--------+                       |                

|      

  0 familia            |--------+---------------+-------+                

|      

  0 sustent            |--------+               |                        

|      

  0 amar               |-----------------+------+                        

|      

  0 cozinh             |-----------------+                               

|      

  0 escol              |-----+---------------+-----------+---------

+-----+      

  0 lev                |-----+               |           |         

|            

  0 aliment            |--------------+------+           |         

|            

  0 principalmente     |--------------+                  |         

|            

  0 hora               |-------+------------------+------+         

|            

  0 conselho           |-------+                  |                

|            

  0 crianca            |----------------------+---+                

|            

  0 atencao            |------------+-----+---+                    

|            

  0 muita              |------------+     |                        

|            
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  0 precis             |-------------+----+                        

|            

  0 dar                |---------+---+                             

|            

  0 carinh             |-----+---+                                 

|            

  0 amor               |-----+                                     

|            

  0 ao                 |---------------+----------+-------+-----+--

+            

  0 import             |---------------+          |       |     |               

  0 compr              |-----------------+--------+       |     |               

  0 coisa              |---------+-------+                |     |               

  0 vida               |---------+                        |     |               

  0 responsabilidade   |----------------+------------+----+     |               

  0 mae                |---------+------+            |          |               

  0 uma                |---------+                   |          |               

  0 as                 |-----------------------+-----+          |               

  0 filh               |-----------+-----------+                |               

  0 do                 |-----------+                            |               

  0 doente             |---------------------+--------------+---+               

  0 preocup            |---------+----+------+              |                   

  0 vezes              |---------+    |                     |                   

  0 vai                |-----------+--+                     |                   

  0 sab                |------+----+                        |                   

  0 pessoa             |------+                             |                   

  0 ajud               |---------------+------------+-------+                   

  0 proteg             |---------------+            |                           

  0 educ               |--------+------------+------+                           

  0 respeit            |--------+            |                                  

  0 ensin              |-----------+---------+                                  

  0 boa                |-----------+                                            

   

  

 

 

 

   

 ------------------------------ 

 D3: C.A.H. des mots par classe 

 ------------------------------ 

   

    

 C.A.H. du contexte lexical A 

   

 Fréquence minimum d'un mot         :          5 

 Nombre de mots sélectionnés        :          9 

 Valeur de clé minimum après calcul :          2 

   

 Nombre d'uce analysées             :         28 

 Seuil du chi2 pour les uce         :          0 

 Nombre de mots retenus             :          9 

 Poids total du tableau             :        102 

   

                       |----|----|----|----|----|----|----|----|---

-|----| 
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 A9 lav+               |---------------------------+------------+--

------+      

 A7 arrum+             |---------------------------+            |        

|      

 A9 roupa+             |------------------------------+---------+        

|      

 A6 faz+               |-------------+----------------+                  

|      

 A5 almoco             |-------------+                                   

|      

 A5 cozinh+            |------------------------------+------------

------+      

 A5 pass+              |---------------+--------------+                         

 A8 louca              |-----+---------+                                        

 A3 etc                |-----+                                                  

   

  

 

    

 C.A.H. du contexte lexical B 

   

 Fréquence minimum d'un mot         :          5 

 Nombre de mots sélectionnés        :         14 

 Valeur de clé minimum après calcul :          2 

   

 Nombre d'uce analysées             :         45 

 Seuil du chi2 pour les uce         :          0 

 Nombre de mots retenus             :         14 

 Poids total du tableau             :        190 

   

                       |----|----|----|----|----|----|----|----|---

-|----| 

   

 B9 dar                |------------------+-------------+----------

-----+       

 B6 atencao            |----------+-------+             |               

|       

 B4 educ+              |-------+--+                     |               

|       

 B8 amor               |----+--+                        |               

|       

 B6 carinh+            |----+                           |               

|       

 B4 amament+           |-------------------------+------+               

|       

 B3 crianca+           |-------------------------+                      

|       

 B8 banh+              |---------------+----------+----------------

-----+       

 B3 comida             |---------------+          |                             

 B3 bebe               |---------+----------+-----+                             

 B6 coloc+             |--+------+          |                                   

 B5 dormir             |--+                 |                                   

 B6 troc+              |------------+-------+                                   

 B5 fralda+            |------------+                                           
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 C.A.H. du contexte lexical C 

   

 Fréquence minimum d'un mot         :          5 

 Nombre de mots sélectionnés        :         15 

 Valeur de clé minimum après calcul :          2 

   

 Nombre d'uce analysées             :         68 

 Seuil du chi2 pour les uce         :          0 

 Nombre de mots retenus             :         15 

 Poids total du tableau             :        204 

   

                       |----|----|----|----|----|----|----|----|---

-|----| 

   

 C9 filh+              |-------------------------+----------------

+------+      

 C5 do                 |---------+---------------+                |      

|      

 C2 proteg+            |---------+                                |      

|      

 C4 brincar            |-----------+--------------------+---------+      

|      

 C3 atividade+         |-----------+                    |                

|      

 C5 mae+               |---------------+----------------+                

|      

 C5 responsabilidade   |---------------+                                 

|      

 C6 uma                |------------------------+---------------+--

------+      

 C5 ensin+             |------------+-----------+               |               

 C4 boa+               |------------+                           |               

 C5 sab+               |---------+--------------------+---------+               

 C4 preocup+           |---------+                    |                         

 C4 vida               |---------------+--------------+                         

 C5 ao                 |----------+----+                                        

 C4 coisa+             |----------+                                             

   

  

 

    

 C.A.H. du contexte lexical D 

   

 Fréquence minimum d'un mot         :          5 

 Nombre de mots sélectionnés        :         12 

 Valeur de clé minimum après calcul :          2 

   

 Nombre d'uce analysées             :         59 

 Seuil du chi2 pour les uce         :          0 

 Nombre de mots retenus             :         12 

 Poids total du tableau             :        252 

   

                       |----|----|----|----|----|----|----|----|---

-|----| 
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 D5 cuid+              |------------------------+---------------+--

------+      

 D5 os                 |-----------+------------+               |        

|      

 D8 dos                |------+----+                            |        

|      

 D8 filhos             |------+                                 |        

|      

 D7 casa               |----------------------------+-----------+        

|      

 D6 marido+            |--------------+-------------+                    

|      

 D5 da                 |--------------+                                  

|      

 D4 das                |---------------------+-------------+-------

------+      

 D6 familia            |--------+------------+             |                    

 D4 sustent+           |--------+                          |                    

 D7 trabalh+           |----------------------------+------+                    

 D5 tarefa+            |----------------------------+                           

   

  

 

 

 

   

 ------------------------------ 

 D3: C.A.H. des mots par classe 

 ------------------------------ 

   

    

 C.A.H. du contexte lexical $ 

   

 Fréquence minimum d'un mot         :         10 

 Nombre de mots sélectionnés        :         51 

 Valeur de clé minimum après calcul :          2 

   

 Nombre d'uce analysées             :        204 

 Seuil du chi2 pour les uce         :          0 

 Nombre de mots retenus             :         51 

 Poids total du tableau             :       1295 

   

                       |----|----|----|----|----|----|----|----|---

-|----| 

   

  0 familia            |------+--------------------+--------+------

-+----+      

  0 sustent            |------+                    |        |       

|    |      

  0 as                 |-----------------+---------+        |       

|    |      

  0 domest             |---------+-------+                  |       

|    |      

  0 atividade          |-----+---+                          |       

|    |      

  0 realiz             |-----+                              |       

|    |      
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  0 ao                 |-------------------+-----------+----+       

|    |      

  0 coisa              |----------+--------+           |            

|    |      

  0 compr              |----------+                    |            

|    |      

  0 filh               |----------+----------+---------+            

|    |      

  0 uma                |----------+          |                      

|    |      

  0 responsabilidade   |------------+--------+                      

|    |      

  0 mae                |-----+------+                               

|    |      

  0 vai                |-----+                                      

|    |      

  0 do                 |-------------+-------------+---------+-----

-+    |      

  0 marido             |-------------+             |         |           

|      

  0 casa               |---------+-----------+-----+         |           

|      

  0 trabalh            |---------+           |               |           

|      

  0 cuid               |------------+--------+               |           

|      

  0 da                 |------------+                        |           

|      

  0 etc                |-------------------+------------+----+           

|      

  0 os                 |--------+----------+            |                

|      

  0 filhos             |---+----+                       |                

|      

  0 dos                |---+                            |                

|      

  0 arrum              |---------+---------+------------+                

|      

  0 lav                |----+----+         |                             

|      

  0 roupa              |----+              |                             

|      

  0 faz                |--------------+----+                             

|      

  0 pass               |--------------+                                  

|      

  0 brincar            |----------------+-----------+----------+---

------+      

  0 amament            |----------------+           |          |                

  0 comida             |---------------------+------+          |                

  0 banh               |----------+-----+----+                 |                

  0 fralda             |------+---+     |                      |                

  0 troc               |------+         |                      |                

  0 bebe               |----------+-----+                      |                

  0 dormir             |-+--------+                            |                

  0 coloc              |-+                                     |                

  0 ajud               |----------------------+-----------+----+                
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  0 educ               |------------+---------+           |                     

  0 ensin              |------------+                     |                     

  0 aliment            |---------------+-------------+----+                     

  0 escol              |----+----------+             |                          

  0 lev                |----+                        |                          

  0 crianca            |--------------------+--------+                          

  0 atencao            |---------------+----+                                   

  0 dar                |------------+--+                                        

  0 precis             |---------+--+                                           

  0 carinh             |-----+---+                                              

  0 amor               |-----+                                                  

   

  

 

 

 

   

 ------------------------------ 

 D3: C.A.H. des mots par classe 

 ------------------------------ 

   

    

 C.A.H. du contexte lexical $ 

   

 Fréquence minimum d'un mot         :         10 

 Nombre de mots sélectionnés        :         51 

 Valeur de clé minimum après calcul :          2 

   

 Nombre d'uce analysées             :        204 

 Seuil du chi2 pour les uce         :          0 

 Nombre de mots retenus             :         51 

 Poids total du tableau             :       1223 

   

                       |----|----|----|----|----|----|----|----|---

-|----| 

   

  0 crianca            |----------------------+-----------+--------

-+----+      

  0 dar                |------------+-----+---+           |         

|    |      

  0 hora               |------------+     |               |         

|    |      

  0 proteg             |-------------+----+               |         

|    |      

  0 atencao            |---------+---+                    |         

|    |      

  0 carinh             |-----+---+                        |         

|    |      

  0 amor               |-----+                            |         

|    |      

  0 dever              |-------------------------+--------+         

|    |      

  0 amament            |--------------------+----+                  

|    |      

  0 bebe               |---------+------+---+                       

|    |      
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  0 dormir             |-+-------+      |                           

|    |      

  0 coloc              |-+              |                           

|    |      

  0 banh               |----------+-----+                           

|    |      

  0 fralda             |------+---+                                 

|    |      

  0 troc               |------+                                     

|    |      

  0 atividade          |---------------+---------------+------+----

-+    |      

  0 brincar            |---------------+               |      |          

|      

  0 das                |-------------------+-----------+      |          

|      

  0 familia            |-------+-----------+                  |          

|      

  0 sustent            |-------+                              |          

|      

  0 filh               |----------+------------+--------+-----+          

|      

  0 do                 |----------+            |        |                

|      

  0 responsabilidade   |-----------------+-----+        |                

|      

  0 vai                |------------+----+              |                

|      

  0 mae                |------+-----+                   |                

|      

  0 uma                |------+                         |                

|      

  0 ao                 |--------------+-----------+-----+                

|      

  0 coisa              |-------+------+           |                      

|      

  0 vida               |-------+                  |                      

|      

  0 educ               |------------------+-------+                      

|      

  0 ensin              |-----------+------+                              

|      

  0 boa                |-----------+                                     

|      

  0 cozinh             |------------------+----------+---------+---

------+      

  0 os                 |--------+---------+          |         |                

  0 filhos             |---+----+                    |         |                

  0 dos                |---+                         |         |                

  0 cuid               |-----------------------+-----+         |                

  0 casa               |---------+--------+----+               |                

  0 trabalh            |---------+        |                    |                

  0 da                 |-------------+----+                    |                

  0 marido             |-------------+                         |                

  0 comida             |---------------------+--------+--------+                

  0 faz                |---------------+-----+        |                         

  0 pass               |---------------+              |                         
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  0 etc                |----------------------+-------+                         

  0 almoco             |-----------------+----+                                 

  0 louca              |-------------+---+                                      

  0 arrum              |---------+---+                                          

  0 lav                |---+-----+                                              

  0 roupa              |---+                                                    

   

  

 

 

 

   

 ------------------------------ 

 D3: C.A.H. des mots par classe 

 ------------------------------ 

   

    

 C.A.H. du contexte lexical $ 

   

 Fréquence minimum d'un mot         :         10 

 Nombre de mots sélectionnés        :         25 

 Valeur de clé minimum après calcul :          2 

   

 Nombre d'uce analysées             :        204 

 Seuil du chi2 pour les uce         :          0 

 Nombre de mots retenus             :         25 

 Poids total du tableau             :        978 

   

                       |----|----|----|----|----|----|----|----|---

-|----| 

   

  0 banh               |------------+--------------+------------+--

------+      

  0 comida             |------------+              |            |        

|      

  0 faz                |-----------------+---------+            |        

|      

  0 arrum              |----------+------+                      |        

|      

  0 lav                |----+-----+                             |        

|      

  0 roupa              |----+                                   |        

|      

  0 etc                |--------------------+---------+---------+        

|      

  0 os                 |--------+-----------+         |                  

|      

  0 filhos             |----+---+                     |                  

|      

  0 dos                |----+                         |                  

|      

  0 casa               |--------+--------------+------+                  

|      

  0 trabalh            |--------+              |                         

|      

  0 cuid               |---------------+-------+                         

|      
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  0 da                 |---------------+                                 

|      

  0 filh               |------+----------+----------------+--------

------+      

  0 do                 |------+          |                |                     

  0 mae                |--------+--------+                |                     

  0 uma                |--------+                         |                     

  0 educ               |-----------+-------------+--------+                     

  0 ensin              |-----------+             |                              

  0 crianca            |-----------------+-------+                              

  0 dar                |--------+--------+                                      

  0 carinh             |----+---+                                               

  0 amor               |----+                                                   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



257 

 

Apêndice 7: Relatório do Software ALCESTE para análise do corpus “Conceito de 

Paternidade” 
   

 ------------------------------------- 

 *       Logiciel Alceste 2010       * 

 ------------------------------------- 

   

 Plan de l'analyse :Q_ 1 PATERNIDADE.pl ; Date : 16/ 3/**; Heure : 

16:03:08 

 

 C:\Documents and Settings\User\Desktop\Analises 

ALCESTE\UFRN\1_Paternidade\&&_S 

 ystem\&&_0\                                                                     

                                                                                 

                     

 Q_ 1 PATERNIDADE.txt                                                            

                                                                                 

                                                                                 

                     

 ET 1 1 1 1                                                                      

                                                                                 

                                                                                 

                     

 A  1 1 1                                                                        

                                                                                 

                                                                                 

                     

 B  1 1 1                                                                        

                                                                                 

                                                                                 

                     

 C  1 1 1                                                                        

                                                                                 

                                                                                 

                     

 D  1 1 1 0 0                                                                    

                                                                                 

                                                                                 

                     

 A1   1   0   0                                                                  

                                                                                 

                                                                                 

                     

 A2   3   0                                                                      

                                                                                 

                                                                                 

                     

 A3   1   1   0                                                                  

                                                                                 

                                                                                 

                     

 B1   0   4   0   1   11500   1   1   0                                          

                                                                                 

                                                                                 

                     

 B2   13000   0   0   0   0   0   0                                              
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 B3  10   4   1   1   0   0   0   0   0   0                                      

                                                                                 

                                                                                 

                     

 C1   0   111                                                                    

                                                                                 

                                                                                 

                     

 C2 3.8   2                                                                      

                                                                                 

                                                                                 

                     

 C3   0   0   1   1   1   2                                                      

                                                                                 

                                                                                 

                     

 D1   0   2   2                                                                  

                                                                                 

                                                                                 

                     

 D2   0                                                                          

                                                                                 

                                                                                 

                     

 D3   5   a   2                                                                  

                                                                                 

                                                                                 

                     

 D4   1  -2   1                                                                  

                                                                                 

                                                                                 

                     

 D5   0   0                                                                      

                                                                                 

                                                                                 

                     

   

 --------------------- 

 A1: Lecture du corpus 

 --------------------- 

   

 A12 : Traitement des fins de ligne du corpus : 

 N° marque de la fin de ligne : 

   

 Nombre de lignes étoilées :        196 

   

 -------------------------- 

 A2: Calcul du dictionnaire 

 -------------------------- 

   

 Nombre de formes distinctes                 :        531 

 Nombre d'occurrences                        :       2954 

 Fréquence moyenne par forme                 :          6 

 Nombre de hapax                             :        305 

 Fréquence maximum d'une forme               :        234 
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 57.44% des formes de fréq. <     1 recouvrent 10.32% des occur.; 

 81.54% des formes de fréq. <     4 recouvrent 21.63% des occur.; 

 89.27% des formes de fréq. <     8 recouvrent 30.09% des occur.; 

 93.97% des formes de fréq. <    20 recouvrent 40.96% des occur.; 

 96.05% des formes de fréq. <    30 recouvrent 50.47% des occur.; 

 97.36% des formes de fréq. <    48 recouvrent 60.05% des occur.; 

 98.49% des formes de fréq. <    62 recouvrent 71.16% des occur.; 

 99.25% des formes de fréq. <    84 recouvrent 81.42% des occur.; 

 99.81% des formes de fréq. <   119 recouvrent 92.08% des occur.; 

100.00% des formes de fréq. <   234 recouvrent100.00% des occur.; 

   

   

 ---------------------------------------------------- 

 A3 : Liste des clés et valeurs d'analyse (ALC_CLE) : 

 ---------------------------------------------------- 

   

 K 0 Nombres en chiffre                                           

 M 2 Mots en majuscules                                           

 U 0 Mots non trouvés dans DICIN (si existe)                      

 X 1 formes non reconnues et fréquentes                           

 0 2 Auxiliaire ESTAR                                             

 1 2 Auxiliaire TER                                               

 2 2 Auxiliaire HAVER                                             

 3 2 Auxiliaire SER                                               

 4 2 Prépositions simples et locutions prépositives               

 5 2 Conjonctions et locutions conjonctives                       

 6 2 Interjections                                                

 7 2 Pronoms                                                      

 8 2 Numéraux                                                     

 9 2 Adverbes                                                     

   1 Formes non reconnues                                         

   

 A34 : Fréquence maximale d'un mot analysé   :       3000 

   

   

 Nombre de mots analysés                     :        322 

 Nombre de mots supplémentaires de type "r"  :        122 

 Nombre de mots supplémentaires de type "s"  :        205 

 Nombre d'occurrences retenues               :       2950 

 Moyenne par mot                             :        5.835586 

 Nombre d'occurrences analysables (fréq.> 3) :       1177 soit      

45.426480% 

 Nombre d'occurrences supplémentaires        :       1414 

 Nombre d'occurrences hors fenêtre fréquence :        359 

   

 ------------------------------------------- 

 B1: Sélection des uce et calcul des données 

 ------------------------------------------- 

   

   

 B11: Le nom du dossier des résultats est &&_0 

 B12: Fréquence minimum d'un "mot" analysé   :          4 

 B13: Fréquence maximum d'un  "mot" retenu   :       9999 

 B14: Fréquence minimum d'un  "mot étoilé"   :          1 

 B15: Code de fin d'U.C.E.                   :          1 

 B16: Nombre d'occurrences par U.C.E.        :       1500 



260 

 

 B17: Elimination des U.C.E. de longueur     <          0 

   

 Fréquence minimum finale d'un "mot" analysé   :          4 

 Fréquence minimum finale d'un "mot étoilé"    :          1 

   

 Nombre de mots analysés                     :         68 

 Nombre de mots supplémentaires de type "r"  :         49 

 Nombre total de mots                        :        117 

 Nombre de mots supplémentaires de type "s"  :        205 

 Nombre de lignes de B1_DICB                 :        322 

   

 Nombre d'occurrences analysées              :       1177 

   

   

 Nombre d'u.c.i.                             :        196 

 Nombre moyen de "mots" analysés / u.c.e.    :        6.005102 

 Nombre d'u.c.e.                             :        196 

 Nombre d'u.c.e. sélectionnées               :        196 

 100.00% des u.c.e. sont sélectionnées 

 Nombre de couples                           :       1966 

   

 -------------------- 

 B2: Calcul de DONN.1 

 -------------------- 

   

 Nombre de mots par unité de contexte        :          1 

 Nombre d'unités de contexte                 :        180 

   

 -------------------- 

 B2: Calcul de DONN.2 

 -------------------- 

   

 Nombre de mots par unité de contexte        :       3000 

 Nombre d'unités de contexte                 :        180 

   

 ----------------------------------------------------- 

 B3: Classification descendante hiérarchique de DONN.1 

 ----------------------------------------------------- 

   

 Elimination des mots de fréquence >  3000 et <   4 

    0 mots éliminés au hasard soit    .00 % de la fenêtre 

 Nombre d'items analysables                  :         57 

 Nombre d'unités de contexte                 :        180 

 Nombre de "1"                               :       1057 

   

 ----------------------------------------------------- 

 B3: Classification descendante hiérarchique de DONN.2 

 ----------------------------------------------------- 

   

 Elimination des mots de fréquence >  3000 et <   4 

    0 mots éliminés au hasard soit    .00 % de la fenêtre 

 Nombre d'items analysables                  :         57 

 Nombre d'unités de contexte                 :        180 

 Nombre de "1"                               :       1057 
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 ---------------------------- 

 C1: intersection des classes 

 ---------------------------- 

   

 Nom du dossier traité             C:\Documents and 

Settings\User\Desktop\Analis 

 es ALCESTE\UFRN\1_Paternidade\&&_System\&&_0\ 

 Suffixe de l'analyse              :111                            

 Date de l'analyse :16/ 3/** 

 Intersection des classes RCDH1 et RCDH1 

   

 Nombre minimum d'uce par classe   :    25 

   

 DONN.1 Nombre de mots par uc :          1 

        Nombre d'uc           :        199 

   

 DONN.1 Nombre de mots par uc :          1 

        Nombre d'uc           :        199 

   

  176 u.c.e classées sur   196 soit  89.80 % 

    

 Nombre d'u.c.e. distribuées:         176 

   

 Tableau croisant les deux partitions : 

 

   RCDH1 *   RCDH1 

 

  classe  *    1    2    3 

 

    poids *   62   57   57 

   

   1   62 *   62    0    0 

   2   57 *    0   57    0 

   3   57 *    0    0   57 

   

   

  Tableau des chi2 (signés) : 

   

 

   RCDH1 *   RCDH1 

 

  classe  *    1    2    3 

 

    poids *   62   57   57 

   

   1   62 *  176  -45  -45 

   2   57 *  -45  176  -40 

   3   57 *  -45  -40  176 

 

 

 Classification Descendante Hiérarchique...  

 Dendrogramme des classes stables (à partir de B3_rcdh1) : 

 

 

                 ----|----|----|----|----|----|----|----|----|----| 

   

 Cl. 1 (  62uce) |------------------------------------------------+ 
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             19                                                   + 

 Cl. 2 (  57uce) |------------------------------+                 | 

             18                                 |-----------------+ 

 Cl. 3 (  57uce) |------------------------------+                   

   

 ---------------------- 

 C2: profil des classes 

 ---------------------- 

   

 Chi2 minimum pour la sélection d'un mot     :        3.80 

   

 Nombre de mots (formes réduites)            :        117 

 Nombre de mots analysés                     :         68 

 Nombre de mots "hors-corpus"                :        205 

 Nombre de classes                           :          3 

    

         176 u.c.e. classées soit      89.795920% 

    

 Nombre de "1" analysés                    :       1022 

 Nombre de "1" suppl. ("r")                :        981 

   

 Distribution des u.c.e. par classe... 

   

  1eme classe :    62. u.c.e.  342. "1" analysés ;  290. "1" 

suppl.. 

  2eme classe :    57. u.c.e.  371. "1" analysés ;  310. "1" 

suppl.. 

  3eme classe :    57. u.c.e.  309. "1" analysés ;  381. "1" 

suppl.. 

 

 -------------------------- 

 Classe n°  1 => Contexte A                       

 -------------------------- 

 Nombre d'u.c.e.                 :     62. soit : 35.23 %  

 Nombre de "uns" (a+r)           :    632. soit : 31.55 %  

 Nombre de mots analysés par uce :   5.52 

 

 num   effectifs   pourc.    chi2 identification 

 

   14    15.  22.   68.18   11.97        casa                        

   16     5.   6.   83.33    6.30        comida+                     

   21    13.  22.   59.09    6.28        da                          

   23     5.   6.   83.33    6.30        deix+                       

   27    15.  17.   88.24   23.17        dos                         

   32     5.   6.   83.33    6.30        esposa                      

   36    27.  37.   72.97   29.25        familia+                    

   39    31.  41.   75.61   38.20        filhos                      

   48    13.  21.   61.90    7.44        os                          

   51     5.   5.  100.00    9.46        pass+                       

   56     4.   5.   80.00    4.52        proteg+                     

   63    10.  14.   71.43    8.74        sustentar                   

   64    31.  36.   86.11   51.35        trabalh+                    

   65     5.   5.  100.00    9.46        traz+                       

   69 *  23.  48.   47.92    4.66 *      a                           

   80 *  26.  56.   46.43    4.52 *    4 para                        

   93 *   3.   4.   75.00    2.84 *    7 eles                        

   99 *   4.   5.   80.00    4.52 *    7 minha                       
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  105 *  10.  12.   83.33   13.06 *    7 sua                         

   

 Nombre de mots sélectionnés   :   19 

 

 -------------------------- 

 Classe n°  2 => Contexte B                       

 -------------------------- 

 Nombre d'u.c.e.                 :     57. soit : 32.39 %  

 Nombre de "uns" (a+r)           :    681. soit : 34.00 %  

 Nombre de mots analysés par uce :   6.51 

 

 num   effectifs   pourc.    chi2 identification 

 

    2    11.  16.   68.75   10.63        ajud+                       

    5     5.   6.   83.33    7.36        amigo                       

    6    18.  21.   85.71   30.97        amor+                       

   10     7.   7.  100.00   15.22        atencao                     

   13    30.  39.   76.92   45.38        carinh+                     

   17     6.   8.   75.00    6.95        compr+                      

   22    24.  37.   64.86   22.57        dar                         

   26    14.  25.   56.00    7.42        do                          

   31     5.   5.  100.00   10.74        escol+                      

   34     7.  11.   63.64    5.23        etc                         

   40    34.  68.   50.00   15.70        filh+                       

   58     7.   7.  100.00   15.22        respeit+                    

   60     6.   8.   75.00    6.95        responsavel                 

   71 *  24.  47.   51.06   10.22 *      o                           

   92 *  15.  28.   53.57    6.82 *    7 ele                         

  100 *   7.  14.   50.00    2.15 *    7 na                          

  103 *  10.  20.   50.00    3.20 *    7 seu                         

  118 *  57. 171.   33.33    2.46 *      *eciv_1                     

  322 *   7.  14.   50.00    2.15 *      *rend_5                     

   

 Nombre de mots sélectionnés   :   19 

 

 -------------------------- 

 Classe n°  3 => Contexte C                       

 -------------------------- 

 Nombre d'u.c.e.                 :     57. soit : 32.39 %  

 Nombre de "uns" (a+r)           :    690. soit : 34.45 %  

 Nombre de mots analysés par uce :   5.42 

 

 num   effectifs   pourc.    chi2 identification 

 

    1     5.   6.   83.33    7.36        abandon+                    

    9     7.   7.  100.00   15.22        assumir                     

   11     6.   6.  100.00   12.97        boa+                        

   15     8.  14.   57.14    4.26        coisa+                      

   18     5.   7.   71.43    5.07        crianca                     

   41     5.   5.  100.00   10.74        grande                      

   42     3.   3.  100.00    6.37        homem                       

   44     4.   5.   80.00    5.33        maior+                      

   45    11.  19.   57.89    6.33        muita                       

   47     6.   7.   85.71    9.47        mundo                       

   49     4.   5.   80.00    5.33        paci+                       

   52     8.  11.   72.73    8.72        pessoa+                     

   57     4.   5.   80.00    5.33        quer+                       
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   59    38.  71.   53.52   24.28        responsabilidade+           

   62     6.   8.   75.00    6.95        saber                       

   66    25.  38.   65.79   24.69        uma                         

   67     5.   5.  100.00   10.74        vai                         

   73 *  13.  23.   56.52    7.04 *    1 tem                         

   74 *  37.  79.   46.84   13.67 *    1 ter                         

   83 *   5.   7.   71.43    5.07 *    5 ou                          

   85 *   5.   9.   55.56    2.33 *    5 porque                      

   87 *  21.  45.   46.67    5.63 *    5 que                         

   95 *   9.  14.   64.29    7.07 *    7 eu                          

  106 *   3.   4.   75.00    3.39 *    7 todo                        

  107 *   4.   6.   66.67    3.33 *    7 tudo                        

  108 *   4.   4.  100.00    8.55 *    7 voce                        

  109 *  15.  29.   51.72    5.93 *    8 um                          

  111 *   6.   8.   75.00    6.95 *    9 mais                        

  112 *   9.  18.   50.00    2.84 *    9 muito                       

  113 *  12.  25.   48.00    3.24 *    9 nao                         

  117 *  20.  43.   46.51    5.18 *    M E                           

  121 *  21.  50.   42.00    2.95 *      *ida_2                      

   

 Nombre de mots sélectionnés   :   32 

 Nombre de mots marqués        :  108 sur  117 soit  92.31% 

   

 Liste des valeurs de clé : 

    0 si chi2 <  2.71 

    1 si chi2 <  3.84 

    2 si chi2 <  5.02 

    3 si chi2 <  6.63 

    4 si chi2 < 10.80 

    5 si chi2 < 20.00 

    6 si chi2 < 30.00 

    7 si chi2 < 40.00 

    8 si chi2 < 50.00 

   

   

  Tableau croisant classes et clés : 

 

        * Classes *     1     2     3 

 

  Clés  * Poids   *   215   228   305 

   

      M *      43 *    16     7    20 

      0 *       5 *     2     2     1 

      1 *     102 *    28    24    50 

      3 *      77 *    21    28    28 

      4 *     146 *    58    42    46 

      5 *      95 *    18    30    47 

      6 *      13 *     3     4     6 

      7 *     159 *    44    59    56 

      8 *      29 *     5     9    15 

      9 *      79 *    20    23    36 

   

   

  Tableau des chi2 (signés) : 

   

 

        * Classes *     1     2     3 
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  Clés  * Poids   *   215   228   305 

   

      M *      43 *     1    -4     0 

      0 *       5 *     0     0     0 

      1 *     102 *     0    -2     3 

      3 *      77 *     0     1     0 

      4 *     146 *    10     0    -6 

      5 *      95 *    -5     0     3 

      6 *      13 *     0     0     0 

      7 *     159 *     0     4    -2 

      8 *      29 *    -1     0     1 

      9 *      79 *     0     0     0 

   

 Chi2 du tableau            :      30.955920 

   

 Nombre de "1" distribués :   748 soit 37 % 

   

   

 ------------------------------- 

 C2: Reclassement des uce et uci 

 ------------------------------- 

   

   

 Type de reclassement choisi pour les uce : 

Classement d'origine 

   

   

 Tableaux des clés (TUCE et TUCI) :  

   

 Nombre d'uce enregistrées :  196 

 Nombre d'uce classées     :  176 soit : 89.80% 

   

   

 Nombre d'uci enregistrées :  196 

 Nombre d'uci classées     :   93 soit : 47.45% 

   

 

 

   

 --------------------------------- 

 C3: A.F.C. du tableau C2_DICB.111 

 --------------------------------- 

   

 A.F.C. de C:\Documents and Settings\User\Desktop\Analises 

ALCESTE\UFRN\1_Patern 

 idade\&&_System\&&_0\C2_DICB.111                            

   

 Effectif minimum d'un mot        :          8 

 Nombre d'uce minimum par classe  :         10 

 Nombre de lignes analysées       :         35 

 Nombre total de lignes           :         71 

 Nombre de colonnes analysées     :          3 

 

 *********************************************** 

 * Num.* Valeur Propre * Pourcentage *  Cumul  * 

 *********************************************** 
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 *   1 *     .27710330 *    59.78116 *  59.781 * 

 *   2 *     .18642620 *    40.21884 * 100.000 * 

 *********************************************** 

 

 Seuls les mots à valeur de clé >= 0 sont représentés 

 Nombre total de mots retenus  :         70 

 Nombre de mots pleins retenus :         34 

 Nombre total de points        :         73 

   

 Représentation séparée car plus de 60 points 

   

  

 

 Projection des colonnes et mots "*" sur le plan   1  2 

(corrélations) 

   

 Axe horizontal : 1e facteur : V.P. =.2771 (   59.78 % de 

l'inertie) 

 Axe vertical   : 2e facteur : V.P. =.1864 (   40.22 % de 

l'inertie) 

   

   +-----|---------|---------|---------+---------|---------|-------

--|-----+ 

19 |                                   |             *ida_1                

|                       

18 |                   #02             |                                   

|                       

17 |                                   |                                   

|                       

16 |        *eciv_1*rend_5             |                                   

|                       

15 |                                   |                                   

|                       

14 |                                   |                                   

|                       

13 |                                   |                                   

|                       

12 |                                   |                                   

|                       

11 |                                   |                            

*rend_1|                       

10 |                                   |                                   

|                       

 9 |                                   |                                   

|                       

 8 |                                   |                                   

|                       

 7 |                                   |                                   

|                       

 6 |                                   |                                   

|                       

 5 |                                   |                                   

|                       

 4 |                                   |                                   

|                       

 3 |                                   |                                   

|                       
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 2 |                                   |                                   

|                       

 1 |                                   |                                   

|                       

 0 +-*rend_4---------------------------+---------------------------

--------+                       

 1 |                                   |                                   

|                       

 2 |                                   |                                   

|                       

 3 |                                   |                                 

#01                       

 4 |                                   |                                 

*rend_3                   

 5 |                                   |                                   

|                       

 6 |                                   |                                   

|                       

 7 |                                   |                                   

|                       

 8 |                                   |                                   

|                       

 9 |                                   |                                   

|                       

10 |                                   |                                   

|                       

11 |                                   |                                   

|                       

12 |                                   |                                   

|                       

13 |                                   |                                   

|                       

14 |                                   |                                   

|                       

15 |            #03                    |                                   

|                       

16 |                                   |                                   

|                       

17 |                                   |                                   

|                       

18 |                                   |                                   

|                       

19 |                     *ida_2        |                                   

|                       

20 |                                 *rend_2                               

|                       

   +-----|---------|---------|---------+---------|---------|-------

--|-----+ 

   

 Nombre de points recouverts    0 dont   0 superposés 

   

    x    y nom  

   

  

 

 Projection des mots analyses sur le plan   1  2 (corrélations) 
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 Axe horizontal : 1e facteur : V.P. =.2771 (   59.78 % de 

l'inertie) 

 Axe vertical   : 2e facteur : V.P. =.1864 (   40.22 % de 

l'inertie) 

   

   +-----|---------|---------|---------+---------|---------|-------

--|-----+ 

20 |                    carinh+amar dar| ajud+                             

|                       

19 |                  amor+respeit+    |                                   

|                       

18 |                    compr+         |                                   

|                       

17 |                    responsavel    |                  precis+          

|                       

16 |                                   |                                   

|                       

15 |                                   |                                   

|                       

14 |                                   |                                   

|                       

13 |                                   |                                   

|                       

12 |                                   |                           

cuid+   |                       

11 |                                   |                                   

|                       

10 |     ao                            |                                   

|                       

 9 |                                   |                                   

|                       

 8 |    do                             |                                   

|                       

 7 |   etc                             |                               

da  |                       

 6 |                                   |                                

as |                       

 5 |                                   |                                   

|                       

 4 | filh+                             |                                   

|                       

 3 | vida                              |                                   

|                       

 2 |                                   |                                   

|                       

 1 |                                   |                                   

|                       

 0 +-----------------------------------+---------------------------

--------+                       

 1 |                                   |                                 

os|                       

 2 |                                   |                                 

trabalh+                  

 3 |                                   |                                 

filhos                    

 4 |                                   |                                 

dos                       
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 5 |  pai+                             |                                

familia+                   

 6 |  faz+                             |                                

sustentar                  

 7 |                                   |                               

casa|                       

 8 |                                   |                                   

|                       

 9 |                                   |                                   

|                       

10 |                                   |                                   

|                       

11 |                                   |                                   

|                       

12 |    sabercrianca                   |                                   

|                       

13 |         coisa+                    |                                   

|                       

14 |          ensin+                   |                                   

|                       

15 |            pessoa+                |                                   

|                       

16 |                                   |                                   

|                       

17 |              umamuita             |                                   

|                       

18 |                    responsabili   |                                   

|                       

   +-----|---------|---------|---------+---------|---------|-------

--|-----+ 

   

 Nombre de points recouverts    0 dont   0 superposés 

   

    x    y nom  

   

  

 

 Projection des mots de type "r" sur le plan   1  2 (corrélations) 

   

 Axe horizontal : 1e facteur : V.P. =.2771 (   59.78 % de 

l'inertie) 

 Axe vertical   : 2e facteur : V.P. =.1864 (   40.22 % de 

l'inertie) 

   

   +-----|---------|---------|---------+---------|---------|-------

--|-----+ 

19 |                       na          |                                   

|                       

18 |                                   |                seus               

|                       

17 |                                   |                                   

|                       

16 |                                   |                                   

|                       

15 |            sempre                 |                                   

|                       
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14 |                                   |                                   

|                       

13 |                                   |                                   

|                       

12 |                                   |                                   

|                       

11 |                                   |                                   

|                       

10 |                                   |                                   

|                       

 9 |                                   |                                   

|                       

 8 |                                   |                                   

|                       

 7 |                                   |                                   

|                       

 6 |                                   |                                   

|                       

 5 |  ele                              |                                   

|                       

 4 | seu                               |                                   

|                       

 3 | o                                 |                                   

|                       

 2 | em                                |                                   

|                       

 1 |                                   |                                   

|                       

 0 +-----------------------------------+---------------------------

--------+                       

 1 | no                                |                                   

|                       

 2 |                                   |                                   

|                       

 3 |                                   |                                   

|                       

 4 |                                   |                                 

sua                       

 5 |                                   |                                   

|                       

 6 |                                   |                                   

|                       

 7 |   se                              |                                   

|                       

 8 |                                   |                                   

|                       

 9 |                                   |                                   

|                       

10 |                                   |                                   

|                       

11 |      ser                          |                                   

|                       

12 |      porque                       |                        

bempara    |                       

13 |        um                         |                                   

|                       
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14 |        quebom                     |                                   

|                       

15 |            muito                  |                                   

|                       

16 |                                   |                    a              

|                       

17 |               tem                 |                                   

|                       

18 |                 eu  naoter        |              com                  

|                       

19 |                   ede mais        |                                   

|                       

20 |                                E  |                                   

|                       

   +-----|---------|---------|---------+---------|---------|-------

--|-----+ 

   

 Nombre de points recouverts    0 dont   0 superposés 

   

    x    y nom  

   

   

 ----------------------------------------- 

 D1: Sélection de quelques mots par classe 

 ----------------------------------------- 

   

 Valeur de clé minimum pour la sélection :   0 

   

 Vocabulaire spécifique de la classe  1 : 

 trabalh+(31), filhos(31), dos(15), familia+(27), casa(15), os(13), 

pass+(5), sustentar(10), traz+(5), comida+(5), da(13), deix+(5), 

esposa(5), proteg+(4), as(9), brinc+(3), estud+(4); 

   

 Vocabulaire spécifique de la classe  2 : 

 carinh+(30), amor+(18), dar(24), atencao(7), filh+(34), 

respeit+(7), ajud+(11), amigo(5), compr+(6), do(14), escol+(5), 

responsavel(6), etc(7), ao(6), cri+(3), cuid+(26), precis+(7), 

vida(7), aliment+(2), amar(6), deve(2), dificil(2), errad+(2), 

hora+(2), pai+(26); 

   

 Vocabulaire spécifique de la classe  3 : 

 responsabilidade+(38), uma(25), assumir(7), boa+(6), abandon+(5), 

grande(5), mundo(6), pessoa+(8), saber(6), vai(5), crianca(5), 

homem(3), maior+(4), muita(11), paci+(4), quer+(4), coisa+(8), 

ensin+(5), felicidade+(3), pod+(3), ruim(3), falar(2), faz+(5), 

poss+(2); 

   

 Mots outils spécifiques de la classe  1 : 

 com(17), para(26), eles(3), minha(4), sua(10), bem(5), a(23); 

   

 Mots outils spécifiques de la classe  2 : 

 ser(28), em(4), mas(2), dele(3), ele(15), mim(3), na(7), no(3), 

seu(10), seus(6), o-melhor(2), sempre(4), tambem(3), e(48), o(24); 

   

 Mots outils spécifiques de la classe  3 : 
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 tem(13), ter(37), dentro-de(2), ou(5), para-que(3), porque(5), 

que(21), se(5), bom(6), esta(2), eu(9), isso(2), todo(3), tudo(4), 

voce(4), um(15), mais(6), muito(9), nao(12), E(20); 

   

 Mots étoilés spécifiques de la classe  1 : 

 *eciv_3(3), *ind_208(1), *ind_212(1), *ind_215(1), *ind_216(1), 

*ind_217(1), *ind_221(1), *ind_222(1), *ind_226(1), *ind_228(1), 

*ind_229(1), *ind_238(1), *ind_239(1), *ind_240(1), *ind_241(1), 

*ind_245(1), *ind_250(1), *ind_251(1), *ind_252(1), *ind_265(1), 

*ind_267(1), *ind_274(1), *ind_277(1), *ind_278(1), *ind_281(1), 

*ind_285(1), *ind_286(1), *ind_301(1), *ind_302(1), *ind_304(1), 

*ind_305(1), *ind_309(1), *ind_310(1), *ind_314(1), *ind_317(1), 

*ind_320(1), *ind_321(1), *ind_322(1), *ind_330(1), *ind_331(1), 

*ind_333(1), *ind_335(1), *ind_337(1), *ind_339(1), *ind_340(1), 

*ind_342(1), *ind_344(1), *ind_349(1), *ind_354(1), *ind_359(1), 

*ind_369(1), *ind_375(1), *ind_378(1), *ind_381(1), *ind_382(1), 

*ind_384(1), *ind_387(1), *ind_388(1), *ind_390(1), *ind_392(1), 

*ind_395(1), *ind_397(1), *ind_400(1), *rend_1(7), *rend_3(18); 

   

 Mots étoilés spécifiques de la classe  2 : 

 *eciv_1(57), *ida_1(44), *ind_205(1), *ind_206(1), *ind_207(1), 

*ind_211(1), *ind_214(1), *ind_218(1), *ind_220(1), *ind_224(1), 

*ind_225(1), *ind_227(1), *ind_243(1), *ind_249(1), *ind_256(1), 

*ind_261(1), *ind_263(1), *ind_264(1), *ind_266(1), *ind_275(1), 

*ind_279(1), *ind_280(1), *ind_284(1), *ind_288(1), *ind_289(1), 

*ind_291(1), *ind_293(1), *ind_294(1), *ind_295(1), *ind_296(1), 

*ind_297(1), *ind_299(1), *ind_312(1), *ind_316(1), *ind_323(1), 

*ind_336(1), *ind_343(1), *ind_350(1), *ind_357(1), *ind_358(1), 

*ind_360(1), *ind_361(1), *ind_363(1), *ind_366(1), *ind_367(1), 

*ind_368(1), *ind_370(1), *ind_371(1), *ind_374(1), *ind_377(1), 

*ind_379(1), *ind_380(1), *ind_383(1), *ind_385(1), *ind_386(1), 

*ind_389(1), *ind_393(1), *ind_394(1), *ind_398(1), *rend_5(7); 

   

 Mots étoilés spécifiques de la classe  3 : 

 *ida_2(21), *ind_209(1), *ind_210(1), *ind_213(1), *ind_219(1), 

*ind_223(1), *ind_230(1), *ind_231(1), *ind_234(1), *ind_235(1), 

*ind_236(1), *ind_237(1), *ind_242(1), *ind_244(1), *ind_246(1), 

*ind_247(1), *ind_248(1), *ind_254(1), *ind_255(1), *ind_258(1), 

*ind_260(1), *ind_262(1), *ind_269(1), *ind_271(1), *ind_272(1), 

*ind_273(1), *ind_282(1), *ind_283(1), *ind_287(1), *ind_290(1), 

*ind_292(1), *ind_298(1), *ind_300(1), *ind_303(1), *ind_306(1), 

*ind_307(1), *ind_311(1), *ind_313(1), *ind_315(1), *ind_319(1), 

*ind_324(1), *ind_325(1), *ind_326(1), *ind_328(1), *ind_329(1), 

*ind_332(1), *ind_338(1), *ind_345(1), *ind_351(1), *ind_352(1), 

*ind_353(1), *ind_355(1), *ind_356(1), *ind_372(1), *ind_373(1), 

*ind_376(1), *ind_396(1), *ind_399(1), *rend_2(19); 

 

 

   

 -------------------------------------------- 

 D1: Sélection des mots et des uce par classe 

 -------------------------------------------- 

   

   

 D1 : Distribution des formes d'origine par racine 
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 ------------------------------  

 Formes associées au contexte A 

 ------------------------------  

   

A9 trabalh+ : trabalha(6), trabalhando(1), trabalhar(24), 

trabalho(1); 

A7 filhos : filhos(35); 

A6 dos : dos(16); 

A6 familia+ : familia(32), familias(1); 

A5 casa : casa(17); 

A5 sua : sua(12); 

A4 os : os(13); 

A4 pass+ : passando(1), passar(3), passear(1); 

A4 sustentar : sustentar(10); 

A4 traz+ : traz(1), trazer(4); 

A3 comida+ : comida(4), comidas(1); 

A3 da : da(15); 

A3 deix+ : deixa(1), deixar(4); 

A3 esposa : esposa(5); 

A2 proteg+ : protege(3), proteger(1); 

A2 a : a(27); 

A2 para : para(38); 

A2 minha : minha(5); 

   

 ------------------------------  

 Formes associées au contexte B 

 ------------------------------  

   

B8 carinh+ : carinho(27), carinhoso(4); 

B7 amor+ : amor(17), amoroso(1); 

B6 dar : dar(30); 

B5 atencao : atencao(7); 

B5 filh+ : filho(45); 

B5 respeit+ : respeitado(1), respeitar(2), respeito(6); 

B4 ajud+ : ajuda(5), ajudar(8); 

B4 amigo : amigo(6); 

B4 compr+ : comprar(3), compras(3); 

B4 do : do(16); 

B4 escol+ : escola(4), escolar(1); 

B4 responsavel : responsavel(6); 

B4 o : o(32); 

B4 ele : ele(19); 

B3 etc : etc(7); 

   

 ------------------------------  

 Formes associées au contexte C 

 ------------------------------  

   

C6 responsabilidade+ : responsabilidade(36), responsabilidades(3); 

C6 uma : uma(27); 

C5 assumir : assumir(7); 

C5 boa+ : boa(5), boas(1); 

C5 ter : ter(51); 

C4 abandon+ : abandonar(5); 

C4 grande : grande(6); 

C4 mundo : mundo(6); 

C4 pessoa+ : pessoa(7), pessoas(1); 
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C4 saber : saber(6); 

C4 vai : vai(6); 

C4 tem : tem(18); 

C4 eu : eu(14); 

C4 voce : voce(5); 

C4 mais : mais(7); 

C3 crianca : crianca(6); 

C3 homem : homem(5); 

C3 maior+ : maior(3), maiores(1); 

C3 muita : muita(12); 

C3 paci+ : paciencia(3), paciente(1); 

C3 quer+ : quer(2), queremos(1), quero(1); 

C3 ou : ou(5); 

C3 que : que(35); 

C3 um : um(18); 

C3 E : E(20); 

 

 

   

 -------------------------- 

 D1: Tri des uce par classe 

 -------------------------- 

   

   

 Suffixe de l'analyse : 111 

 Clé sélectionnée : A 

 186  12  #trabalhar, #sustentar #a #familia e cuidar #dos #filhos 

e de si mesmo. 

  74  10  #trabalhar e #passar o dia e a-noite fora de #casa. 

 126  10  #trabalhar #para #sustentar #a #familia. 

 177  10  E alguem que #da continuidade #a #sua descendencia, e o 

sustentador de #sua #casa e #familia. 

  25   9  cuidar #dos #filhos e #trabalhar #para #trazer o pao de 

cada dia. 

  46   9  ser pai e cuidar #dos #filhos, bota #comida dentro-de 

#casa e #trabalhar. 

 127   9  #trabalhar #para #sustentar #a #familia, educar seus 

#filhos, ter lazer #com #a #familia. 

 131   9  #para #trabalhar e dar #comida #as #familias, nao #deixar 

#passar dificuldade. 

 133   9  #protege #a #familia, ajuda #para nao faltar nada na 

#casa #da gente. 

 136   9  cuidar #dos #filhos e #da #esposa. 

 188   9  cuidadoso #com #os #filhos, sincero #com #a mulher e 

tomar conta #da #sua #familia inteira. 

  18   6  E aquele-que cuida #da #familia, que #trabalha #para 

sustenta_la. 

  77   6  ser pai e cuidar #da #sua #familia e #trabalhar #para 

#sustentar #sua #familia. 

 174   6  ter responsabilidade #para cuidar #dos #filhos e 

#sustentar #a #familia. 

 105   5  ser pai e ter responsabilidade #com #a #familia, cuidar 

#dos #filhos e #da #casa e dar amor e carinho aos #filhos e cuidar 

#da #esposa. 

 135   5  #protege, cuida, educa, ensina #as coisas #da vida, 

#trabalha, #traz dinheiro #para #a #casa #da #familia. 



275 

 

   8   4  #trabalha #para #trazer #comida #para #casa, #brinca #com 

o filho e tem uma #casa. 

  37   4  ter um filho e viver em harmonia, amar #a #esposa, gostar 

#dos #filhos, dar carinho, ter uma #casa #para morar e #trabalhar 

#para dar #as coisas #para #os #filhos. 

   

 Suffixe de l'analyse : 111 

 Clé sélectionnée : B 

  91  12  #cuidar #do #filho com responsabilidade, com #carinho, 

#dar #amor #ao #seu #filho #e participar #sempre da #vida #dele, 

tanto #escolar quanto socialmente. #ser #pai #e #ajudar #no que 

#ele #precisar. 

 108  10  #cuidar de #filho, #dar #atencao #ao #filho, #ser 

presente #na #vida #dele, #dar #carinho, esses fatores sao 

essenciais para #ser #pai, #mas existem outros. 

 153   7  estar presente #na #vida #do #seu #filho, se dedicar #ao 

trabalho, #dar #amor #ao #seu #filho, cumprir com as suas 

atividades #etc. 

 164   7  #ser companheiro, #amigo, #e ter #amor #ao #filho. 

   7   6  #ser #pai #e #cuidar #do #filho, #dar #carinho #e #dar #o 

nome #do #filho. 

  57   6  #cuidar #do que #e necessario, #dar um bom estudo, #amor 

#e #carinho. 

  87   6  #cuidar #do #seu #filho, #dar protecao #e #carinho, tendo 

responsabilidade. 

 157   6  #ser #pai #e #cuidar, #dar #amor, #carinho, #dar 

#atencao, trabalhar para manter #o #filho. 

  39   4  ter responsabilidade de #criar um #filho, #dar #amor, 

#carinho, ensinar como #e a #vida #no mundo. 

  71   4  #ser companheiro, #amigo #e esta #sempre #ao #seu lado. 

 159   4  #ser #pai #e participar da #vida #do #filho, se #ele 

tiver com alguma duvida, #ajudar #o #filho; #ser #carinhoso. 

 173   4  gerar uma #vida nova, ter #cuidado #e #dar #atencao a 

#ele. 

 175   4  E #cuidar de #seus filhos, #dar #amor, #carinho, 

#atencao, ajuda_los quando precisarem, educa_los entre outras 

coisas. 

 179   4  #cuidar #do #filho, esposa, casa, #compras, higiene #etc. 

   2   3  ter #carinho, ter responsabilidade #e #dar #amor. 

  10   3  #ser #pai para #mim #e #cuidar, #dar #carinho #e brincar 

com #o #filho. 

  20   3  #ser #pai #e #cuidar #do #filho. 

  21   3  #ser #pai #e #cuidar #do #seu #filho. 

   

 Suffixe de l'analyse : 111 

 Clé sélectionnée : C 

  43  13  #E #uma #coisa #que #todo #mundo #quer. 

 152  13  #muito legal #porque #voce #vai #ter #uma #crianca, mas 

#um pouco #ruim, e #muito complicado. 

 148  12  ser pai #tem #que #ter #muita #responsabilidade, #tem 

#que #saber #que e #uma vida #que ele #vai colocar no #mundo, ser 

pai muda a vida do #homem #porque #tem #coisas #que o #homem #fazia 

antes-de ser pai e hoje #nao #faz #mais. 

 168  12  #ter #responsabilidade, #saber conversar, #ter 

consciencia do #que #vai #fazer, #nao ser #homem de duas caras, 

#quer dizer, ser #um #homem de #uma so decisao. 

   6  10  #E #uma #grande #responsabilidade. 
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 128  10  #E #uma honra, #um prazer e #tem #muita #felicidade. 

 147  10  #ter #muita #responsabilidade e ser #paciente. 

 169   9  #ter #responsabilidade, #paciencia, #saber cuidar de #um 

filho, #ter #uma #boa renda e ser cuidadoso. 

  31   7  #E #ter #que #assumir #maiores #responsabilidades e #ter 

#que #abandonar algumas #coisas para cuidar dos filhos. 

  99   7  #E #ter #muita #responsabilidade #ou #tem #que pensar 

#muito, #muito cuidado, a #pessoa #que #vai ser #um pai #vai #ter 

#muita #paciencia #porque #ter filho #nao e facil. 

 102   7  ser pai e ser carinhoso com o seu filho, ser pai e #uma 

#grande sorte e #felicidade #que #um #homem #pode #ter na vida, 

cuidar de #um filho como-se ele fosse a #pessoa #mais importante no 

#mundo inteiro, etc. 

  27   6  #E #ter #uma #responsabilidade #muito #grande e dar o-

melhor de si. 

  30   6  #E #uma realizacao, quando #eu for #maior. 

  50   6  #E #muito importante e #tem #muita #responsabilidade. 

  78   6  #E #muita #responsabilidade e #tem #que #ter 

tranquilidade #porque quando a #crianca chora o pai #tem #que ficar 

calmo. 

 125   6  #uma #pessoa #que #tem #muita #responsabilidade com 

#tudo, com a familia #que #tem depois-de ser pai. 

 134   6  #responsabilidade com a #crianca. 

  65   5  ser pai e #ter #responsabilidade, #ter #uma #boa renda 

para #assumir a familia, #saber interagir bem com os filhos e 

tentar manter #uma relacao seria. 

 

 

   

 --------------------------------- 

 D2: Calcul des "segments répétés" 

 --------------------------------- 

   

 Seuls les 20 SR les plus fréquents sont retenus ici : 

    

 2  22 ter responsabilidade+                                     

 2  13 o filh+                                                   

 2  11 seus filhos                                               

 2  10 seu filh+                                                 

 2  10 ser pai+                                                  

 2  10 tem que                                                   

 3   9 ser pai+ e                                                

 2   9 ter uma                                                   

 2   9 os filhos                                                 

 2   7 sua familia+                                              

 2   7 para mim                                                  

 2   7 e o                                                       

 2   6 na vida                                                   

 2   6 e dar                                                     

 2   6 dar amor+                                                 

 3   6 cuid+ do filh+                                            

 2   5 nao e                                                     

 2   5 muito dificil                                             

 2   5 um filh+                                                  

 2   5 e ser                                                     

   

 -------------------------------------------- 
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 D2: Calcul des "segments répétés" par classe 

 -------------------------------------------- 

   

   

 *** classe n°  1 (20 SR maximum) *** 

   

 2 1  7 sua familia+                                             

 2 1  5 trabalh+ e                                               

 2 1  5 os filhos                                                

 2 1  4 seus filhos                                              

 2 1  4 ter responsabilidade+                                    

 2 1  3 ter uma                                                  

 2 1  3 tem que                                                  

 2 1  3 trabalh+ para                                            

 2 1  3 dos filhos                                               

 4 1  3 cuid+ dos filhos e                                       

 2 1  3 cuid+ da                                                 

 2 1  2 E cuid+                                                  

 2 1  2 para mim                                                 

 2 1  2 para a                                                   

 3 1  2 com a familia+                                           

 2 1  2 com a                                                    

 3 1  2 com os filhos                                            

 6 1  2 ser pai+ e cuid+ dos filhos                              

 2 1  2 ser pai+                                                 

 2 1  2 e uma                                                    

   

 *** classe n°  2 (20 SR maximum) *** 

   

 2 2  9 o filh+                                                  

 3 2  6 ser pai+ e                                               

 2 2  6 ter responsabilidade+                                    

 2 2  5 seus filhos                                              

 2 2  5 seu filh+                                                

 2 2  5 dar amor+                                                

 3 2  4 cuid+ do filh+                                           

 2 2  3 na vida                                                  

 2 2  3 para mim                                                 

 2 2  3 o pai+                                                   

 2 2  3 e dar                                                    

 3 2  3 educ+ o filh+                                            

 2 2  2 muito dificil                                            

 2 2  2 meu filh+                                                

 2 2  2 ele precis+                                              

 2 2  2 que ele                                                  

 3 2  2 para ser pai+                                            

 6 2  2 ser pai+ e cuid+ do filh+                                

 4 2  2 ser pai+ e cuid+                                         

 2 2  2 ser pai+                                                 

   

 *** classe n°  3 (20 SR maximum) *** 

   

 2 3  6 ter responsabilidade+                                    

 2 3  5 ser pai+                                                 

 2 3  5 ter uma                                                  

 2 3  5 tem que                                                  

 2 3  4 E uma                                                    
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 2 3  4 nao e                                                    

 2 3  4 um filh+                                                 

 2 3  4 coisa+ que                                               

 2 3  3 um pai+                                                  

 2 3  3 seu filh+                                                

 2 3  3 na vida                                                  

 4 3  3 ser pai+ e uma                                           

 3 3  3 ser pai+ e                                               

 2 3  3 o filh+                                                  

 2 3  3 e ser                                                    

 2 3  3 e o                                                      

 2 3  3 uma pessoa+                                              

 2 3  3 cuid+ de                                                 

 3 3  2 E ter uma                                                

 3 3  2 E ter responsabilidade+                                  

 

 

   

 ------------------------------ 

 D3: C.A.H. des mots par classe 

 ------------------------------ 

   

    

 C.A.H. du contexte lexical A 

   

 Fréquence minimum d'un mot         :          5 

 Nombre de mots sélectionnés        :         13 

 Valeur de clé minimum après calcul :          2 

   

 Nombre d'uce analysées             :         62 

 Seuil du chi2 pour les uce         :          0 

 Nombre de mots retenus             :         13 

 Poids total du tableau             :        180 

   

                       |----|----|----|----|----|----|----|----|---

-|----| 

   

 A3 da                 |--------------------+-------------------+--

------+      

 A6 familia+           |---------+----------+                   |        

|      

 A4 sustentar          |---------+                              |        

|      

 A9 trabalh+           |---------------------------+------------+        

|      

 A3 comida+            |----------+----------------+                     

|      

 A4 pass+              |-----+----+                                      

|      

 A3 deix+              |-----+                                           

|      

 A5 casa               |-------+------------------------+----------

------+      

 A4 traz+              |-------+                        |                       

 A7 filhos             |---------+-----------+----------+                       

 A4 os                 |---------+           |                                  

 A6 dos                |----------+----------+                                  
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 A3 esposa             |----------+                                             

   

  

 

    

 C.A.H. du contexte lexical B 

   

 Fréquence minimum d'un mot         :          5 

 Nombre de mots sélectionnés        :         13 

 Valeur de clé minimum après calcul :          2 

   

 Nombre d'uce analysées             :         57 

 Seuil du chi2 pour les uce         :          0 

 Nombre de mots retenus             :         13 

 Poids total du tableau             :        174 

   

                       |----|----|----|----|----|----|----|----|---

-|----| 

   

 B3 etc                |------------------------+-----------------

+------+      

 B4 amigo              |---------+--------------+                 |      

|      

 B4 responsavel        |---------+                                |      

|      

 B5 filh+              |---------------------+-------------+------+      

|      

 B4 do                 |---------------------+             |             

|      

 B4 compr+             |--------------------------+--------+             

|      

 B4 ajud+              |------------+-------------+                      

|      

 B4 escol+             |------------+                                    

|      

 B7 amor+              |--------------+--------------+-------------

------+      

 B8 carinh+            |-----+--------+              |                          

 B6 dar                |-----+                       |                          

 B5 atencao            |--------------+--------------+                          

 B5 respeit+           |--------------+                                         

   

  

 

    

 C.A.H. du contexte lexical C 

   

 Fréquence minimum d'un mot         :          5 

 Nombre de mots sélectionnés        :         13 

 Valeur de clé minimum après calcul :          2 

   

 Nombre d'uce analysées             :         57 

 Seuil du chi2 pour les uce         :          0 

 Nombre de mots retenus             :         13 

 Poids total du tableau             :        135 
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                       |----|----|----|----|----|----|----|----|---

-|----| 

   

 C5 assumir            |-------------+-------------+---------------

-+----+      

 C4 abandon+           |-------------+             |                

|    |      

 C5 boa+               |-----------------+---------+                

|    |      

 C2 coisa+             |-----------------+                          

|    |      

 C4 grande             |-------------------+------------+----------

-+    |      

 C4 pessoa+            |-------------------+            |                

|      

 C6 uma                |--------------------------+-----+                

|      

 C4 mundo              |--------------------------+                      

|      

 C6 responsabilidade+  |----------------------+--------------+-----

------+      

 C4 saber              |----------------------+              |                  

 C3 crianca            |---------------------------+---------+                  

 C4 vai                |-----------+---------------+                            

 C3 muita              |-----------+                                            

   

  

 

 

 

   

 ------------------------------ 

 D3: C.A.H. des mots par classe 

 ------------------------------ 

   

    

 C.A.H. du contexte lexical A 

   

 Fréquence minimum d'un mot         :          5 

 Nombre de mots sélectionnés        :         13 

 Valeur de clé minimum après calcul :          2 

   

 Nombre d'uce analysées             :         62 

 Seuil du chi2 pour les uce         :          0 

 Nombre de mots retenus             :         13 

 Poids total du tableau             :        180 

   

                       |----|----|----|----|----|----|----|----|---

-|----| 

   

 A3 da                 |--------------------+-------------------+--

------+      

 A6 familia+           |---------+----------+                   |        

|      

 A4 sustentar          |---------+                              |        

|      
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 A9 trabalh+           |---------------------------+------------+        

|      

 A3 comida+            |----------+----------------+                     

|      

 A4 pass+              |-----+----+                                      

|      

 A3 deix+              |-----+                                           

|      

 A5 casa               |-------+------------------------+----------

------+      

 A4 traz+              |-------+                        |                       

 A7 filhos             |---------+-----------+----------+                       

 A4 os                 |---------+           |                                  

 A6 dos                |----------+----------+                                  

 A3 esposa             |----------+                                             

   

  

 

    

 C.A.H. du contexte lexical B 

   

 Fréquence minimum d'un mot         :          5 

 Nombre de mots sélectionnés        :         13 

 Valeur de clé minimum après calcul :          2 

   

 Nombre d'uce analysées             :         57 

 Seuil du chi2 pour les uce         :          0 

 Nombre de mots retenus             :         13 

 Poids total du tableau             :        174 

   

                       |----|----|----|----|----|----|----|----|---

-|----| 

   

 B3 etc                |------------------------+-----------------

+------+      

 B4 amigo              |---------+--------------+                 |      

|      

 B4 responsavel        |---------+                                |      

|      

 B5 filh+              |---------------------+-------------+------+      

|      

 B4 do                 |---------------------+             |             

|      

 B4 compr+             |--------------------------+--------+             

|      

 B4 ajud+              |------------+-------------+                      

|      

 B4 escol+             |------------+                                    

|      

 B7 amor+              |--------------+--------------+-------------

------+      

 B8 carinh+            |-----+--------+              |                          

 B6 dar                |-----+                       |                          

 B5 atencao            |--------------+--------------+                          

 B5 respeit+           |--------------+                                         
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 C.A.H. du contexte lexical C 

   

 Fréquence minimum d'un mot         :          5 

 Nombre de mots sélectionnés        :         13 

 Valeur de clé minimum après calcul :          2 

   

 Nombre d'uce analysées             :         57 

 Seuil du chi2 pour les uce         :          0 

 Nombre de mots retenus             :         13 

 Poids total du tableau             :        135 

   

                       |----|----|----|----|----|----|----|----|---

-|----| 

   

 C5 assumir            |-------------+-------------+---------------

-+----+      

 C4 abandon+           |-------------+             |                

|    |      

 C5 boa+               |-----------------+---------+                

|    |      

 C2 coisa+             |-----------------+                          

|    |      

 C4 grande             |-------------------+------------+----------

-+    |      

 C4 pessoa+            |-------------------+            |                

|      

 C6 uma                |--------------------------+-----+                

|      

 C4 mundo              |--------------------------+                      

|      

 C6 responsabilidade+  |----------------------+--------------+-----

------+      

 C4 saber              |----------------------+              |                  

 C3 crianca            |---------------------------+---------+                  

 C4 vai                |-----------+---------------+                            

 C3 muita              |-----------+                                            

   

  

 

 

 

   

 ------------------------------ 

 D3: C.A.H. des mots par classe 

 ------------------------------ 

   

    

 C.A.H. du contexte lexical A 

   

 Fréquence minimum d'un mot         :          5 

 Fréquence minimum d'un mot         :          6 

 Nombre de mots sélectionnés        :          8 

 Valeur de clé minimum après calcul :          2 

   

 Nombre d'uce analysées             :         62 
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 Seuil du chi2 pour les uce         :          0 

 Nombre de mots retenus             :          8 

 Poids total du tableau             :        155 

   

                       |----|----|----|----|----|----|----|----|---

-|----| 

   

 A5 casa               |-------------------+------------------+----

------+      

 A3 da                 |-------------------+                  |          

|      

 A9 trabalh+           |-------------------------+------------+          

|      

 A6 familia+           |---------+---------------+                       

|      

 A4 sustentar          |---------+                                       

|      

 A6 dos                |--------------------+----------------------

------+      

 A7 filhos             |-----------+--------+                                   

 A4 os                 |-----------+                                            

   

  

 

    

 C.A.H. du contexte lexical B 

   

 Fréquence minimum d'un mot         :          5 

 Fréquence minimum d'un mot         :          6 

 Nombre de mots sélectionnés        :         11 

 Valeur de clé minimum après calcul :          2 

   

 Nombre d'uce analysées             :         57 

 Seuil du chi2 pour les uce         :          0 

 Nombre de mots retenus             :         11 

 Poids total du tableau             :        164 

   

                       |----|----|----|----|----|----|----|----|---

-|----| 

   

 B7 amor+              |----------------+-------------------+------

------+      

 B8 carinh+            |-------+--------+                   |            

|      

 B6 dar                |-------+                            |            

|      

 B5 atencao            |--------------------------+---------+            

|      

 B5 respeit+           |--------------+-----------+                      

|      

 B3 etc                |--------------+                                  

|      

 B4 ajud+              |-----------------+----------------+--------

------+      

 B4 compr+             |-----------------+                |                     

 B5 filh+              |-------------------------+--------+                     

 B4 do                 |----------+--------------+                              
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 B4 responsavel        |----------+                                             

   

  

 

    

 C.A.H. du contexte lexical C 

   

 Fréquence minimum d'un mot         :          5 

 Fréquence minimum d'un mot         :          6 

 Nombre de mots sélectionnés        :          9 

 Valeur de clé minimum après calcul :          2 

   

 Nombre d'uce analysées             :         57 

 Seuil du chi2 pour les uce         :          0 

 Nombre de mots retenus             :          9 

 Poids total du tableau             :        115 

   

                       |----|----|----|----|----|----|----|----|---

-|----| 

   

 C4 pessoa+            |-----------------------+-------------------

+-----+      

 C3 muita              |-----------------------+                   

|     |      

 C5 assumir            |-----------------------------+-------------

+     |      

 C6 responsabilidade+  |-----------------+-----------+                   

|      

 C4 saber              |-----------------+                               

|      

 C4 mundo              |------------------+-----------------+------

------+      

 C2 coisa+             |------------------+                 |                   

 C6 uma                |------------------------+-----------+                   

 C5 boa+               |------------------------+                               

   

  

 

 

 

   

 ------------------------------ 

 D3: C.A.H. des mots par classe 

 ------------------------------ 

   

    

 C.A.H. du contexte lexical $ 

   

 Fréquence minimum d'un mot         :         10 

 Nombre de mots sélectionnés        :         25 

 Valeur de clé minimum après calcul :          2 

   

 Nombre d'uce analysées             :        196 

 Seuil du chi2 pour les uce         :          0 

 Nombre de mots retenus             :         25 

 Poids total du tableau             :        797 
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                       |----|----|----|----|----|----|----|----|---

-|----| 

   

  0 dos                |-----------------+----------------+--------

-+----+      

  0 filhos             |--------+--------+                |         

|    |      

  0 os                 |--------+                         |         

|    |      

  0 muita              |------------------------+---------+         

|    |      

  0 responsabilidade   |-------------+----------+                   

|    |      

  0 uma                |-------------+                              

|    |      

  0 casa               |---------------+------------+----------+---

-+    |      

  0 da                 |---------------+            |          |         

|      

  0 trabalh            |----------------+-----------+          |         

|      

  0 familia            |----------+-----+                      |         

|      

  0 sustentar          |----------+                            |         

|      

  0 as                 |----------------+-------------+--------+         

|      

  0 coisa              |----------------+             |                  

|      

  0 ajud               |-----------------+------------+                  

|      

  0 precis             |-----------------+                               

|      

  0 educ               |--------------------------+-----------+----

------+      

  0 amor               |----------+---------------+           |                 

  0 dar                |----+-----+                           |                 

  0 carinh             |----+                                 |                 

  0 cuid               |--------------------------+-----------+                 

  0 pai                |-------------------+------+                             

  0 do                 |----------+--------+                                    

  0 filh               |-------+--+                                             

  0 vida               |-------+                                                

   

  

 

 

 

   

 ------------------------------ 

 D3: C.A.H. des mots par classe 

 ------------------------------ 

   

    

 C.A.H. du contexte lexical $ 

   

 Fréquence minimum d'un mot         :         10 
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 Nombre de mots sélectionnés        :         62 

 Valeur de clé minimum après calcul :          2 

   

 Nombre d'uce analysées             :        196 

 Seuil du chi2 pour les uce         :          0 

 Nombre de mots retenus             :         62 

 Poids total du tableau             :       1048 

   

                       |----|----|----|----|----|----|----|----|---

-|----| 

   

  0 saber              |---------------+------------+-------+-----

+----+-+      

  0 boa                |---------------+            |       |     |    

| |      

  0 responsabilidade   |-----------------+----------+       |     |    

| |      

  0 uma                |-----------------+                  |     |    

| |      

  0 grande             |--------------------+----------+----+     |    

| |      

  0 mundo              |------------+-------+          |          |    

| |      

  0 homem              |------+-----+                  |          |    

| |      

  0 vai                |------+                        |          |    

| |      

  0 paci               |-----------------------+-------+          |    

| |      

  0 muita              |--------------+--------+                  |    

| |      

  0 quer               |--------------+                           |    

| |      

  0 crianca            |----------+------------+-------------+----+    

| |      

  0 cri                |----------+            |             |         

| |      

  0 ensin              |-----------------+-----+             |         

| |      

  0 deve               |-----------------+                   |         

| |      

  0 amigo              |--------+--------------+-------------+         

| |      

  0 hora               |--------+              |                       

| |      

  0 pessoa             |-------------+---------+                       

| |      

  0 responsavel        |-------------+                                 

| |      

  0 maior              |-----------------------+------------+-----

+----+ |      

  0 assumir            |-------------+---------+            |     |      

|      

  0 abandon            |-------------+                      |     |      

|      

  0 amar               |----------------+-----------+-------+     |      

|      
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  0 respeit            |----------------+           |             |      

|      

  0 filhos             |-------+-----------+--------+             |      

|      

  0 os                 |-------+           |                      |      

|      

  0 dos                |----------+--------+                      |      

|      

  0 esposa             |----------+                               |      

|      

  0 brinc              |-----------------------+-------------+----+      

|      

  0 comida             |--------------+--------+             |           

|      

  0 deix               |--------+-----+                      |           

|      

  0 pass               |--------+                            |           

|      

  0 trabalh            |----------------+------------+-------+           

|      

  0 familia            |----------+-----+            |                   

|      

  0 sustentar          |----------+                  |                   

|      

  0 casa               |-----+---------------+-------+                   

|      

  0 traz               |-----+               |                           

|      

  0 da                 |-----------+---------+                           

|      

  0 proteg             |-----------+                                     

|      

  0 vida               |------------------+---------+---------+----

--+---+      

  0 amor               |-----------+------+         |         |      

|          

  0 dar                |------+----+                |         |      

|          

  0 carinh             |------+                     |         |      

|          

  0 etc                |----------------------+-----+         |      

|          

  0 atencao            |----------------------+               |      

|          

  0 ajud               |-------------+---------------+--------+      

|          

  0 escol              |-------------+               |               

|          

  0 dificil            |---------------+-------------+               

|          

  0 mulher             |---------------+                             

|          

  0 coisa              |------------+----------+---------+---------

+-+          

  0 faz                |------------+          |         |         

|            
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  0 as                 |------------+----------+         |         

|            

  0 compr              |------------+                    |         

|            

  0 estud              |-----------+----------------+----+         

|            

  0 aliment            |-----------+                |              

|            

  0 precis             |-------------------+--------+              

|            

  0 ao                 |-------------------+                       

|            

  0 pai                |----------------------+------------+-------

+            

  0 cuid               |----------------------+            |                    

  0 educ               |------------------------+----------+                    

  0 filh               |-------------+----------+                               

  0 do                 |-------------+                                          

   

  

 

 

 

   

 ------------------------------ 

 D3: C.A.H. des mots par classe 

 ------------------------------ 

   

    

 C.A.H. du contexte lexical A 

   

 Fréquence minimum d'un mot         :          5 

 Nombre de mots sélectionnés        :         13 

 Valeur de clé minimum après calcul :          2 

   

 Nombre d'uce analysées             :         62 

 Seuil du chi2 pour les uce         :          0 

 Nombre de mots retenus             :         13 

 Poids total du tableau             :        180 

   

                       |----|----|----|----|----|----|----|----|---

-|----| 

   

 A3 da                 |--------------------+-------------------+--

------+      

 A6 familia+           |---------+----------+                   |        

|      

 A4 sustentar          |---------+                              |        

|      

 A9 trabalh+           |---------------------------+------------+        

|      

 A3 comida+            |----------+----------------+                     

|      

 A4 pass+              |-----+----+                                      

|      

 A3 deix+              |-----+                                           

|      
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 A5 casa               |-------+------------------------+----------

------+      

 A4 traz+              |-------+                        |                       

 A7 filhos             |---------+-----------+----------+                       

 A4 os                 |---------+           |                                  

 A6 dos                |----------+----------+                                  

 A3 esposa             |----------+                                             

   

  

 

    

 C.A.H. du contexte lexical B 

   

 Fréquence minimum d'un mot         :          5 

 Nombre de mots sélectionnés        :         13 

 Valeur de clé minimum après calcul :          2 

   

 Nombre d'uce analysées             :         57 

 Seuil du chi2 pour les uce         :          0 

 Nombre de mots retenus             :         13 

 Poids total du tableau             :        174 

   

                       |----|----|----|----|----|----|----|----|---

-|----| 

   

 B3 etc                |------------------------+-----------------

+------+      

 B4 amigo              |---------+--------------+                 |      

|      

 B4 responsavel        |---------+                                |      

|      

 B5 filh+              |---------------------+-------------+------+      

|      

 B4 do                 |---------------------+             |             

|      

 B4 compr+             |--------------------------+--------+             

|      

 B4 ajud+              |------------+-------------+                      

|      

 B4 escol+             |------------+                                    

|      

 B7 amor+              |--------------+--------------+-------------

------+      

 B8 carinh+            |-----+--------+              |                          

 B6 dar                |-----+                       |                          

 B5 atencao            |--------------+--------------+                          

 B5 respeit+           |--------------+                                         

   

  

 

    

 C.A.H. du contexte lexical C 

   

 Fréquence minimum d'un mot         :          5 

 Nombre de mots sélectionnés        :         13 

 Valeur de clé minimum après calcul :          2 
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 Nombre d'uce analysées             :         57 

 Seuil du chi2 pour les uce         :          0 

 Nombre de mots retenus             :         13 

 Poids total du tableau             :        135 

   

                       |----|----|----|----|----|----|----|----|---

-|----| 

   

 C5 assumir            |-------------+-------------+---------------

-+----+      

 C4 abandon+           |-------------+             |                

|    |      

 C5 boa+               |-----------------+---------+                

|    |      

 C2 coisa+             |-----------------+                          

|    |      

 C4 grande             |-------------------+------------+----------

-+    |      

 C4 pessoa+            |-------------------+            |                

|      

 C6 uma                |--------------------------+-----+                

|      

 C4 mundo              |--------------------------+                      

|      

 C6 responsabilidade+  |----------------------+--------------+-----

------+      

 C4 saber              |----------------------+              |                  

 C3 crianca            |---------------------------+---------+                  

 C4 vai                |-----------+---------------+                            

 C3 muita              |-----------+                                            

   

  

 

 

 

   

 ------------------------------ 

 D3: C.A.H. des mots par classe 

 ------------------------------ 

   

    

 C.A.H. du contexte lexical $ 

   

 Fréquence minimum d'un mot         :         10 

 Nombre de mots sélectionnés        :         51 

 Valeur de clé minimum après calcul :          2 

   

 Nombre d'uce analysées             :        196 

 Seuil du chi2 pour les uce         :          0 

 Nombre de mots retenus             :         51 

 Poids total du tableau             :        991 

   

                       |----|----|----|----|----|----|----|----|---

-|----| 

   

  0 etc                |---------------------+-----------+--------

+---+--+      
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  0 mundo              |--------+------------+           |        |   

|  |      

  0 homem              |--------+                        |        |   

|  |      

  0 pessoa             |-------------+-------------+-----+        |   

|  |      

  0 responsavel        |-------------+             |              |   

|  |      

  0 amigo              |-----------------+---------+              |   

|  |      

  0 grande             |-----------------+                        |   

|  |      

  0 assumir            |-------------+---------------+---------+--+   

|  |      

  0 abandon            |-------------+               |         |      

|  |      

  0 coisa              |-----------+------------+----+         |      

|  |      

  0 faz                |-----------+            |              |      

|  |      

  0 saber              |---------------+--------+              |      

|  |      

  0 boa                |---------------+                       |      

|  |      

  0 responsabilidade   |------------------+---------------+----+      

|  |      

  0 uma                |------------------+               |           

|  |      

  0 muita              |--------------------+-------------+           

|  |      

  0 dificil            |--------------------+                         

|  |      

  0 ao                 |-----------------+--------------+---------

+---+  |      

  0 ensin              |-----------------+              |         |      

|      

  0 da                 |---------+-----------+----------+         |      

|      

  0 proteg             |---------+           |                    |      

|      

  0 familia            |----------+----------+                    |      

|      

  0 sustentar          |----------+                               |      

|      

  0 pai                |----------------------+-----------+-------+      

|      

  0 cuid               |----------------------+           |              

|      

  0 educ               |-----------------------+----------+              

|      

  0 filh               |------------+----------+                         

|      

  0 do                 |------------+                                    

|      

  0 atencao            |-----------------------+-----------+-------

-+----+      
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  0 vida               |------------------+----+           |        

|           

  0 amor               |-----------+------+                |        

|           

  0 dar                |-----+-----+                       |        

|           

  0 carinh             |-----+                             |        

|           

  0 crianca            |---------------------------+-------+        

|           

  0 amar               |----------------+----------+                

|           

  0 respeit            |----------------+                           

|           

  0 ajud               |-----------------+-----------+----------+--

-+           

  0 precis             |-----------------+           |          |               

  0 estud              |--------------------+--------+          |               

  0 as                 |------------+-------+                   |               

  0 compr              |------------+                           |               

  0 brinc              |------------------------+-----------+---+               

  0 comida             |-------------+----------+           |                   

  0 deix               |-------------+                      |                   

  0 trabalh            |-----------------+----------+-------+                   

  0 casa               |-----------------+          |                           

  0 filhos             |--------+----------+--------+                           

  0 os                 |--------+          |                                    

  0 dos                |---------+---------+                                    

  0 esposa             |---------+                                              

   

  

 

 

 

   

 ------------------------------ 

 D3: C.A.H. des mots par classe 

 ------------------------------ 

   

    

 C.A.H. du contexte lexical $ 

   

 Fréquence minimum d'un mot         :         10 

 Nombre de mots sélectionnés        :         44 

 Valeur de clé minimum après calcul :          2 

   

 Nombre d'uce analysées             :        196 

 Seuil du chi2 pour les uce         :          0 

 Nombre de mots retenus             :         44 

 Poids total du tableau             :        760 

   

                       |----|----|----|----|----|----|----|----|---

-|----| 

   

  0 coisa              |-------------+--------------+----------+---

---+--+      
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  0 compr              |-------------+              |          |      

|  |      

  0 boa                |---------------------+------+          |      

|  |      

  0 assumir            |------------+--------+                 |      

|  |      

  0 abandon            |------------+                          |      

|  |      

  0 responsabilidade   |-------------------+--------------+----+      

|  |      

  0 uma                |-------------------+              |           

|  |      

  0 muita              |----------------+-----------+-----+           

|  |      

  0 paci               |----------------+           |                 

|  |      

  0 saber              |--------+---------+---------+                 

|  |      

  0 vai                |--------+         |                           

|  |      

  0 quer               |------------+-----+                           

|  |      

  0 mundo              |------+-----+                                 

|  |      

  0 homem              |------+                                       

|  |      

  0 ajud               |------------+------------------+----------

+---+  |      

  0 escol              |------------+                  |          |      

|      

  0 atencao            |-----------------------+-------+          |      

|      

  0 respeit            |------------------+----+                  |      

|      

  0 amor               |----------+-------+                       |      

|      

  0 dar                |----+-----+                               |      

|      

  0 carinh             |----+                                     |      

|      

  0 etc                |----------------------+-------------+-----+      

|      

  0 filh               |-----------+----------+             |            

|      

  0 do                 |-----------+                        |            

|      

  0 responsavel        |------------+------------+----------+            

|      

  0 amigo              |------------+            |                       

|      

  0 pessoa             |-----------------+-------+                       

|      

  0 grande             |-----------------+                               

|      

  0 comida             |-------------+--------------------+------+-

------+      

  0 deix               |-------+-----+                    |      |              
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  0 pass               |-------+                          |      |              

  0 crianca            |------------------------+---------+      |              

  0 maior              |------------------------+                |              

  0 filhos             |-------+-----------+---------------+-----+              

  0 os                 |-------+           |               |                    

  0 dos                |----------+--------+               |                    

  0 esposa             |----------+                        |                    

  0 trabalh            |-----------------+-----------+-----+                    

  0 familia            |----------+------+           |                          

  0 sustentar          |----------+                  |                          

  0 casa               |----+---------------+--------+                          

  0 traz               |----+               |                                   

  0 da                 |-----------+--------+                                   

  0 proteg             |-----------+                                            

   

  

 

 

 

   

 ------------------------------ 

 D3: C.A.H. des mots par classe 

 ------------------------------ 

   

    

 C.A.H. du contexte lexical $ 

   

 Fréquence minimum d'un mot         :         10 

 Nombre de mots sélectionnés        :         25 

 Valeur de clé minimum après calcul :          2 

   

 Nombre d'uce analysées             :        196 

 Seuil du chi2 pour les uce         :          0 

 Nombre de mots retenus             :         25 

 Poids total du tableau             :        644 

   

                       |----|----|----|----|----|----|----|----|---

-|----| 

   

  0 coisa              |---------------------------+----------+----

--+---+      

  0 uma                |--------------------+------+          |      

|   |      

  0 filh               |--------+-----------+                 |      

|   |      

  0 do                 |--------+                             |      

|   |      

  0 pessoa             |-----------+--------------------+-----+      

|   |      

  0 responsavel        |-----------+                    |            

|   |      

  0 etc                |-----------------------+--------+            

|   |      

  0 crianca            |-----------------------+                     

|   |      

  0 ajud               |------------------------+----------------+-

--+   |      
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  0 amor               |----------+-------------+                |       

|      

  0 dar                |----+-----+                              |       

|      

  0 carinh             |----+                                    |       

|      

  0 respeit            |-------------+--------------+------------+       

|      

  0 saber              |-------------+              |                    

|      

  0 responsabilidade   |------------------+---------+                    

|      

  0 muita              |------------------+                              

|      

  0 dos                |-----------------+------------------+------

------+      

  0 filhos             |-------+---------+                  |                   

  0 os                 |-------+                            |                   

  0 casa               |---------------+------------+-------+                   

  0 da                 |---------------+            |                           

  0 trabalh            |-----------------+----------+                           

  0 familia            |----------+------+                                      

  0 sustentar          |----------+                                             
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Apêndice 8: Relatório do software ALCESTE para análise do corpus “Atribuições 

do Pai” 
   

 ------------------------------------- 

 *       Logiciel Alceste 2010       * 

 ------------------------------------- 

   

 Plan de l'analyse :Q_ 2 PATERNIDADE.pl ; Date : 16/ 3/**; Heure : 

16:13:01 

 

 C:\Documents and Settings\User\Desktop\Analises 

ALCESTE\UFRN\2_Paternidade\&&_S 

 ystem\&&_0\                                                                     

                                                                                 

                     

 Q_ 2 PATERNIDADE.txt                                                            

                                                                                 

                                                                                 

                     

 ET 1 1 1 1                                                                      

                                                                                 

                                                                                 

                     

 A  1 1 1                                                                        

                                                                                 

                                                                                 

                     

 B  1 1 1                                                                        

                                                                                 

                                                                                 

                     

 C  1 1 1                                                                        

                                                                                 

                                                                                 

                     

 D  1 1 1 0 0                                                                    

                                                                                 

                                                                                 

                     

 A1   1   0   0                                                                  

                                                                                 

                                                                                 

                     

 A2   3   0                                                                      

                                                                                 

                                                                                 

                     

 A3   1   1   0                                                                  

                                                                                 

                                                                                 

                     

 B1   0   4   0   1   11500   1   1   0                                          

                                                                                 

                                                                                 

                     

 B2   13000   0   0   0   0   0   0                                              
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 B3  10   4   1   1   0   0   0   0   0   0                                      

                                                                                 

                                                                                 

                     

 C1   0   111                                                                    

                                                                                 

                                                                                 

                     

 C2 3.8   2                                                                      

                                                                                 

                                                                                 

                     

 C3   0   0   1   1   1   2                                                      

                                                                                 

                                                                                 

                     

 D1   0   2   2                                                                  

                                                                                 

                                                                                 

                     

 D2   0                                                                          

                                                                                 

                                                                                 

                     

 D3   5   a   2                                                                  

                                                                                 

                                                                                 

                     

 D4   1  -2   1                                                                  

                                                                                 

                                                                                 

                     

 D5   0   0                                                                      

                                                                                 

                                                                                 

                     

   

 --------------------- 

 A1: Lecture du corpus 

 --------------------- 

   

 A12 : Traitement des fins de ligne du corpus : 

 N° marque de la fin de ligne : 

   

 Nombre de lignes étoilées :        196 

   

 -------------------------- 

 A2: Calcul du dictionnaire 

 -------------------------- 

   

 Nombre de formes distinctes                 :        473 

 Nombre d'occurrences                        :       2473 

 Fréquence moyenne par forme                 :          5 

 Nombre de hapax                             :        249 

 Fréquence maximum d'une forme               :        191 
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 52.64% des formes de fréq. <     1 recouvrent 10.07% des occur.; 

 78.86% des formes de fréq. <     4 recouvrent 22.85% des occur.; 

 87.10% des formes de fréq. <     7 recouvrent 32.23% des occur.; 

 91.54% des formes de fréq. <    13 recouvrent 40.23% des occur.; 

 94.93% des formes de fréq. <    20 recouvrent 50.59% des occur.; 

 97.04% des formes de fréq. <    36 recouvrent 62.47% des occur.; 

 98.10% des formes de fréq. <    46 recouvrent 71.13% des occur.; 

 99.15% des formes de fréq. <    68 recouvrent 82.37% des occur.; 

 99.79% des formes de fréq. <    97 recouvrent 93.33% des occur.; 

100.00% des formes de fréq. <   165 recouvrent100.00% des occur.; 

   

   

 ---------------------------------------------------- 

 A3 : Liste des clés et valeurs d'analyse (ALC_CLE) : 

 ---------------------------------------------------- 

   

 K 0 Nombres en chiffre                                           

 M 2 Mots en majuscules                                           

 U 0 Mots non trouvés dans DICIN (si existe)                      

 X 1 formes non reconnues et fréquentes                           

 0 2 Auxiliaire ESTAR                                             

 1 2 Auxiliaire TER                                               

 2 2 Auxiliaire HAVER                                             

 3 2 Auxiliaire SER                                               

 4 2 Prépositions simples et locutions prépositives               

 5 2 Conjonctions et locutions conjonctives                       

 6 2 Interjections                                                

 7 2 Pronoms                                                      

 8 2 Numéraux                                                     

 9 2 Adverbes                                                     

   1 Formes non reconnues                                         

   

 A34 : Fréquence maximale d'un mot analysé   :       3000 

   

   

 Nombre de mots analysés                     :        289 

 Nombre de mots supplémentaires de type "r"  :        105 

 Nombre de mots supplémentaires de type "s"  :        205 

 Nombre d'occurrences retenues               :       2464 

 Moyenne par mot                             :        5.469543 

 Nombre d'occurrences analysables (fréq.> 3) :       1131 soit      

52.482600% 

 Nombre d'occurrences supplémentaires        :       1024 

 Nombre d'occurrences hors fenêtre fréquence :        309 

   

 ------------------------------------------- 

 B1: Sélection des uce et calcul des données 

 ------------------------------------------- 

   

   

 B11: Le nom du dossier des résultats est &&_0 

 B12: Fréquence minimum d'un "mot" analysé   :          4 

 B13: Fréquence maximum d'un  "mot" retenu   :       9999 

 B14: Fréquence minimum d'un  "mot étoilé"   :          1 

 B15: Code de fin d'U.C.E.                   :          1 

 B16: Nombre d'occurrences par U.C.E.        :       1500 
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 B17: Elimination des U.C.E. de longueur     <          0 

   

 Fréquence minimum finale d'un "mot" analysé   :          4 

 Fréquence minimum finale d'un "mot étoilé"    :          1 

   

 Nombre de mots analysés                     :         67 

 Nombre de mots supplémentaires de type "r"  :         45 

 Nombre total de mots                        :        112 

 Nombre de mots supplémentaires de type "s"  :        205 

 Nombre de lignes de B1_DICB                 :        317 

   

 Nombre d'occurrences analysées              :       1131 

   

   

 Nombre d'u.c.i.                             :        196 

 Nombre moyen de "mots" analysés / u.c.e.    :        5.770408 

 Nombre d'u.c.e.                             :        196 

 Nombre d'u.c.e. sélectionnées               :        196 

 100.00% des u.c.e. sont sélectionnées 

 Nombre de couples                           :       1597 

   

 -------------------- 

 B2: Calcul de DONN.1 

 -------------------- 

   

 Nombre de mots par unité de contexte        :          1 

 Nombre d'unités de contexte                 :        179 

   

 -------------------- 

 B2: Calcul de DONN.2 

 -------------------- 

   

 Nombre de mots par unité de contexte        :       3000 

 Nombre d'unités de contexte                 :        179 

   

 ----------------------------------------------------- 

 B3: Classification descendante hiérarchique de DONN.1 

 ----------------------------------------------------- 

   

 Elimination des mots de fréquence >  3000 et <   4 

    0 mots éliminés au hasard soit    .00 % de la fenêtre 

 Nombre d'items analysables                  :         57 

 Nombre d'unités de contexte                 :        179 

 Nombre de "1"                               :       1032 

   

 ----------------------------------------------------- 

 B3: Classification descendante hiérarchique de DONN.2 

 ----------------------------------------------------- 

   

 Elimination des mots de fréquence >  3000 et <   4 

    0 mots éliminés au hasard soit    .00 % de la fenêtre 

 Nombre d'items analysables                  :         57 

 Nombre d'unités de contexte                 :        179 

 Nombre de "1"                               :       1032 
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 ---------------------------- 

 C1: intersection des classes 

 ---------------------------- 

   

 Nom du dossier traité             C:\Documents and 

Settings\User\Desktop\Analis 

 es ALCESTE\UFRN\2_Paternidade\&&_System\&&_0\ 

 Suffixe de l'analyse              :111                            

 Date de l'analyse :16/ 3/** 

 Intersection des classes RCDH1 et RCDH1 

   

 Nombre minimum d'uce par classe   :    25 

   

 DONN.1 Nombre de mots par uc :          1 

        Nombre d'uc           :        199 

   

 DONN.1 Nombre de mots par uc :          1 

        Nombre d'uc           :        199 

   

  160 u.c.e classées sur   196 soit  81.63 % 

    

 Nombre d'u.c.e. distribuées:         160 

   

 Tableau croisant les deux partitions : 

 

   RCDH1 *   RCDH1 

 

  classe  *    1    2    3    4    5 

 

    poids *   29   28   27   25   51 

   

   1   29 *   29    0    0    0    0 

   2   28 *    0   28    0    0    0 

   3   27 *    0    0   27    0    0 

   4   25 *    0    0    0   25    0 

   5   51 *    0    0    0    0   51 

   

   

  Tableau des chi2 (signés) : 

   

 

   RCDH1 *   RCDH1 

 

  classe  *    1    2    3    4    5 

 

    poids *   29   28   27   25   51 

   

   1   29 *  160   -7   -7   -6  -16 

   2   28 *   -7  160   -6   -6  -15 

   3   27 *   -7   -6  160   -6  -15 

   4   25 *   -6   -6   -6  160  -13 

   5   51 *  -16  -15  -15  -13  160 

 

 

 Classification Descendante Hiérarchique...  

 Dendrogramme des classes stables (à partir de B3_rcdh1) : 
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                 ----|----|----|----|----|----|----|----|----|----| 

   

 Cl. 1 (  29uce) |----------------+                                 

             14                   |---------------+                 

 Cl. 3 (  27uce) |----------------+               |                 

             15                                   |---------------+ 

 Cl. 2 (  28uce) |---------------+                |               | 

             13                  |----------------+               | 

             16                  |                                + 

 Cl. 4 (  25uce) |---------------+                                | 

 Cl. 5 (  51uce) |------------------------------------------------+ 

   

 ---------------------- 

 C2: profil des classes 

 ---------------------- 

   

 Chi2 minimum pour la sélection d'un mot     :        3.80 

   

 Nombre de mots (formes réduites)            :        112 

 Nombre de mots analysés                     :         67 

 Nombre de mots "hors-corpus"                :        205 

 Nombre de classes                           :          5 

    

         160 u.c.e. classées soit      81.632650% 

    

 Nombre de "1" analysés                    :        920 

 Nombre de "1" suppl. ("r")                :        705 

   

 Distribution des u.c.e. par classe... 

   

  1eme classe :    29. u.c.e.  137. "1" analysés ;  104. "1" 

suppl.. 

  2eme classe :    28. u.c.e.  160. "1" analysés ;  113. "1" 

suppl.. 

  3eme classe :    27. u.c.e.  190. "1" analysés ;  158. "1" 

suppl.. 

  4eme classe :    25. u.c.e.  131. "1" analysés ;   84. "1" 

suppl.. 

  5eme classe :    51. u.c.e.  302. "1" analysés ;  246. "1" 

suppl.. 

 

 -------------------------- 

 Classe n°  1 => Contexte A                       

 -------------------------- 

 Nombre d'u.c.e.                 :     29. soit : 18.13 %  

 Nombre de "uns" (a+r)           :    241. soit : 14.83 %  

 Nombre de mots analysés par uce :   4.72 

 

 num   effectifs   pourc.    chi2 identification 

 

    3     4.   6.   66.67    9.90        amar                        

   13     6.  16.   37.50    4.50        carinh+                     

   31    20.  29.   68.97   61.69        educ+                       

   32     7.  12.   58.33   14.13        ensin+                      

   41    23.  97.   23.71    5.18        filho+                      

   51     9.  23.   39.13    7.99        os                          



302 

 

   96 *   3.   4.   75.00    8.94 *    7 nos                         

  108 *   6.  15.   40.00    5.34 *    9 nao                         

   

 Nombre de mots sélectionnés   :    8 

 

 -------------------------- 

 Classe n°  2 => Contexte B                       

 -------------------------- 

 Nombre d'u.c.e.                 :     28. soit : 17.50 %  

 Nombre de "uns" (a+r)           :    273. soit : 16.80 %  

 Nombre de mots analysés par uce :   5.71 

 

 num   effectifs   pourc.    chi2 identification 

 

    1     7.  17.   41.18    7.39        ajud+                       

    6    12.  25.   48.00   19.09        as                          

   14    12.  34.   35.29    9.47        casa                        

   15     6.  15.   40.00    5.80        coisa+                      

   18    11.  13.   84.62   44.15        compr+                      

   30     4.   9.   44.44    4.80        dos                         

   39     8.  16.   50.00   13.01        faz+                        

   52     4.   6.   66.67   10.44        pag+                        

   65     4.   7.   57.14    7.97        uma                         

   66     2.   3.   66.67    5.12        vai                         

   77 *   5.  11.   45.45    6.39 *    4 em                          

   86 *   9.  29.   31.03    4.49 *    7 ele                         

   95 *   2.   4.   50.00    3.00 *    7 no                          

  317 *   5.  13.   38.46    4.31 *      *rend_5                     

   

 Nombre de mots sélectionnés   :   14 

 

 -------------------------- 

 Classe n°  3 => Contexte C                       

 -------------------------- 

 Nombre d'u.c.e.                 :     27. soit : 16.88 %  

 Nombre de "uns" (a+r)           :    348. soit : 21.42 %  

 Nombre de mots analysés par uce :   7.04 

 

 num   effectifs   pourc.    chi2 identification 

 

    4     8.  13.   61.54   20.12        amor                        

    8     7.  11.   63.64   18.41        atencao                     

   12     9.  23.   39.13    9.48        brinc+                      

   20     5.   7.   71.43   15.53        crianca+                    

   23    16.  38.   42.11   22.62        dar                         

   25     4.   5.   80.00   14.66        deve                        

   47     9.  10.   90.00   40.66        lev+                        

   49     4.   8.   50.00    6.59        mulher                      

   53     9.  22.   40.91   10.50        pai+                        

   54    12.  14.   85.71   51.83        pass+                       

   55     3.   4.   75.00    9.88        pod+                        

   62     2.   3.   66.67    5.40        tom+                        

   70 *  12.  43.   27.91    5.10 *      o                           

   74 *  12.  48.   25.00    3.23 *    4 com                         

   78 *  15.  63.   23.81    3.56 *    4 para                        

   85 *   4.   9.   44.44    5.17 *    6 bom                         

   86 *   9.  29.   31.03    5.06 *    7 ele                         
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  104 *  10.  25.   40.00   11.30 *    8 um                          

  108 *   5.  15.   33.33    3.20 *    9 nao                         

  111 *   4.   8.   50.00    6.59 *    M E                           

   

 Nombre de mots sélectionnés   :   20 

 

 -------------------------- 

 Classe n°  4 => Contexte D                       

 -------------------------- 

 Nombre d'u.c.e.                 :     25. soit : 15.63 %  

 Nombre de "uns" (a+r)           :    215. soit : 13.23 %  

 Nombre de mots analysés par uce :   5.24 

 

 num   effectifs   pourc.    chi2 identification 

 

   14    13.  34.   38.24   16.74        casa                        

   16     3.   5.   60.00    7.71        coloc+                      

   17     5.  10.   50.00    9.56        comida                      

   21    16.  51.   31.37   14.08        cuid+                       

   22    12.  29.   41.38   17.82        da                          

   26     4.   5.   80.00   16.22        dia+                        

   35     5.   7.   71.43   17.29        esposa                      

   48     7.  10.   70.00   23.92        mae                         

   90 *   2.   3.   66.67    6.04 *    7 meu                         

   91 *   2.   3.   66.67    6.04 *    7 mim                         

   92 *   4.   5.   80.00   16.22 *    7 minha                       

   94 *   5.  16.   31.25    3.29 *    7 na                          

   

 Nombre de mots sélectionnés   :   12 

 

 -------------------------- 

 Classe n°  5 => Contexte E                       

 -------------------------- 

 Nombre d'u.c.e.                 :     51. soit : 31.88 %  

 Nombre de "uns" (a+r)           :    548. soit : 33.72 %  

 Nombre de mots analysés par uce :   5.92 

 

 num   effectifs   pourc.    chi2 identification 

 

    2     5.   5.  100.00   11.03        aliment+                    

    5     9.  16.   56.25    4.86        ao                          

   27     5.   5.  100.00   11.03        divert+                     

   38    30.  33.   90.91   66.72        familia                     

   43     5.   5.  100.00   11.03        futuro                      

   44     4.   5.   80.00    5.50        ir                          

   46     7.   7.  100.00   15.65        lazer                       

   57     5.   6.   83.33    7.60        realiz+                     

   58     6.  10.   60.00    3.89        responsabilidade+           

   59     5.   7.   71.43    5.27        sair                        

   60    25.  25.  100.00   63.33        sustent+                    

   63    36.  89.   40.45    6.79        trabalh+                    

   68 *  30.  56.   53.57   18.68 *      a                           

   72 *  13.  27.   48.15    3.96 *    1 ter                         

   78 *  32.  63.   50.79   17.13 *    4 para                        

   84 *   5.   7.   71.43    5.27 *    5 se                          

   99 *  11.  22.   50.00    3.86 *    7 seu                         

  104 *  11.  25.   44.00    2.01 *    8 um                          
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  112 *   4.   5.   80.00    5.50 *    M O                           

  316 *  20.  49.   40.82    2.60 *      *rend_4                     

   

 Nombre de mots sélectionnés   :   20 

 Nombre de mots marqués        :  105 sur  112 soit  93.75% 

   

 Liste des valeurs de clé : 

    0 si chi2 <  2.71 

    1 si chi2 <  3.84 

    2 si chi2 <  5.02 

    3 si chi2 <  6.63 

    4 si chi2 < 10.80 

    5 si chi2 < 20.00 

    6 si chi2 < 30.00 

    7 si chi2 < 40.00 

    8 si chi2 < 50.00 

   

   

  Tableau croisant classes et clés : 

 

        * Classes *     1     2     3     4     5 

 

  Clés  * Poids   *    70    82   117    52   168 

   

      M *      13 *     0     2     4     1     6 

      1 *      35 *     4     8     5     2    16 

      3 *      12 *     2     1     3     3     3 

      4 *     163 *    18    33    39    13    60 

      5 *      48 *     8     4    12     3    21 

      6 *       9 *     1     2     4     0     2 

      7 *     144 *    26    28    29    23    38 

      8 *      25 *     1     2    10     1    11 

      9 *      40 *    10     2    11     6    11 

   

   

  Tableau des chi2 (signés) : 

   

 

        * Classes *     1     2     3     4     5 

 

  Clés  * Poids   *    70    82   117    52   168 

   

      M *      13 *    -2     0     0     0     0 

      1 *      35 *     0     1    -1     0     2 

      3 *      12 *     0     0     0     2     0 

      4 *     163 *    -2     2     0    -1     0 

      5 *      48 *     0    -2     0    -1     2 

      6 *       9 *     0     0     2    -1     0 

      7 *     144 *     2     1    -1     6    -5 

      8 *      25 *    -2    -1     3    -1     1 

      9 *      40 *     4    -4     0     0     0 

   

 Chi2 du tableau            :      46.458370 

   

 Nombre de "1" distribués :   489 soit 30 % 
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 ------------------------------- 

 C2: Reclassement des uce et uci 

 ------------------------------- 

   

   

 Type de reclassement choisi pour les uce : 

Classement d'origine 

   

   

 Tableaux des clés (TUCE et TUCI) :  

   

 Nombre d'uce enregistrées :  196 

 Nombre d'uce classées     :  160 soit : 81.63% 

   

   

 Nombre d'uci enregistrées :  196 

 Nombre d'uci classées     :  113 soit : 57.65% 

   

 

 

   

 --------------------------------- 

 C3: A.F.C. du tableau C2_DICB.111 

 --------------------------------- 

   

 A.F.C. de C:\Documents and Settings\User\Desktop\Analises 

ALCESTE\UFRN\2_Patern 

 idade\&&_System\&&_0\C2_DICB.111                            

   

 Effectif minimum d'un mot        :          8 

 Nombre d'uce minimum par classe  :         10 

 Nombre de lignes analysées       :         36 

 Nombre total de lignes           :         67 

 Nombre de colonnes analysées     :          5 

 

 *********************************************** 

 * Num.* Valeur Propre * Pourcentage *  Cumul  * 

 *********************************************** 

 *   1 *     .30880580 *    42.12548 *  42.125 * 

 *   2 *     .23460430 *    32.00335 *  74.129 * 

 *   3 *     .18965160 *    25.87116 * 100.000 * 

 *********************************************** 

 

 Seuls les mots à valeur de clé >= 0 sont représentés 

 Nombre total de mots retenus  :         67 

 Nombre de mots pleins retenus :         36 

 Nombre total de points        :         71 

   

 Représentation séparée car plus de 60 points 

   

  

 

 Projection des colonnes et mots "*" sur le plan   1  2 

(corrélations) 

   

 Axe horizontal : 1e facteur : V.P. =.3088 (   42.13 % de 

l'inertie) 
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 Axe vertical   : 2e facteur : V.P. =.2346 (   32.00 % de 

l'inertie) 

   

   +-----|---------|---------|---------+---------|---------|-------

--|-----+ 

18 |                       *rend_2     |                                   

|                       

17 |                                   |                                   

|                       

16 |                                   |                                   

|                       

15 |                                   |                                   

|                       

14 |                                   |                                   

|                       

13 |                                   |                                   

|                       

12 |                                   |          #02                      

|                       

11 |                                   |                                   

|                       

10 |                                   |                                   

|                       

 9 |                                   |                                   

|                       

 8 |                                   |                                   

|                       

 7 |      #03                          |                 *rend_5           

|                       

 6 |                                   *ida_2                              

|                       

 5 |                                   |                                   

|                       

 4 |                                   |                                   

|                       

 3 |                                   |                                   

|                       

 2 |                                   |                                   

|                       

 1 |                                   |                                   

|                       

 0 +-----------------------------------+---------------------------

--------+                       

 1 |                                   |                            

#04    |                       

 2 |                                   |                                   

|                       

 3 |                                   |                                   

|                       

 4 |                                   |                                   

|                       

 5 |                                   |   *rend_1                         

|                       

 6 |                                   *ida_1                              

|                       

 7 |                                   |                                   

|                       
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 8 |                    *rend_3        |                                   

|                       

 9 |                                   |                                   

|                       

10 |                                   |                            

*rend_4|                       

11 |                                   |                                   

|                       

12 |                                   |                                   

|                       

13 |                                   |                                   

|                       

14 |                                   |                                   

|                       

15 |                                   |                                   

|                       

16 |                                   |                                   

|                       

17 |                                   |                *eciv_1            

|                       

18 |                                   |                                   

|                       

19 |                           #01     |                                   

|                       

   +-----|---------|---------|---------+---------|---------|-------

--|-----+ 

   

 Nombre de points recouverts    0 dont   0 superposés 

   

    x    y nom  

   

  

 

 Projection des mots analyses sur le plan   1  2 (corrélations) 

   

 Axe horizontal : 1e facteur : V.P. =.3088 (   42.13 % de 

l'inertie) 

 Axe vertical   : 2e facteur : V.P. =.2346 (   32.00 % de 

l'inertie) 

   

   +-----|---------|---------|---------+---------|---------|-------

--|-----+ 

17 |                               responsabili                            

|                       

16 |         familiabrinc+        as   |     faz+                          

|                       

15 |                                   |                                   

|                       

14 |                                   |                                   

|                       

13 |                                   |                                   

|                       

12 |                                   |      compr+                       

|                       

11 |            atencao                coisa+                              

|                       
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10 |            atividade+pai+         |                     dos           

|                       

 9 |     pass+jog+                     |                                   

|                       

 8 |        lev+                       |                                   

|                       

 7 |        crianca+                   |                                   

|                       

 6 |                                   |                                   

|                       

 5 |                                   |                                

trabalh+                   

 4 |                                   |                          

coloc+   |                       

 3 |                                   |                                 

casa                      

 2 |                                   |                                   

|                       

 1 |                     mulher        |                            

da     |                       

 0 +---amor----------------------------+---------------------------

-comida-+                       

 1 |   ao                              |                                   

|                       

 2 |                                   |          ajud+           

mae      |                       

 3 |   dar                             |                          

esposa   |                       

 4 |                                   |                                   

|                       

 5 |                                   |                                   

|                       

 6 |                                   |                                   

|                       

 7 |                                   |                                   

|                       

 8 |                                   |          do                       

|                       

 9 |                                   |           etc                     

|                       

10 |                                   |                         

cuid+     |                       

11 |                                   |                                   

|                       

12 |                                   |                                   

|                       

13 |                                   |                                   

|                       

14 |                                   |                                   

|                       

15 |            carinh+                |                                   

|                       

16 |                               filho+                                  

|                       

17 |                 ensin+            |                                   

|                       
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18 |                                   |                                   

|                       

19 |                         osireduc+ |                                   

|                       

   +-----|---------|---------|---------+---------|---------|-------

--|-----+ 

   

 Nombre de points recouverts    0 dont   0 superposés 

   

    x    y nom  

   

  

 

 Projection des mots de type "r" sur le plan   1  2 (corrélations) 

   

 Axe horizontal : 1e facteur : V.P. =.3088 (   42.13 % de 

l'inertie) 

 Axe vertical   : 2e facteur : V.P. =.2346 (   32.00 % de 

l'inertie) 

   

   +-----|---------|---------|---------+---------|---------|-------

--|-----+ 

18 |                        o     tudo |                                   

|                       

17 |                para               |quando                             

|                       

16 |             E                     |                                   

|                       

15 |                                   |                                   

|                       

14 |                    ele            |              em                   

|                       

13 |                     de            |                                   

|                       

12 |                                   sua                                 

|                       

11 |      bom                          |                                   

|                       

10 |         um                        |                                   

|                       

 9 |                            ter    |                                   

|                       

 8 |                                   |                                   

|                       

 7 |         com                       |                tem                

|                       

 6 |                                   |                                   

|                       

 5 |                                   |                                   

|                       

 4 |                                 seus                                  

|                       

 3 |                                   |                                   

|                       

 2 |                                   |                                   

|                       
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 1 |                                   |                             

na    |                       

 0 +-----------------------------------+---------------------------

--------+                       

 1 |   que                             |                                   

|                       

 2 |                                   |                                   

|                       

 3 |                                   |                                   

|                       

 4 |                                   |                                   

|                       

 5 |                                   |                                   

|                       

 6 |                                   |                                   

|                       

 7 |                                   |      ser                          

|                       

 8 |                                   |                                   

|                       

 9 |                                   |                                   

|                       

10 |                                   |                                   

|                       

11 |       se                          |                                   

|                       

12 |                                   |                                   

|                       

13 |                                   |            a                      

|                       

14 |           nao                     |                                   

|                       

15 |                                   |                                   

|                       

16 |                                   |                                   

|                       

17 |                          seu      |e                                  

|                       

   +-----|---------|---------|---------+---------|---------|-------

--|-----+ 

   

 Nombre de points recouverts    0 dont   0 superposés 

   

    x    y nom  

   

   

 ----------------------------------------- 

 D1: Sélection de quelques mots par classe 

 ----------------------------------------- 

   

 Valeur de clé minimum pour la sélection :   0 

   

 Vocabulaire spécifique de la classe  1 : 

 educ+(20), ensin+(7), amar(4), os(9), filho+(23), carinh+(6), 

err+(2); 

   

 Vocabulaire spécifique de la classe  2 : 
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 compr+(11), as(12), faz+(8), ajud+(7), pag+(4), uma(4), coisa+(6), 

vai(2), dorm+(1), dos(4), fralda+(1), escola(2), nas(3), 

estudo+(1), vida(2); 

   

 Vocabulaire spécifique de la classe  3 : 

 pass+(12), lev+(9), amor(8), dar(16), atencao(7), crianca+(5), 

deve(4), brinc+(9), pai+(9), pod+(3), mulher(4), tom+(2), banh+(1), 

jog+(1), atividade+(6), tempo(2), deix+(1), precis+(1); 

   

 Vocabulaire spécifique de la classe  4 : 

 mae(7), casa(13), cuid+(16), da(12), dia+(4), esposa(5), 

coloc+(3), comida(5), assist+(1), do(5), fic+(1); 

   

 Vocabulaire spécifique de la classe  5 : 

 familia(0), sustent+(0), aliment+(0), divert+(0), futuro(0), 

lazer(0), realiz+(0), trabalh+(0), ir(0), sair(0), ao(0), 

responsabilidade+(0), com+(0), etc(0); 

   

 Mots outils spécifiques de la classe  1 : 

 ou(2), para-que(2), eu(1), nos(3), nao(6); 

   

 Mots outils spécifiques de la classe  2 : 

 em(5), muitas(1), no(2), seus(3); 

   

 Mots outils spécifiques de la classe  3 : 

 com(12), de(9), mas(2), quando(3), bom(4), ele(9), esta(2), 

outras(2), o-que(2), um(10), muito(2), sempre(2), E(4), e(22), 

o(12); 

   

 Mots outils spécifiques de la classe  4 : 

 ser(3), meu(2), mim(2), minha(4), na(5), todos(1), bem(2); 

   

 Mots outils spécifiques de la classe  5 : 

 ter(0), para(0), que(0), se(0), seu(0), sua(0), tambem(0), O(0), 

a(0); 

   

 Mots étoilés spécifiques de la classe  1 : 

 *eciv_1(29), *ind_208(1), *ind_215(1), *ind_220(1), *ind_225(1), 

*ind_236(1), *ind_244(1), *ind_248(1), *ind_249(1), *ind_258(1), 

*ind_261(1), *ind_262(1), *ind_304(1), *ind_306(1), *ind_318(1), 

*ind_321(1), *ind_328(1), *ind_335(1), *ind_345(1), *ind_347(1), 

*ind_349(1), *ind_351(1), *ind_353(1), *ind_359(1), *ind_364(1), 

*ind_367(1), *ind_373(1), *ind_375(1), *ind_388(1), *ind_392(1); 

   

 Mots étoilés spécifiques de la classe  2 : 

 *ind_206(1), *ind_207(1), *ind_214(1), *ind_217(1), *ind_238(1), 

*ind_251(1), *ind_253(1), *ind_256(1), *ind_260(1), *ind_268(1), 

*ind_285(1), *ind_286(1), *ind_301(1), *ind_303(1), *ind_305(1), 

*ind_307(1), *ind_322(1), *ind_324(1), *ind_325(1), *ind_329(1), 

*ind_352(1), *ind_370(1), *ind_378(1), *ind_379(1), *ind_384(1), 

*ind_386(1), *ind_393(1), *ind_400(1), *rend_1(4), *rend_2(10), 

*rend_5(5); 

   

 Mots étoilés spécifiques de la classe  3 : 

 *eciv_3(1), *ind_205(1), *ind_219(1), *ind_239(1), *ind_242(1), 

*ind_243(1), *ind_263(1), *ind_264(1), *ind_265(1), *ind_267(1), 

*ind_273(1), *ind_282(1), *ind_288(1), *ind_289(1), *ind_293(1), 
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*ind_297(1), *ind_298(1), *ind_299(1), *ind_309(1), *ind_311(1), 

*ind_313(1), *ind_316(1), *ind_317(1), *ind_333(1), *ind_343(1), 

*ind_368(1), *ind_389(1), *ind_396(1), *rend_3(9); 

   

 Mots étoilés spécifiques de la classe  4 : 

 *ida_1(19), *ind_211(1), *ind_216(1), *ind_240(1), *ind_245(1), 

*ind_246(1), *ind_250(1), *ind_252(1), *ind_269(1), *ind_281(1), 

*ind_284(1), *ind_292(1), *ind_294(1), *ind_296(1), *ind_314(1), 

*ind_327(1), *ind_336(1), *ind_337(1), *ind_338(1), *ind_339(1), 

*ind_342(1), *ind_360(1), *ind_361(1), *ind_363(1), *ind_381(1), 

*ind_399(1); 

   

 Mots étoilés spécifiques de la classe  5 : 

 *ida_2(0), *ind_218(0), *ind_221(0), *ind_223(0), *ind_224(0), 

*ind_226(0), *ind_227(0), *ind_228(0), *ind_229(0), *ind_233(0), 

*ind_247(0), *ind_254(0), *ind_257(0), *ind_266(0), *ind_271(0), 

*ind_272(0), *ind_279(0), *ind_280(0), *ind_283(0), *ind_287(0), 

*ind_291(0), *ind_295(0), *ind_300(0), *ind_310(0), *ind_312(0), 

*ind_315(0), *ind_320(0), *ind_323(0), *ind_326(0), *ind_331(0), 

*ind_334(0), *ind_341(0), *ind_344(0), *ind_346(0), *ind_354(0), 

*ind_355(0), *ind_356(0), *ind_357(0), *ind_358(0), *ind_366(0), 

*ind_371(0), *ind_374(0), *ind_376(0), *ind_377(0), *ind_380(0), 

*ind_383(0), *ind_385(0), *ind_391(0), *ind_394(0), *ind_395(0), 

*ind_397(0), *ind_398(0), *rend_4(0); 

 

 

   

 -------------------------------------------- 

 D1: Sélection des mots et des uce par classe 

 -------------------------------------------- 

   

   

 D1 : Distribution des formes d'origine par racine 

   

   

 ------------------------------  

 Formes associées au contexte A 

 ------------------------------  

   

A9 educ+ : educa(1), educacao(3), educando(1), educar(15); 

A5 ensin+ : ensina(1), ensinando(1), ensinar(5); 

A4 amar : amar(4); 

A4 os : os(9); 

A4 nos : nos(3); 

A3 filho+ : filho(14), filhos(13); 

A3 nao : nao(6); 

A2 carinh+ : carinho(4), carinhoso(3); 

   

 ------------------------------  

 Formes associées au contexte B 

 ------------------------------  

   

B8 compr+ : compra(4), comprar(4), compras(4); 

B5 as : as(12); 

B5 faz+ : faz(3), fazer(5); 

B4 ajud+ : ajuda(5), ajudar(4); 

B4 pag+ : paga(3), pagar(1); 
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B4 uma : uma(4); 

B3 coisa+ : coisas(6); 

B3 vai : vai(3); 

B3 em : em(5); 

B2 dorm+ : dormir(1); 

B2 dos : dos(4); 

B2 fralda+ : fraldas(1); 

   

 ------------------------------  

 Formes associées au contexte C 

 ------------------------------  

   

C9 pass+ : passar(1), passear(12); 

C8 lev+ : leva(4), levar(7); 

C6 amor : amor(9); 

C6 dar : dar(18); 

C5 atencao : atencao(7); 

C5 crianca+ : crianca(4), criancas(3); 

C5 deve : deve(5); 

C5 um : um(12); 

C4 brinc+ : brincando(1), brincar(8); 

C4 pai+ : pai(9), pais(1); 

C4 pod+ : pode(2), poder(1); 

C3 mulher : mulher(4); 

C3 tom+ : toma(1), tomar(2); 

C3 o : o(14); 

C3 bom : bom(4); 

C3 ele : ele(10); 

C3 E : E(4); 

C2 banh+ : banho(1); 

C2 jog+ : jogar(1); 

   

 ------------------------------  

 Formes associées au contexte D 

 ------------------------------  

   

D6 mae : mae(7); 

D5 casa : casa(14); 

D5 cuid+ : cuida(8), cuidar(9); 

D5 da : da(14); 

D5 dia+ : dia(3), dias(1); 

D5 esposa : esposa(5); 

D5 minha : minha(4); 

D4 coloc+ : colocar(3); 

D4 comida : comida(5); 

D3 meu : meu(2); 

D3 mim : mim(2); 

   

 ------------------------------  

 Formes associées au contexte E 

 ------------------------------  

   

E9 familia : familia(36); 

E9 sustent+ : sustenta(3), sustentar(22); 

E5 aliment+ : alimenta(2), alimentacao(1), alimentar(2); 

E5 divert+ : diverte(1), divertir(4); 

E5 futuro : futuro(5); 
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E5 lazer : lazer(7); 

E5 a : a(39); 

E5 para : para(43); 

E4 realiz+ : realiza(2), realizar(3); 

E4 trabalh+ : trabalha(12), trabalhar(22), trabalho(4); 

E3 ir : ir(4); 

E3 sair : sair(5); 

E3 se : se(5); 

E3 O : O(4); 

E2 ao : ao(9); 

E2 responsabilidade+ : responsabilidade(5), responsabilidades(2); 

E2 ter : ter(16); 

 

 

   

 -------------------------- 

 D1: Tri des uce par classe 

 -------------------------- 

   

   

 Suffixe de l'analyse : 111 

 Clé sélectionnée : A 

 124  13  #educar o #filho e mandar ele respeitar #os mais velhos. 

 143  13  #educar #os #filhos. 

 188  12  trabalha, #educa #os #filhos e alem-de tudo e #carinhoso 

com a sogra, o-que #nao e facil. 

  44   8  eles tem que cuidar, #amar e ter paciencia, e nunca 

desistir de criar #os #filhos. 

  54   8  #educar e #ensinar. 

 141   8  #educar #os #filhos e trabalhar. 

 102   5  #ensina a seu #filho a ser responsavel com a vida, dar 

amor e #carinho a ele, dialogar com seu #filho, ajuda_lo em 

momentos dificeis, #nao ter desgosto quando seu #filho #erra, 

sempre mostrar confianca em seu #filho, etc. 

 145   5  amor, #carinho pelos #filhos, #educar #para-que #nao 

deixem de estudar. 

   4   4  #educar, trabalhar e #ensinar. 

  21   4  cuidar, proteger e #educar seu #filho. 

  32   4  dar conselhos, saber #educar e #nao bater muito #nos 

#filhos. 

  45   4  #amar, dar #carinho e amor ao seu #filho, zelar por ele. 

 131   4  trabalha, pratica esporte demais, e #carinhoso, #nao bate 

#nos #filhos. so isso que #eu tinha a falar. 

 155   4  cuidar do #filho, #educar, #ensinar e ajudar. 

 163   4  ajudar na licao de casa, dar conselhos, #ensinar o-que-e 

bom e o-que-e ruim, #educar e principalmente #amar. 

 171   4  brincadeiras, #ensinar coisas, dizer o-que-e certo #ou 

#errado. 

 149   3  pagar contas de luz, agua, etc. fazer feira, ajudar #os 

seus #filhos com as atividades como #educando, #ensinando a ler e 

etc. 

  11   2  dar #carinho, brinca com #os #filhos, e #carinhoso, cuida 

dos #filhos e ajeita a casa. 

   

 Suffixe de l'analyse : 111 

 Clé sélectionnée : B 

   3  19  trabalhar, #fazer #compras e #pagar #as contas. 
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  52  13  #compra #as #coisas para a familia. 

 196  13  #ajuda com #as economias e tenta #fazer de tudo para ter 

o bem estar #em sua casa. 

  47   9  ele #compra #fraldas, #faz comida, trabalha e #compra 

alimentos. 

 180   9  trabalhar, cuidar #dos filhos, #fazer #as #compras e etc. 

 182   9  trabalha, #paga #as contas, #ajuda na atividade 

financeira. 

   2   7  trabalhar, #ajudar na casa, #ajudar #nas #compras e 

#ajudar aos filhos. 

  82   7  ter #uma boa convivencia, #fazer o-que ele precisa, 

brincar com #seus filhos e #comprar o-que ele precisa. 

 118   7  #vai trabalhar, #no final de semana #vai #em #uma igreja 

para deus abencoar e tirar todo fardo pesado. 

 166   7  #ajudar o filho com #as despesas de casa e da #escola, 

brincar com ele #nas horas certas etc. 

 174   7  trabalha, #faz #as #compras #no supermercado e alguns dao 

licao de #vida para #seus filhos. 

 125   5  #ajuda o filho com atividade da #escola, brinca com ele e 

#muitas outras #coisas. 

 148   5  cuidar de seu filho, #fazer atividades recreativas com 

ele, praticar esportes, colocar ele para #dormir, entre outras 

#coisas. 

  13   4  E cuidar da saude #dos filhos, trabalhar bastante para-

que eles nao passem por necessidades e ter compromisso com #as 

#coisas. 

  64   4  um pai realiza os pedidos #dos filhos e estabelece #as 

#coisas dentro-de casa. 

 120   4  ele trabalha, cuida das meninas e #paga #as contas. 

  10   3  ele brinca comigo, me #ajuda #nas atividades e pinta a 

casa. 

  99   3  #vai trabalhar, #faz atividades de casa. 

   

 Suffixe de l'analyse : 111 

 Clé sélectionnée : C 

 192  22  #toma conta do filho #quando a #mulher nao #pode #tomar 

conta, outra #atividade #e #levar #o filho para #passear, #brincar 

#com #ele, #dar #banho nele, etc. 

  95  14  todas #criancas merecem #um pouco #de #amor. #ele #deve 

ter #atencao dos #pais #e #muito #amor. 

 112  14  #um #pai #com mais condicoes, geralmente, #leva seu filho 

a #um shopping, a #um zoologico #e a outros lugares. #E #o #pai 

#com menos condicoes #pode #levar seu filho para #passear na rua, 

#jogar futebol #com #ele #e ate ensinar #outras #atividades. 

 107   8  cuidar para-que nada aconteca #com #o filho, #dar muita 

#atencao #e #passar #um #bom #tempo #com #o filho. 

  38   7  #dar #amor, trabalhar #e #esta presente em #atividades 

escolares. 

  59   7  trabalhar, #dar tudo que a #crianca tem direito #e nao 

ser #um #pai ausente. 

  60   7  #E conseguir ter #um emprego otimo para #dar tudo #de 

#bom para seus filhos #e sua #mulher, #e #brincar #com seus filhos. 

  85   5  #dar educacao, #brincar, #dar #amor, as vezes. 

 113   5  #passear #com as #criancas, #deve ter responsabilidade, 

ter cuidado, #deve #brincar, #levar para #passear #e fazer #outras 

coisas. 

   1   4  #dar #muito carinho #e #amor. 
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  78   4  #um #bom #pai educa bem a #crianca, #dar carinho, #amor, 

nao #e ruim #com a #crianca. #quando a #crianca faz travessuras #o 

coloca #de castigo. 

 164   4  trabalha #e #leva para #passear. 

  61   3  cuidar do filho, #levar #ele para #passear, #dar comida, 

#dar #atencao ao filho. 

  63   3  as #atividades #de #um #pai sao trabalhar para #dar 

comida para #ele #e a familia, #e cuidar das #criancas. 

  69   3  trabalhar para #poder #dar uma vida digna para #o filho 

#e para a #mulher. #mas nunca esquecer os compromissos #com a vida 

#de ser #pai. 

  84   3  acho que #um #pai trabalha para #dar do #bom #e do melhor 

para seus filhos, #mas sem esquecer #o #amor, afeto, amizade para 

#o filho. 

  89   3  as #atividades #de #um #pai dentro-de casa #e estar 

#sempre #brincando #e ao mesmo #tempo ensinando as coisas corretas. 

  94   3  #passear todos os finais #de semana #e #sempre #dar 

#atencao ao filho. 

   

 Suffixe de l'analyse : 111 

 Clé sélectionnée : D 

  41  21  #cuida #da #casa, #da #esposa e #ser prestativo. 

  12  12  ele #cuida #do bebe quando #minha #mae sai de #casa, faz 

a #comida e limpa a #casa. 

  80  12  #meu pai trabalha de maqueiro no hospital walfredo gurgel 

e #minha #mae #cuida #da #casa. 

 135   9  trabalhar, #cuidar #da #casa e #do filho e #da #esposa. 

 177   9  amar um filho, auxiliar sua #esposa a #cuidar #da #casa, 

#ser decidido, dar ordem. 

 195   9  trabalha para #colocar o pao de cada #dia dentro-de #casa 

e tambem toma conta dos afazeres #da rua como ponto forte. 

  77   7  #cuidar #bem #do seu filho e #da sua mulher, #colocar 

#comida #na mesa e trabalhar. 

   7   6  ele me #da carinho, #cuida de #mim muito #bem. 

  46   5  #cuidar dos filhos, trabalhar e #cuidar #da #esposa. 

  48   5  trabalha, educa o filho e #cuida #da #casa. 

 132   5  #cuida #do filho e #da #comida, etc. 

 134   5  #cuida #da #casa, trabalha, bota o filho #na escola e 

tudo mais. 

 123   4  pai trabalha e #mae trabalha e organiza a #casa. 

 138   4  ter responsabilidade, trabalhar para botar #comida em 

#casa. 

 156   4  #cuidar de seus filhos, ajuda_los #na licao de #casa, 

etc. 

 157   4  trabalhar, ajudar #minha #mae em #casa. 

  88   3  trabalha para poder dar #comida, ajudar a #mae a educar e 

#cuidar. 

  42   2  trabalhar, #cuidar das coisas, #ficar #na cozinha 

enquanto a #esposa nao esta. 

   

 Suffixe de l'analyse : 111 

 Clé sélectionnée : E 

 194  13  #lazer, reuniao de #familia, #sair #para #ir #ao cinema, 

shopping, #a clubes e ser rigoroso nas horas necessarias. 

  24  10  #trabalhar e #sustentar #a #familia. 

  25  10  futebol, #trabalhar e #sustentar #a #familia. 
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  83  10  #trabalhar, ser um homem bom, #realiza o-que planeja 

#para o #futuro. 

 176  10  #se #divertir com #a #familia e #trabalhar. 

 122   9  #O pai tem #que #trabalhar #para #sustentar #sua #familia 

e cumprir #sua #responsabilidade de pai. 

  23   7  #trabalha #para #sustentar #a #familia, #ter #lazer com o 

filho, #trabalhar #para comprar um carro. 

  43   7  E #ter #responsabilidade e #trabalhar. 

  75   7  #trabalha #para conseguir um bom #futuro. 

  22   6  #trabalha #para #sustentar #a #familia e demais coisas. 

 108   6  #trabalha, #sustenta #a #familia juntamente com #a mae, 

#alimenta #a #familia, da presentes #ao filho e as necessidades 

prioritarias na #familia. 

  68   5  #trabalha #para #sustentar #a #sua nova #familia com 

bastante #responsabilidade e da educacao #para #seu filho. 

 191   5  #trabalha #para #sustentar #a #familia e da atencao #ao 

filho. 

 193   5  #trabalhar #para #sustentar #a #familia e dar atencao #ao 

filho. 

  50   3  ele #trabalha #para #sustentar #a #familia e #para cuidar 

do #seu filho. 

  79   3  #trabalhar #para #sustentar #a #familia e os filhos, e 

#tambem #ter muito cuidado com aquilo #que fazemos #tambem #ter 

muita #responsabilidade com #a #familia. 

 116   3  #ir #para #a praia, area de #lazer, #etc. 

 173   3  #trabalha, #sustenta #a #familia, brinca com o filho e 

#etc. 

 

 

   

 --------------------------------- 

 D2: Calcul des "segments répétés" 

 --------------------------------- 

   

 Seuls les 20 SR les plus fréquents sont retenus ici : 

    

 2  18 seu filho+                                                

 2  12 trabalh+ para                                             

 3   9 com o filho+                                              

 2   9 o filho+                                                  

 3   9 sustent+ a familia                                        

 2   8 trabalh+ e                                                

 2   7 um pai+                                                   

 2   7 seus filho+                                               

 2   7 para pass+                                                

 2   7 em casa                                                   

 2   6 para ele                                                  

 2   6 com ele                                                   

 2   6 com a                                                     

 2   6 jog+ bola                                                 

 2   6 dar banh+                                                 

 3   6 cuid+ do filho+                                           

 2   5 se divert+                                                

 2   5 de casa                                                   

 2   5 ter um                                                    

 2   5 ter responsabilidade+                                     
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 -------------------------------------------- 

 D2: Calcul des "segments répétés" par classe 

 -------------------------------------------- 

   

   

 *** classe n°  1 (20 SR maximum) *** 

   

 2 1  7 seu filho+                                               

 2 1  3 e carinh+                                                

 2 1  2 seus filho+                                              

 2 1  2 para ele                                                 

 2 1  2 de casa                                                  

 2 1  2 com a                                                    

 2 1  2 trabalh+ e                                               

 3 1  2 os filho+ e                                              

 2 1  2 os filho+                                                

 5 1  1 para o seu filho+ e                                      

 2 1  1 para a                                                   

 2 1  1 para dar                                                 

 2 1  1 com ele                                                  

 3 1  1 com os filho+                                            

 3 1  1 com as atividade+                                        

 2 1  1 tem que                                                  

 3 1  1 o filho+ e                                               

 2 1  1 o filho+                                                 

 2 1  1 e ter                                                    

 2 1  1 e trabalh+                                               

   

 *** classe n°  2 (20 SR maximum) *** 

   

 2 2  2 seu filho+                                               

 2 2  2 para ele                                                 

 3 2  2 para o filho+                                            

 2 2  2 em casa                                                  

 2 2  2 com ele                                                  

 2 2  2 com as                                                   

 2 2  2 o filho+                                                 

 2 2  2 e etc                                                    

 2 2  2 trabalh+ para                                            

 3 2  2 cuid+ dos filho+                                         

 3 2  2 brinc+ com ele                                           

 2 2  2 as coisa+                                                

 2 2  1 um pai+                                                  

 2 2  1 seus filho+                                              

 3 2  1 ele trabalh+ e                                           

 2 2  1 ele trabalh+                                             

 3 2  1 para a familia                                           

 4 2  1 em casa e dar                                            

 4 2  1 de casa e da                                             

 3 2  1 com o filho+                                             

   

 *** classe n°  3 (20 SR maximum) *** 

   

 2 3  5 para pass+                                               

 2 3  4 um pai+                                                  

 3 3  3 com o filho+                                             

 2 3  3 a crianca+                                               
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 3 3  3 as atividade+ de                                         

 2 3  2 um bom                                                   

 5 3  2 um pai+ trabalh+ para dar                                

 4 3  2 seu filho+ para pass+                                    

 2 3  2 seu filho+                                               

 2 3  2 com ele                                                  

 4 3  2 o filho+ para pass+                                      

 2 3  2 trabalh+ e                                               

 4 3  2 dar atencao ao filho+                                    

 2 3  2 dar amor                                                 

 3 3  2 cuid+ do filho+                                          

 2 3  2 carinh+ e                                                

 2 3  1 sua familia                                              

 3 3  1 seus filho+ e                                            

 2 3  1 seus filho+                                              

 2 3  1 para ele                                                 

   

 *** classe n°  4 (20 SR maximum) *** 

   

 3 4  4 cuid+ da casa                                            

 2 4  3 trabalh+ para                                            

 2 4  2 em casa                                                  

 2 4  2 de casa                                                  

 2 4  2 o filho+                                                 

 2 4  2 a mae                                                    

 2 4  1 seus filho+                                              

 2 4  1 com a                                                    

 2 4  1 ter responsabilidade+                                    

 4 4  1 tem que trabalh+ e                                       

 6 4  1 o filho+ e cuid+ da casa                                 

 3 4  1 e a casa                                                 

 2 4  1 e trabalh+                                               

 2 4  1 e dar                                                    

 2 4  1 e da                                                     

 2 4  1 e cuid+                                                  

 2 4  1 a mulher                                                 

 4 4  1 trabalh+ e a casa                                        

 4 4  1 trabalh+ e cuid+ da                                      

 2 4  1 trabalh+ e                                               

   

 *** classe n°  5 (20 SR maximum) *** 

   

 3 5  7 sustent+ a familia                                       

 2 5  5 seu filho+                                               

 2 5  5 trabalh+ para                                            

 2 5  4 se divert+                                               

 2 5  4 ter um                                                   

 2 5  3 sua familia                                              

 3 5  3 com o filho+                                             

 2 5  3 a familia                                                

 5 5  3 trabalh+ para sustent+ a familia                         

 2 5  2 um bom                                                   

 2 5  2 seus filho+                                              

 2 5  2 para o                                                   

 3 5  2 com a mae                                                

 3 5  2 com a familia                                            

 2 5  2 com a                                                    
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 2 5  2 ter responsabilidade+                                    

 2 5  2 o filho+                                                 

 2 5  2 e da                                                     

 6 5  2 trabalh+ para sustent+ a familia e                       

 4 5  2 trabalh+ para sustent+ a                                 

 

 

   

 ------------------------------ 

 D3: C.A.H. des mots par classe 

 ------------------------------ 

   

    

 C.A.H. du contexte lexical A 

   

 Fréquence minimum d'un mot         :          5 

 Nombre de mots sélectionnés        :          5 

 Valeur de clé minimum après calcul :          2 

   

 Nombre d'uce analysées             :         29 

 Seuil du chi2 pour les uce         :          0 

 Nombre de mots retenus             :          5 

 Poids total du tableau             :         65 

   

                       |----|----|----|----|----|----|----|----|---

-|----| 

   

 A3 filho+             |-----------------------------------+-------

-----+       

 A9 educ+              |----------------+------------------+            

|       

 A5 ensin+             |----------------+                               

|       

 A4 os                 |----------------------+--------------------

-----+       

 A2 carinh+            |----------------------+                                 

   

  

 

    

 C.A.H. du contexte lexical B 

   

 Fréquence minimum d'un mot         :          5 

 Nombre de mots sélectionnés        :          5 

 Valeur de clé minimum après calcul :          2 

   

 Nombre d'uce analysées             :         28 

 Seuil du chi2 pour les uce         :          0 

 Nombre de mots retenus             :          5 

 Poids total du tableau             :         44 

   

                       |----|----|----|----|----|----|----|----|---

-|----| 

   

 B4 ajud+              |----------------------------------------+--

------+      
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 B5 as                 |---------------------+------------------+        

|      

 B3 coisa+             |---------------------+                           

|      

 B8 compr+             |-----------------------------+-------------

------+      

 B5 faz+               |-----------------------------+                          

   

  

 

    

 C.A.H. du contexte lexical C 

   

 Fréquence minimum d'un mot         :          5 

 Nombre de mots sélectionnés        :          8 

 Valeur de clé minimum après calcul :          2 

   

 Nombre d'uce analysées             :         27 

 Seuil du chi2 pour les uce         :          0 

 Nombre de mots retenus             :          8 

 Poids total du tableau             :         75 

   

                       |----|----|----|----|----|----|----|----|---

-|----| 

   

 C9 pass+              |---------------+---------------+-----------

------+      

 C8 lev+               |---------------+               |                 

|      

 C5 atencao            |-------------------------+-----+                 

|      

 C4 brinc+             |-------------------------+                       

|      

 C6 dar                |-----------------------+-------------------

------+      

 C5 crianca+           |-----------------+-----+                                

 C6 amor               |----------+------+                                      

 C4 pai+               |----------+                                             

   

  

 

    

 C.A.H. du contexte lexical D 

   

 Fréquence minimum d'un mot         :          5 

 Nombre de mots sélectionnés        :          6 

 Valeur de clé minimum après calcul :          2 

   

 Nombre d'uce analysées             :         25 

 Seuil du chi2 pour les uce         :          0 

 Nombre de mots retenus             :          6 

 Poids total du tableau             :         58 

   

                       |----|----|----|----|----|----|----|----|---

-|----| 
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 D5 cuid+              |-------------------+---------------------+-

------+      

 D5 da                 |-------------------+                     |       

|      

 D5 casa               |-----------------------------+-----------+       

|      

 D5 esposa             |-----------------------------+                   

|      

 D6 mae                |---------------+---------------------------

------+      

 D4 comida             |---------------+                                        

   

  

 

    

 C.A.H. du contexte lexical E 

   

 Fréquence minimum d'un mot         :          5 

 

 

   

 ------------------------------ 

 D3: C.A.H. des mots par classe 

 ------------------------------ 

   

    

 C.A.H. du contexte lexical A 

   

 Fréquence minimum d'un mot         :          5 

 Nombre de mots sélectionnés        :          5 

 Valeur de clé minimum après calcul :          2 

   

 Nombre d'uce analysées             :         29 

 Seuil du chi2 pour les uce         :          0 

 Nombre de mots retenus             :          5 

 Poids total du tableau             :         65 

   

                       |----|----|----|----|----|----|----|----|---

-|----| 

   

 A3 filho+             |-----------------------------------+-------

-----+       

 A9 educ+              |----------------+------------------+            

|       

 A5 ensin+             |----------------+                               

|       

 A4 os                 |----------------------+--------------------

-----+       

 A2 carinh+            |----------------------+                                 

   

  

 

    

 C.A.H. du contexte lexical B 

   

 Fréquence minimum d'un mot         :          5 

 Nombre de mots sélectionnés        :          5 
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 Valeur de clé minimum après calcul :          2 

   

 Nombre d'uce analysées             :         28 

 Seuil du chi2 pour les uce         :          0 

 Nombre de mots retenus             :          5 

 Poids total du tableau             :         44 

   

                       |----|----|----|----|----|----|----|----|---

-|----| 

   

 B4 ajud+              |----------------------------------------+--

------+      

 B5 as                 |---------------------+------------------+        

|      

 B3 coisa+             |---------------------+                           

|      

 B8 compr+             |-----------------------------+-------------

------+      

 B5 faz+               |-----------------------------+                          

   

  

 

    

 C.A.H. du contexte lexical C 

   

 Fréquence minimum d'un mot         :          5 

 Nombre de mots sélectionnés        :          8 

 Valeur de clé minimum après calcul :          2 

   

 Nombre d'uce analysées             :         27 

 Seuil du chi2 pour les uce         :          0 

 Nombre de mots retenus             :          8 

 Poids total du tableau             :         75 

   

                       |----|----|----|----|----|----|----|----|---

-|----| 

   

 C9 pass+              |---------------+---------------+-----------

------+      

 C8 lev+               |---------------+               |                 

|      

 C5 atencao            |-------------------------+-----+                 

|      

 C4 brinc+             |-------------------------+                       

|      

 C6 dar                |-----------------------+-------------------

------+      

 C5 crianca+           |-----------------+-----+                                

 C6 amor               |----------+------+                                      

 C4 pai+               |----------+                                             

   

  

 

    

 C.A.H. du contexte lexical D 

   

 Fréquence minimum d'un mot         :          5 
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 Nombre de mots sélectionnés        :          6 

 Valeur de clé minimum après calcul :          2 

   

 Nombre d'uce analysées             :         25 

 Seuil du chi2 pour les uce         :          0 

 Nombre de mots retenus             :          6 

 Poids total du tableau             :         58 

   

                       |----|----|----|----|----|----|----|----|---

-|----| 

   

 D5 cuid+              |-------------------+---------------------+-

------+      

 D5 da                 |-------------------+                     |       

|      

 D5 casa               |-----------------------------+-----------+       

|      

 D5 esposa             |-----------------------------+                   

|      

 D6 mae                |---------------+---------------------------

------+      

 D4 comida             |---------------+                                        

   

  

 

    

 C.A.H. du contexte lexical E 

   

 Fréquence minimum d'un mot         :          5 

 

 

   

 ------------------------------ 

 D3: C.A.H. des mots par classe 

 ------------------------------ 

   

    

 C.A.H. du contexte lexical A 

   

 Fréquence minimum d'un mot         :          5 

 Nombre de mots sélectionnés        :          5 

 Valeur de clé minimum après calcul :          2 

   

 Nombre d'uce analysées             :         29 

 Seuil du chi2 pour les uce         :          0 

 Nombre de mots retenus             :          5 

 Poids total du tableau             :         65 

   

                       |----|----|----|----|----|----|----|----|---

-|----| 

   

 A3 filho+             |-----------------------------------+-------

-----+       

 A9 educ+              |----------------+------------------+            

|       

 A5 ensin+             |----------------+                               

|       
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 A4 os                 |----------------------+--------------------

-----+       

 A2 carinh+            |----------------------+                                 

   

  

 

    

 C.A.H. du contexte lexical B 

   

 Fréquence minimum d'un mot         :          5 

 Nombre de mots sélectionnés        :          5 

 Valeur de clé minimum après calcul :          2 

   

 Nombre d'uce analysées             :         28 

 Seuil du chi2 pour les uce         :          0 

 Nombre de mots retenus             :          5 

 Poids total du tableau             :         44 

   

                       |----|----|----|----|----|----|----|----|---

-|----| 

   

 B4 ajud+              |----------------------------------------+--

------+      

 B5 as                 |---------------------+------------------+        

|      

 B3 coisa+             |---------------------+                           

|      

 B8 compr+             |-----------------------------+-------------

------+      

 B5 faz+               |-----------------------------+                          

   

  

 

    

 C.A.H. du contexte lexical C 

   

 Fréquence minimum d'un mot         :          5 

 Nombre de mots sélectionnés        :          8 

 Valeur de clé minimum après calcul :          2 

   

 Nombre d'uce analysées             :         27 

 Seuil du chi2 pour les uce         :          0 

 Nombre de mots retenus             :          8 

 Poids total du tableau             :         75 

   

                       |----|----|----|----|----|----|----|----|---

-|----| 

   

 C9 pass+              |---------------+---------------+-----------

------+      

 C8 lev+               |---------------+               |                 

|      

 C5 atencao            |-------------------------+-----+                 

|      

 C4 brinc+             |-------------------------+                       

|      
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 C6 dar                |-----------------------+-------------------

------+      

 C5 crianca+           |-----------------+-----+                                

 C6 amor               |----------+------+                                      

 C4 pai+               |----------+                                             

   

  

 

    

 C.A.H. du contexte lexical D 

   

 Fréquence minimum d'un mot         :          5 

 Nombre de mots sélectionnés        :          6 

 Valeur de clé minimum après calcul :          2 

   

 Nombre d'uce analysées             :         25 

 Seuil du chi2 pour les uce         :          0 

 Nombre de mots retenus             :          6 

 Poids total du tableau             :         58 

   

                       |----|----|----|----|----|----|----|----|---

-|----| 

   

 D5 cuid+              |-------------------+---------------------+-

------+      

 D5 da                 |-------------------+                     |       

|      

 D5 casa               |-----------------------------+-----------+       

|      

 D5 esposa             |-----------------------------+                   

|      

 D6 mae                |---------------+---------------------------

------+      

 D4 comida             |---------------+                                        

   

  

 

    

 C.A.H. du contexte lexical E 

   

 Fréquence minimum d'un mot         :          5 

 

 

   

 ------------------------------ 

 D3: C.A.H. des mots par classe 

 ------------------------------ 

   

    

 C.A.H. du contexte lexical $ 

   

 Fréquence minimum d'un mot         :         10 

 Nombre de mots sélectionnés        :         25 

 Valeur de clé minimum après calcul :          2 

   

 Nombre d'uce analysées             :        196 

 Seuil du chi2 pour les uce         :          0 
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 Nombre de mots retenus             :         25 

 Poids total du tableau             :        763 

   

                       |----|----|----|----|----|----|----|----|---

-|----| 

   

  0 etc                |-----------------------+----------+--------

--+---+      

  0 brinc              |-------+---------------+          |          

|   |      

  0 pass               |-------+                          |          

|   |      

  0 faz                |----------+-------------+---------+          

|   |      

  0 compr              |----------+             |                    

|   |      

  0 as                 |-------------+----------+                    

|   |      

  0 coisa              |-------------+                               

|   |      

  0 dar                |---------------+------------+-----------+--

--+   |      

  0 carinh             |-------+-------+            |           |        

|      

  0 amor               |-------+                    |           |        

|      

  0 educ               |------------------+---------+           |        

|      

  0 os                 |------------------+                     |        

|      

  0 casa               |------------+------------------+--------+        

|      

  0 ajud               |------------+                  |                 

|      

  0 pai                |----------------+--------------+                 

|      

  0 atividade          |----------------+                                

|      

  0 trabalh            |---------------------------+------------+--

------+      

  0 ao                 |----------------+----------+            |               

  0 familia            |-+--------------+                       |               

  0 sustent            |-+                                      |               

  0 filho              |----------------------------------+-----+               

  0 da                 |-----------------------+----------+                     

  0 cuid               |------------+----------+                                

  0 do                 |------------+                                           

   

  

 

 

 

   

 ------------------------------ 

 D3: C.A.H. des mots par classe 

 ------------------------------ 
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 C.A.H. du contexte lexical $ 

   

 Fréquence minimum d'un mot         :         10 

 Nombre de mots sélectionnés        :         60 

 Valeur de clé minimum après calcul :          2 

   

 Nombre d'uce analysées             :        196 

 Seuil du chi2 pour les uce         :          0 

 Nombre de mots retenus             :         60 

 Poids total du tableau             :       1073 

   

                       |----|----|----|----|----|----|----|----|---

-|----| 

   

  0 casa               |-------------------+------------+---------

+----++       

  0 da                 |-------------------+            |         |    

||       

  0 trabalh            |---------------------+----------+         |    

||       

  0 os                 |---------------------+                    |    

||       

  0 comida             |-----------------+------------+-------+---+    

||       

  0 mae                |-----------------+            |       |        

||       

  0 etc                |----------------------+-------+       |        

||       

  0 cuid               |------------+---------+               |        

||       

  0 do                 |------------+                         |        

||       

  0 lazer              |------------------+-----------+-------+        

||       

  0 realiz             |-----------+------+           |                

||       

  0 familia            |--+--------+                  |                

||       

  0 sustent            |--+                           |                

||       

  0 esposa             |-------------------+----------+                

||       

  0 amar               |-------------------+                           

||       

  0 filho              |------------------------------+------------

+---+|       

  0 brinc              |-----------------+------------+            

|    |       

  0 com                |-----------------+                         

|    |       

  0 divert             |------------------+-----------+-------+----

+    |       

  0 sair               |-----------+------+           |       |         

|       

  0 aliment            |-----------+                  |       |         

|       
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  0 pag                |------------------+-----------+       |         

|       

  0 ajud               |---------+--------+                   |         

|       

  0 nas                |---------+                            |         

|       

  0 pass               |-----+----------------+---------+-----+         

|       

  0 lev                |-----+                |         |               

|       

  0 responsabilidade   |-------------+--------+         |               

|       

  0 deve               |-------------+                  |               

|       

  0 ao                 |----------+---------------+-----+               

|       

  0 atencao            |----------+               |                     

|       

  0 mulher             |---------------+----------+                     

|       

  0 dia                |---------------+                                

|       

  0 ir                 |-------------+----------------+---------+--

--+--+       

  0 jog                |+------------+                |         |    

|          

  0 bola               |+                             |         |    

|          

  0 escola             |---------------+--------------+         |    

|          

  0 deix               |---------------+                        |    

|          

  0 coisa              |-------------------+----------+---------+    

|          

  0 dos                |-------------------+          |              

|          

  0 atividade          |--------------------+---------+              

|          

  0 as                 |--------------+-----+                        

|          

  0 tempo              |--------------+                              

|          

  0 educ               |--------------+-------------------+-------

+--+          

  0 ensin              |--------------+                   |       |             

  0 dar                |-----------------+----------+-----+       |             

  0 carinh             |---------+-------+          |             |             

  0 amor               |---------+                  |             |             

  0 pai                |-----------------+----------+             |             

  0 crianca            |-----------------+                        |             

  0 futuro             |------------------------+------------+----+             

  0 coloc              |---------+------+-------+            |                  

  0 dorm               |---------+      |                    |                  

  0 vai                |----------+-----+                    |                  

  0 banh               |---+------+                          |                  

  0 fralda             |-+-+                                 |                  

  0 troc               |-+                                   |                  
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  0 faz                |------------+-----------+------------+                  

  0 compr              |------------+           |                               

  0 uma                |----------------+-------+                               

  0 vida               |----------------+                                       

   

  

 

 

 

   

 ------------------------------ 

 D3: C.A.H. des mots par classe 

 ------------------------------ 

   

    

 C.A.H. du contexte lexical A 

   

 Fréquence minimum d'un mot         :          5 

 Nombre de mots sélectionnés        :          5 

 Valeur de clé minimum après calcul :          2 

   

 Nombre d'uce analysées             :         29 

 Seuil du chi2 pour les uce         :          0 

 Nombre de mots retenus             :          5 

 Poids total du tableau             :         65 

   

                       |----|----|----|----|----|----|----|----|---

-|----| 

   

 A3 filho+             |-----------------------------------+-------

-----+       

 A9 educ+              |----------------+------------------+            

|       

 A5 ensin+             |----------------+                               

|       

 A4 os                 |----------------------+--------------------

-----+       

 A2 carinh+            |----------------------+                                 

   

  

 

    

 C.A.H. du contexte lexical B 

   

 Fréquence minimum d'un mot         :          5 

 Nombre de mots sélectionnés        :          5 

 Valeur de clé minimum après calcul :          2 

   

 Nombre d'uce analysées             :         28 

 Seuil du chi2 pour les uce         :          0 

 Nombre de mots retenus             :          5 

 Poids total du tableau             :         44 

   

                       |----|----|----|----|----|----|----|----|---

-|----| 
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 B4 ajud+              |----------------------------------------+--

------+      

 B5 as                 |---------------------+------------------+        

|      

 B3 coisa+             |---------------------+                           

|      

 B8 compr+             |-----------------------------+-------------

------+      

 B5 faz+               |-----------------------------+                          

   

  

 

    

 C.A.H. du contexte lexical C 

   

 Fréquence minimum d'un mot         :          5 

 Nombre de mots sélectionnés        :          8 

 Valeur de clé minimum après calcul :          2 

   

 Nombre d'uce analysées             :         27 

 Seuil du chi2 pour les uce         :          0 

 Nombre de mots retenus             :          8 

 Poids total du tableau             :         75 

   

                       |----|----|----|----|----|----|----|----|---

-|----| 

   

 C9 pass+              |---------------+---------------+-----------

------+      

 C8 lev+               |---------------+               |                 

|      

 C5 atencao            |-------------------------+-----+                 

|      

 C4 brinc+             |-------------------------+                       

|      

 C6 dar                |-----------------------+-------------------

------+      

 C5 crianca+           |-----------------+-----+                                

 C6 amor               |----------+------+                                      

 C4 pai+               |----------+                                             

   

  

 

    

 C.A.H. du contexte lexical D 

   

 Fréquence minimum d'un mot         :          5 

 Nombre de mots sélectionnés        :          6 

 Valeur de clé minimum après calcul :          2 

   

 Nombre d'uce analysées             :         25 

 Seuil du chi2 pour les uce         :          0 

 Nombre de mots retenus             :          6 

 Poids total du tableau             :         58 

   

                       |----|----|----|----|----|----|----|----|---

-|----| 
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 D5 cuid+              |-------------------+---------------------+-

------+      

 D5 da                 |-------------------+                     |       

|      

 D5 casa               |-----------------------------+-----------+       

|      

 D5 esposa             |-----------------------------+                   

|      

 D6 mae                |---------------+---------------------------

------+      

 D4 comida             |---------------+                                        

   

  

 

    

 C.A.H. du contexte lexical E 

   

 Fréquence minimum d'un mot         :          5 

 

 

   

 ------------------------------ 

 D3: C.A.H. des mots par classe 

 ------------------------------ 

   

    

 C.A.H. du contexte lexical $ 

   

 Fréquence minimum d'un mot         :         10 

 Nombre de mots sélectionnés        :         51 

 Valeur de clé minimum après calcul :          2 

   

 Nombre d'uce analysées             :        196 

 Seuil du chi2 pour les uce         :          0 

 Nombre de mots retenus             :         51 

 Poids total du tableau             :        972 

   

                       |----|----|----|----|----|----|----|----|---

-|----| 

   

  0 ir                 |-------------+--------------+----------+---

---+-+       

  0 lazer              |-------------+              |          |      

| |       

  0 esposa             |-------------------+--------+          |      

| |       

  0 jog                |-+-----------------+                   |      

| |       

  0 bola               |-+                                     |      

| |       

  0 etc                |----------------------+---------+------+      

| |       

  0 brinc              |---------+------------+         |             

| |       

  0 sair               |---------+                      |             

| |       
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  0 amar               |------------------------+-------+             

| |       

  0 ajud               |--------+---------------+                     

| |       

  0 nas                |--------+                                     

| |       

  0 responsabilidade   |------------+-----------+-----------+------

-+-+ |       

  0 deve               |------------+           |           |       

|   |       

  0 mulher             |-----------------+------+           |       

|   |       

  0 pass               |-----+-----------+                  |       

|   |       

  0 lev                |-----+                              |       

|   |       

  0 ao                 |----------+-----------------+-------+       

|   |       

  0 atencao            |----------+                 |               

|   |       

  0 dar                |-----------------+----------+               

|   |       

  0 carinh             |--------+--------+                          

|   |       

  0 amor               |--------+                                   

|   |       

  0 escola             |--------------+------------+-----------+---

-+   |       

  0 deix               |--------------+            |           |        

|       

  0 banh               |---+----------+------------+           |        

|       

  0 fralda             |---+          |                        |        

|       

  0 coloc              |---------+----+                        |        

|       

  0 dorm               |---------+                             |        

|       

  0 educ               |--------------+---------------+--------+        

|       

  0 ensin              |--------------+               |                 

|       

  0 pai                |-----------------+------------+                 

|       

  0 atividade          |-----------------+                              

|       

  0 filho              |--------------------------------------+----

--+--+       

  0 crianca            |---------------------+----------+-----+      

|          

  0 uma                |--------+------------+          |            

|          

  0 familia            |-+------+                       |            

|          

  0 sustent            |-+                              |            

|          
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  0 trabalh            |-----------------------+--------+            

|          

  0 os                 |-----------------------+                     

|          

  0 faz                |----------------+-------------+-----------

+--+          

  0 compr              |----------+-----+             |           |             

  0 vida               |----------+                   |           |             

  0 dos                |-----------------------+------+           |             

  0 as                 |-------------+---------+                  |             

  0 coisa              |-------------+                            |             

  0 casa               |-------------------+--------------+-------+             

  0 da                 |-------------------+              |                     

  0 cuid               |-------------+------------+-------+                     

  0 do                 |-------------+            |                             

  0 comida             |-----------------+--------+                             

  0 mae                |-----------------+                                      

   

  

 

 

 

   

 ------------------------------ 

 D3: C.A.H. des mots par classe 

 ------------------------------ 

   

    

 C.A.H. du contexte lexical $ 

   

 Fréquence minimum d'un mot         :         10 

 Nombre de mots sélectionnés        :         46 

 Valeur de clé minimum après calcul :          2 

   

 Nombre d'uce analysées             :        196 

 Seuil du chi2 pour les uce         :          0 

 Nombre de mots retenus             :         46 

 Poids total du tableau             :        945 

   

                       |----|----|----|----|----|----|----|----|---

-|----| 

   

  0 uma                |---------------------+-----------+-------+-

---+--+      

  0 realiz             |-----------+---------+           |       |    

|  |      

  0 familia            |--+--------+                     |       |    

|  |      

  0 sustent            |--+                              |       |    

|  |      

  0 trabalh            |----------------------+----------+       |    

|  |      

  0 os                 |----------------------+                  |    

|  |      

  0 futuro             |-------------------------+----------+----+    

|  |      
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  0 ir                 |------------+------------+          |         

|  |      

  0 lazer              |------------+                       |         

|  |      

  0 divert             |---------+----------------+---------+         

|  |      

  0 vai                |---------+                |                   

|  |      

  0 mae                |--------------+-----------+                   

|  |      

  0 aliment            |--------------+                               

|  |      

  0 filho              |--------------------------------+---------

+---+  |      

  0 com                |-----------------------+--------+         |      

|      

  0 brinc              |-----------+-----------+                  |      

|      

  0 sair               |-----------+                              |      

|      

  0 ao                 |-----------+-------------+-------+--------+      

|      

  0 atencao            |-----------+             |       |               

|      

  0 deve               |-------------+-----------+       |               

|      

  0 pass               |----+--------+                   |               

|      

  0 lev                |----+                            |               

|      

  0 mulher             |---------------+-------------+---+               

|      

  0 dia                |---------------+             |                   

|      

  0 responsabilidade   |--------------------+--------+                   

|      

  0 pag                |--------------------+                            

|      

  0 pai                |---------------+-----------+------------+--

--+---+      

  0 crianca            |---------------+           |            |    

|          

  0 dar                |----------------+----------+            |    

|          

  0 carinh             |--------+-------+                       |    

|          

  0 amor               |--------+                               |    

|          

  0 as                 |--------------+--------------+----------+    

|          

  0 coisa              |--------------+              |               

|          

  0 dos                |-----------------------+-----+               

|          

  0 faz                |------------+----------+                     

|          
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  0 compr              |------------+                                

|          

  0 cuid               |-----------------+-------------+--------+--

--+          

  0 da                 |-----------------+             |        |               

  0 esposa             |-------------------+-----------+        |               

  0 amar               |-------------------+                    |               

  0 comida             |----------------+-----------------+-----+               

  0 coloc              |----------------+                 |                     

  0 educ               |-------------+-------------+------+                     

  0 ensin              |-------------+             |                            

  0 casa               |--------------+------------+                            

  0 ajud               |--------------+                                         

   

  

 

 

 

   

 ------------------------------ 

 D3: C.A.H. des mots par classe 

 ------------------------------ 

   

    

 C.A.H. du contexte lexical $ 

   

 Fréquence minimum d'un mot         :         10 

 Nombre de mots sélectionnés        :         25 

 Valeur de clé minimum après calcul :          2 

   

 Nombre d'uce analysées             :        196 

 Seuil du chi2 pour les uce         :          0 

 Nombre de mots retenus             :         25 

 Poids total du tableau             :        741 

   

                       |----|----|----|----|----|----|----|----|---

-|----| 

   

  0 brinc              |--------------------+-------------+--------

--+---+      

  0 pass               |-----+--------------+             |          

|   |      

  0 lev                |-----+                            |          

|   |      

  0 faz                |----------+-------------+---------+          

|   |      

  0 compr              |----------+             |                    

|   |      

  0 as                 |--------------+---------+                    

|   |      

  0 coisa              |--------------+                              

|   |      

  0 pai                |----------------------+----------------+---

--+   |      

  0 dar                |---------------+------+                |         

|      
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  0 carinh             |-------+-------+                       |         

|      

  0 amor               |-------+                               |         

|      

  0 casa               |------------+-------------+------------+         

|      

  0 ajud               |------------+             |                      

|      

  0 educ               |-------------+------------+                      

|      

  0 ensin              |-------------+                                   

|      

  0 filho              |-------------------------------+---------+-

------+      

  0 cuid               |-----------------+-------------+         |              

  0 da                 |-----------------+                       |              

  0 ao                 |---------------------+------------+------+              

  0 responsabilidade   |-------------+-------+            |                     

  0 familia            |-+-----------+                    |                     

  0 sustent            |-+                                |                     

  0 trabalh            |------------------------+---------+                     

  0 os                 |------------------------+                               

   

  

 

 
  

 

 

 

 


