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RESUMO

O estudo de como se caracterizava o Apoio Social em estudantes
universitários brasileiros, se fez através da aplicação do Questionário
Norbeck de Apoio Social (NSSQ). Baseado na definição de Kahn (1979)
para Apoio Social, o questionário visa medir três componentes básicos
desta variável psico-social; Afeto, Afirmação e Ajuda. A concepção de
comboio, também proposta por Kahn, foi medida através de três proprie-
dades da rede social do índívrcuo: número de pessoas componentes de
rede, duração de relacionamento e freqüência de contato com os mem-
bros da rede.

Os escores para os três componentes funcionais do Apoio Social e as
três propriedades da rede social, foram agrupados segundo as catego-
rias descritas pelos sujeitos para cada pessoal componente de sua rede
social. Os dados são descritos para a rede inteira e para as sub-escalas
e suas variáveis especfficas. A presente pesquisa foi também comparada
com o estudo feito com estudantes universitários norte-americanos, por
Norbeck; Lindsey & Carrieri (1982).

CHARACTERIZATION OF THE SOCIAL SUPPORT
TOWARD BRAZILlAN UNIVERSITY STUDENTS

ABSTRACT

The study on how the support toward brazilian university studentes
was characterized was done through the aplication of the Norbeck Social
Support Questionnaire (NSSQ). Based on Kahn's definition (1979) for the
social support, the questionnaire intends to measure three basic compo-
nents of this psycho-social variable: Affect, affirmation and aid. The con-
ception of convoy, also proposed by Kahn, had been measures through
three altributes of lhe individual network: number of peop:e forming the
network: duration of the relationship and frequency of the getting in touch
with the members of the network.

The scores for the three tunctional components of the social support
and the three attributs of the network were grouped according to the cate-
gories described by the subjects for each person, being a component for
his network. The data are described for the network as a whole and for
lhe subscales and their specific variables. This research has also been
compared to the study undertaken with american university students, by
Norbeck: Lindsey & Carrieri (1982) •
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1. INTRODUÇÃO

Nas duas últimas décadas vem sendo dada maior importância à investigação
dos componentes do apoio social. As pesquisas nesta área têm se multiplicado,
principalmente nos E.U.A. Paralelamente a estas numerosas investigações, vários
conceitos têm sido propostos para esta variável psicosocial, como por exemplo os
de Cassei, 1976; Cobb, 1976; Kaplan, Cassei & Gore, 1977; Dean & Lin, 1977; Pili-
suk & Froland, 1978; Heller, 1979; Mueller, 1980; Unger & Powell, 1980 (apud
Norbeck, Lindsey & Carrieri, 1981). Baseados em algumas dessas definições, vá-
rios instrumentos de pesquisa têm sido construídos e validados, com o objetivo de
descrever o apoio social (Sarason & Sarason, 1985).

O presente estudo foi baseado no conceito de apoio social proposto por Robert
Kahn (1979), que definiu apoio social como "transações interpessoais que incluem
um ou mais dos seguintes fatores:

- expressão de um afeto positivo de uma pessoa em relação a outra;
- afirmação ou endôsso de outras pessoas sobre seus pr6prios comportamen-

tos, percepções ou pontos de vista;
- doação de ajuda simb61ica ou material para o outro".
Portanto, afeto, afirmação e ajuda, são propostos como os três componentes de

transações fornecedoras de apoio.
Kahn também propôs um termo metaf6rico, o "comboio", como um vefculo atra-

vés do qual o apoio social é provido; "um comboio individual em algum momento,
consiste no posicionamento de pessoas sobre com quem o inoivtduo pode obter
apoio e, aquelas pessoas que contam com o íncívícuo como fonte de apoio social".

Norbeck, Lindsey & Carrieri (1981), desenvolveram e validaram o Questionário
Norbeck de Apoio Social, baseado na definição proposta por Kahn (1979).

Os resultados encontrados num estudo com uma amostra de estudantes univer-
sitários norte-americanos, feito por Norbeck, Lindsey & Carrieri (1982) utilizando o
NSSQ, foram os seguintes:

1. Categorias mais citadas como fornecedoras de apoio social:
- "membro da tamflia ou parente", elencada por 97,1°'0 dos entrevistados:
- "amigos' , mencionada por 94,100 dos respondentes;
2. Categorias menos citadas:
- "conselheiro/terapêuta";
- "padre/pastor".
90°0 dos entrevistados não citaram as categorias acima relacionadas.
Outros resultados relevantes do estudo norte americano serão mencionados

mais adiante e confrontados com os resultados do presente estudo.
Dentro deste contexto, os objetivos da presente pesquisa foram:
1. Caracterizar o apoio social em estudantes universitáios brasileiros;
2. Comparar os resultados do estudo brasileiro com os resultados do estudo

norte-americano.
O instrumento utilizado foi o mesmo em ambos os estudos, o Questionário Nor-

beck de Apoio Social, adaptado para o português por Trocc61i (1990).
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2. MÉTODO

2.1. SUJEITOS

A Amostra foi composta por 146 estudantes universitários do Curso de Psicolo-
gia, sendo 122 mulheres e 24 homens. A média de idade foi de 23,08 anos, moda
de 21 anos e amplitude entre 17 e 43 anos.

Com relação ao estado civil dos sujeitos, 76% eram solteiros, 20,5% casados e
3,5% separados.

Quanto aos sujeitos exercerem atividades remuneradas, 73,2% eram estu-
dantes sem profissão remunerada e 26,8% trabalhavam. Dos que trabalhavam,
39,9% eram funcionários públicos 27,6% exerciam a profissão de professor e os
32,5% restantes tinham profissões variadas.

76,6% dos sujeitos moravam com a famnia e 23,4% não moravam com a famnia.

2.2. INSTRUMENTO

Oevlco à multidimensionalidade do conceito de apoio social, um formato espe-
cial para o questionário foi desenvolvido, com o objetivo de apresentar a tarefa de
uma forma simplificada. Este formato consiste de uma série de meias-páginas que
são visualmente alinhadas, para que se liste o conjunto pessoal da rede social.
Após declarar as pessoas componentes de sua rede social, bem como o tipo de
relacionamento, os entrevistados são direcionados a virar a 1~ meia-página onde
duas perguntas são apresentadas e, espaços horizontais para os valores enume-
rados para as entradas no conjunto de listas, como está ilustrado no Anexo I.

Duas perguntas foram desenvolvidas para medir cada uma das propriedades
funcionais do apoio social - afeto, afirmação e ajuda - baseadas na definição de
Kahn (perguntas de 1 a 6). A pergunta 7 se referia à duração dos relacionamentos,
enquanto a pergunta 8 se referia à freqüência de contatos. Por motivo da estrutura
do comboio sofrer mudanças circunstanciais, uma medida das perdas recentes de
relacionamentos importantes foi obtida (perguntas 9, 9a e 9b).

2.3 'PROCEDIMENTOS

Ap6s as instruções terem sido dadas, foi sollcitado aos sujeitos a declararem
as pessoas mais importantes em seu relacionamento pessoal. Ao declarar estas
pessoas, o entrevistado usava somente os primeiros nomes ou iniciais.

Existia um espaço para o respondente especificar a categoria do relaciona-
mento para cada pessoa citada, seguindo uma lista de categorias apresentadas
nas instruções que incluiam:

- esposo(a) ou companheiro(a);
- membro da famnia ou parente;
- amigos;
- colegas do trabalho ou faculdade;
- vizinhos;
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- médico/enfermeira/assistente social;
- padre/pastor;
- conselheiro/terapêuta;
- outros.

Em seguida, era solicitado aos sujeitos a responderem oito perguntas sobre os
indivíduos listados.

2.4. RESULTADOS

TABELA 01: Médias e desvios padrões dos escores dos respondentes do NSSQ.

Sub-Escalas e Variáveis N = 146x s
Afeto(a) 82,55 57,32
Afirmação (b) 74,52 56,58
Ajuda (c) 86,91 60,10
Tamanho da rede (d) 11,08 4,52
Duração do relacionamento (e) 47,88 32,05
Freqüência de contato (f) 45,08 28,76
Perdas recentes (g) 1,42 0,53
Quantidade de perdas (h) 3,52 8,52
Qualidade das perdas (i) 2,58 1,04

Componentes Funcionais: a, b, c = baseado nos escores de cada membro da
rede, numa escala variando de 1 = nada a 5 = demais.
Propriedades da rede social: d, e, f = onde d, número médio de pessoas lista-
das pelos entrevistados; e, baseado nos escores de cada membro da rede, numa
escala variando de 1 = menos de seis meses a 5 = mais de cinco anos; f, basea-
do nos escores de cada membro da rede, numa escala variando de 1 = uma vez
ou menos ao ano a 5 = diariamente.
Caracterrsticas das perdas: g, h, i = 9, baseado no código 1 = não e 2 = sim;
h, baseado em nove categorias; i, baseado nos escores da escala variando de O
= nada a 5 = demais.

Na Tabela 1 vemos o somatório dos escores médios individuais para as sub-
escalas afeto, afirmação, ajuda, duração do relacionamento e freqüência de con-
tatos. Para se obter a média por pessoa, divide-se o respectivo somatório pelo re-
sultado da multiplicação do número médio de pessoas listadas na rede com o nú-
mero de questões da sub-escala. No caso, as sub-escalas afeto, afirmação e aju-
da, possuem duas questões cada. As médias por respondente foram:

- afeto: 3,59 (moderadamente a muito);
- afirmação: 3,24 (moderadamente):
- ajuda: 3,78 (moderadamente a muito);
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- duração do relacionamento: 4,00 (2 a 5 anos);
- freqüência de contato: 3,76 (mensalmente a semanalmente);
- tamanho da rede: aproximadamente 12 pessoas.

A quantidade média de perdas foi de aproximadamente quatro pessoas, com
uma qualidade das perdas entre 2 = uma quantia moderada" e 3 = "muito".

TABELA 02: Média e Amplitude para cada categoria fonte de apoio, e respectivos
percentuais na rede social e em perdas recentes.

Categorias fontes x AMP.
Na rede Em perdas

de apoio social social recentes

Esposo(a) ou
0,71 0- 2 69,2 4,8

Companheiro(a)

Membro da famOia
99,3 31,65,73 0-17

ou parente

Amigos 4,11 0-15 93,7 28,1

Colegas de trabalho
0,11 0- 3 8,3 11,6

ou faculdade

Vizinhos 0,19 0- 3 16,4 11,6

Médico/enfermeira/
4,8 5,50,06 0- 2

assistente social

Padre/pastor 0,05 0- 1 5,5 4,1

Conselheiro/
5,50,06 0- 1 6,2

Terapêuta

Outros 0,09 0- 2 8,2 6,8

Na Tabela 2, observamos que a categoria mais citada foi "membro da Iarnília ou
parente", com média de 5,73 indicações na rede e amplitude de O - 17. Foi elenca-
da na rede social por 99,3% dos respondentes e em perdas recentes por 31.,6%
dos entrevistados.

A segunda categoria mais citada foi "amigos", com média 4,11 indicações na
rede e amplitude de O - 15. Foi elencada na rede social por 93,7% dos responden-
tes e em perdas recentes por 28,1% dos sujeitos.

A terceira categoria mais citada foi "esposo(a) ou companheiro(a)", com média
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de 0,71 indicações na rede social e amplitude de 0- 2. Foi elencada na rede social
por 69,2% dos sujeitos e em perdas recentes por 4,8% dos respondentes.

As duas categorias menos citadas foram:
- "padre/pastor', com média de 0,05 indicações na rede social e amplitude de O

- 1. Foi mencionada na rede social por 5,5% dos respondentes e em perdas
recentes por 4,1% dos sujeitos.

- "médico/enfermeira/assistente socíar', com média de 0,06 indicações na rede
e amplitude de O - 2. Foi elencado na rede social por 4,8% dos respondentes e
em perdas recentes por 5,5% dos entrevistados.

TABELA 03: Proporções de cada categoria fonte de apoio na rede social, nas
componentes funcionais e na freqüência de contato.

Categorias fontes
Proporções %

de apoio social Rede Componentes Frequência
Social Funcionais de contato

Esposo(a) ou
5,00 6,08 7,12

Companheiro(a)

Membro da famOia

ou parente
48,32 54,74 52,50

Amigos 32,77 34,29 32,10

Colegas de trabalho
3,61 0,93 3,30

ou faculdade

Vizinhos 4,82 1,69 2,24

Médico/enfermeira/

assistente social
1,39 0,53 0,53

Padre/pastor 1,12 0,47 0,63

Conselheiro/

Terapêuta
1,12 0,52 0,73

Outros 1,85 0,75 0,85

A Tabela 3 nos mostra a proporção de citações entre as nove categorias na re-
de social, nos componentes funcionais e na freqüência de contatos.

Na sub-escala "rede social", das nove categorias apresentadas a categoria
"membro da Iarnllia ou parente" foi a mais freqüente nas citações com 48,32%. Em
seguida, aparece a categoria "amigos" com 32,77% de citações. Em terceiro lugar,
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aparece a categoria "esposo(a) ou companheiro(a)" com 5,0% de citações.
As duas categorias menos citadas foram "padre/pastor" e "conselheiro/tera-

pêuta", ambas com 1,12% de citações. . .
Das nove categorias, as mais mencionadas nos componentes funcionais (afeto,

afirmação e ajuda) foram:
- "membro da famnia ou parente", com 54,74% de citações;
- "amigos", com 34,29% de freqüência;
- "esposo(a) ou companheiro(a)", com 6,08% de indicações.
As categorias menos elencadas nos componentes funcionais foram:
- "padre/pastor', com 0,47% de citações;
- "conselheirolterapêuta", com 0,52% de indicações.
As categorias mais mencionadas na freqüência de contato foram:
- "membro da famOiaou parente", com 52,5% de indicações;
- "amigos", com 32,1% de citações;
- "esposo(a) ou companheiro(a)", com 7,12% de freqüência.
P6 categorias menos elencadas foram:
- "médico/enfermeira /assistente social", com 0,53% de citações;
- "padre/pastor', com 0,63% de indicações.

2.5. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS E CONCLUSÕES

Os resultados encontrados no presente estudo possibilitaram caracterizar as
categorias fontes de apoio social dos estudantes universitários brasileiros. ~as
categorias fornecedoras de apoio social, três se destacaram como as mais cita-
das:

1. "membro da tarnllia ou parente", mencionada por 99,3% dos estudantes.
Esse dado é coerente com as características sociais da amostra, pois 72,6%

dos respondentes moravam com a Iarnflia e 73,2% da amostra t~tal eram estu-
dantes sem profissão remunerada. Foi a categoria que obteve o mais elevado per-
centual de freqüência de contato: 52,5%

2. "amigos", citada por 93,7% dos entrevistados. Foi a categoria que obteve o
segundo maior percentual de freqüência de contato: 32,1%. . .

~ '''esposo(a) ou companheiro(a)", mencionada por 69,2% dos suieitos.
E interessante contrapormos esse dado à uma outra caracte~rstica da amostra,

pois apenas 20,5% dos estudantes eram casados. Podemos In~enr que o estu~
dante universitário valoriza bastante esse tipo de relacionamento interpessoal, FOI
a terceira categoria que obteve o mais alto percentual de freqüência de contatos:
7,12%

No estudo original norte-americano, as três categorias mais citadas foram:
1. "membros da Iamllia ou parentes", elencada por 97,1% dos responden-

tes, com 33,0% de freqüência de contatos;
2. "amigos", citada por 94,1% dos entrevistados e com um percentual de

43,2% na freqüência de contatos; . .
3. "esposo(a) ou companheiro(a)", mencionada por 61,0% dos indivfduos e

um percentual de 8,8% na freqüência de contato.
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Foi determinado o coeficiente de correlação entre as três categorias mais cita-
das nos dois estudos, com o seguinte resultado: r (Spearman) = 0,92; P< 0,05.

O coeficiente de correlação, para a freqüência de contatos para os dois estu-
dos, obteve o seguinte valor: r (Spearman) = 0,94; p< 0,05.

Podemos concluir que, provavelmente, as categorias mais citadas como forne-
cedoras de apoio nos dois estudos são as mesmas. A freqüência de contatos que
tais categorias têm com os respondentes, em ambos os estudos, é provavelmente
a mesma.

Com relação aos componentes funcionais do apoio social (afeto, afirmação e
ajuda), obtivemos as seguintes médias por respondente:

- "ajuda" x = 3,78 (moderadamente a muito)
Significa que, provavelmente, a ajuda material a curto e longo prazo é muito im-

portante para os respondentes.
- "afeto" = x = 3,59 (moderamente a muito).
O componente afetivo do apoio social, é, provavelmente, o segundo mais im-

portante para o indivfduo. .
- "afirmação": x = 3,24 (moderadamente),
A afirmação de outrem sobre comportamentos, percepções ou pontos de vista

do indivfduo é, provavelmente, o componente de menor importância no apoio social.
Os resultados para os componentes funcionais, no estudo norte-americano, fo-

ram os seguintes:
- "afeto": x = 4,02 (muito);
- "afirmação": x = 3,71 (moderadamente a muito);
- "ajuda": x = 3,56 (moderamente a muito).
Como a ordem dos componentes funcionais diferiu de estudo para estudo, não

foi possfvel correlacioná-los. As médias dos componentes funcionais dos dois es-
tudos não foram submetidas a uma análise de variãncia, porque, no artigo dos au-
tores do estudo norte-americano, não constavam dados relevantes para o cálculo
do teste estatrstico.

Deixando de lado as dificuldades para uma análise estatrstica adequada dos
dados, tentemos interpretá-los, É interessante observamos que a ajuda material é
muito importante para o estudante universitário brasileiro, pelas próprias contin-
gências ambientais, tais como inflação e desemprego. O estudante universitário
norte-americano, que convive de um modo mais ameno com tais contingências,
valoriza mais o aspecto afetivo no relacionamento interpessoal. Pelo próprio as-
pecto competitivo de uma sociedade capitalista avançada, esse aspecto num rela-
cionamento interpessoal é bastante diffcil, já que as pessoas tendem a isolar-se.
Talvez por tal motivo, a valorização pelos estudantes universitários dessa caracte-
rlstica nos relacionamentos.

As propriedades da rede pessoal, que envolve o número de indivfduos compo-
nentes, a freqüência de contato e a duração do relacionamento, obtiveram as se-
guintes médias por respondente:

- número de indivfduos componentes da rede pessoal: x == 12;
- freqüência de contato: x = 3,76 (mensalmente à semanalmente);
- duração do relacionamento: x = 4,00 (2 a 5 anos).
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As propriedades da rede pessoal, no estudo norte-americano, obtiveram as se-
guintes médias:

- número de indivrduos componentes da rede pessoal: x == 13;
- freqüência de contato: x = 3,65 (mensalmente à semanalmente);,
- duração do relacionamento: x = 4,40 (2 a 5 anos).
O coeficiente de correlação, entre as caracterfsticas da rede pessoal de ambos

os estudos, forneceu o seguinte resultado: r (Pearson) = 0,98; P< 0,05.
Tal resultado indica que, provavelmente, as propriedades componentes da rede

social dos estudantes universitários brasileiros são as mesmas dos estudantes
universitários norte-americanos.

Na questão relativa a perdas recentes de relacionamentos importantes, 44,5%
dos sujeitos responderam que haviam perdido relacionamentos importantes para
si. As categorias mais citadas foram:

- "membro da família ou parente", mencionada por 31,6% dos respondentes;
- "amigos", elencada por 28,1% dos sujeitos;
- "colegas de trabalho ou faculdade" e "vizinhos", citadas por 11,6%dos sujei-

tos.
É interessante observamos como as duas categorias mais citadas como fontes

de apoio, também são as mais citadas em perdas recentes. Podemos concluir co-
mo tais categorias são importantes para os respondentes e como a perda de tais
relacionamentos é bastante sentida pelos mesmos, já que a qualidade das perdas
obteve x = 2,58 (uma quantia moderada a muito).

Em média, cada indivfduo obteve uma perda de quatro pessoas, inseridas nas
categorias apresentadas.

Os resultados do estudo norte-americano, relativos a perdas recentes, mostra-
ram que as categorias mais citadas foram:

- "amigos", mencionada por 27,1% dos entrevistados;
- "membro da famnia ou parente", citada por 21,8% dos sujeitos;
- "colegas de trabalho ou faculdade", elencada por 16,5% dos respondentes.
Como a ordem das categorias foi diferente nos dois estudos, não foi possível

correlacioná-las.
A qualidade das perdas obteve x = 0,98 (nada a um pouco).
Podemos concluir que, apesar das diferenças sócio-econômicas entre E.U.A. e

Brasil, as categorias fontes de apoio social de estudantes universitários de ambos
os palses, são basicamente as mesmas. No que se refere à qualidade das perdas
recentes, os estudantes brasileiros atribuem maior qualidade às suas perdas que
os estudantes norte-americanos. Talvez pelo fato das categorias que mais forne-
cem apoio social, em especial ajuda material, serem também as que mais sofreram
perdas, dal a alta qualidade atribulca às perdas.
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QUESTIONÁRIO DE SUPORTE SOCIAL

POR FAVOR, LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES NESTA PÁGINA
ANTES DE COMEÇAR

Em cada um dos espaços em branco na folha da direita, escreva o nome de cada pessoa que é
importante na sua vida. Considere todas as pessoas que Ihes fornecem suporte e apoto pessoal
ou que são importados para você. .. .

Escreva somente o primeiro nome ou as iniciais do nome de cada pessoa, e então indique o ti-
po de relacionamento seu com cada uma delas. Veja o seguinte exernplo:

Exemplo:

Primeiro nome ou Iniciais Relacionamento

MARIA S. AMIGA1.

PAULO IRMÃO2.

3. S. T. MÃE

4. RICARDO AMIGO

5. S. MA RCOS VIZINHO
etc.

Use a segunda lista para lhe ajudar a pensar nas pessoas que são importantes para você, e
relacione tantas quanto achar que seja adequado.

- esposa ou companheiro
- membro da farnnia ou parente
- arnigos
- colegas de trabalho ou de faculdade
- vizinhos
- médico/enfermeira/assistente social
- padre/pastor
- conselheiro/terapêuta
- outros

Você não tem que usar todos os 22 espaços. Use somente os espaços que forem necessários
para relacionar as pessoas que são importantes na sua vida.

QUANDO TERMINAR DE ESCREVER A SUA LISTA DE NOMES, VIRE PARA A PÁGINA 2.
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1. 1.
1. 1.

2. 2.
2. 2.

3. 3.
3. 3.

4. 4.
4. 4.

5. 5.
5. 5.

6. 6.
6. 6.

7. 7.
7. 7.

8. 8.
8. 8.

9. 9.
9. 9.

10. 10.
10. 10.

11. 11.
11. 11.

12. 12.
12. 12.

13. 13.
13. 13.

14. 14.
14. 14.

15. 15.
15. 15.

16. 16.
16. 16.

17. 17.
17. 17.

18. 18.
18. 18.

19. 19.
19. 19.

20. 20.
20. 20.

CONTINUE NA PROXIMA PÁGINA.
CONTINUE NA PRÓXIMA PÁGINA

Por favor, para cada pessoa que você listou, responda as seguintes questões, escrevendo no
espaço apropriado o número que melhor representa a sua opinião.

1 = nada
2 = um pouco
3 = moderadamente
4 = muito
5 = demais

O quanto esta pessoa faz você se sentir
querido(a) ou amadote)?

O quanto esta pessoa faz você se sentir
respeitado(a) ou admirado(a)?
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1 = nada
2 = um pouco
3 = moderadamente
4 = muito
5 = demais

O quanto você pode confidenciar a esta
pessoa?

Atê que ponto esta pessoa concorda
com você ou apoia as suas ações ou
pensamentos?
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1 = nada
2 = um pouco
3 = moderadamente
4 = muito
5 = demais

Se você precisar de dinheiro empresta-
do, de alguém que lhe leve no médico,
ou de alguma outra ajuda imediata, o
quanto esta pessoa lhe ajudaria?

Se você tivesse de ficar de cama várias
semanas, o quanto esta pessoa lhe
ajudaria?

1. 1.

2. 2.

3. 3.

4. 4.

5. 5.

6. 6.

7. 7.

8. 8.
9. 9.

10. 10.

11. 11.

12. 12.

13. 13.

14. 14.

15. 15.

16. 16.

17. 17.

18. 18.

19. 19.

20. 20.

CONTINUE NA PRÓXIMA PÁGINA
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9. Você perdeu, durante o ano passado, algum relacionamento impor-
tante, em decorrência de mudança de cidade, mudança de emprego, di-
vórcio ou separação, morte, ou alguma outra razão?

_____ o.Nao
__ ~ 1. Sim

CASO SIM:

9a. Por favor, indique o número de pessoas em cada categoria que não
se encontram mais próximas de você.

______ esposa ou companheira

______ membro da famnia ou parente

______ anigos

______ colegas de trabalho ou da faculdade

______ vizinhos

______ mêdico/enferrneiralassistente social

______ padre/pastor

______ conselheirolterapêuta

______ outros (especifique)

9b. Em geral, o quanto do suporte que você tinha foi dado por estas pes-
soas que não se encontram mais próximas de você?

______ o. nada

______ 1. um pouco

______ 2. uma quantia moderada

______ 3. muito

______ ~dema~
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[54]

[55 - 56]

[57 - 58]

[59 - 60]

[61 - 62]

[63]

[64]

[65]

[66] [67 - 68]

[69]



DADOS PESSOAIS

Iniciais do nome do pai _

Estado Civil Solteiro
Separado

Sexo ) F )M

I

I

Casado
Viúvo

4.2'2 G
5. Superior

Idade _

Local de Nascimento _

Procedência: Rural (

Urbana (

Escolaridade 1. Analfabeto
2.19 G m
3.19G M

Profissão _

OcupaçãoArual _

Ocupação Anterior _

Mora com a famnia? )Sim ) Não

Número de irmãos _ ) Não tenho irmãos

) Não tenho irmãsNllmero de irmãs _

Ouantos amigos(as) você tem? (Faça um cálculo aproximado?)
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