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EVENTOS DE VIDA: PERCEPÇÕES E SENTIMENTOS DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE
RISCO. Emily da Costa Pinto, Michele Poletto, Silvia Helena Koller (orient.) (UFRGS).
Crianças e adolescentes vivenciam eventos de vida que podem se configurar fatores de risco ou proteção.
A influencia destes sobre o desenvolvimento emocional dependerá da forma como tais eventos são percebidos e do
momento de vida destes jovens. Nesse sentido, o objetivo deste estudo foi conhecer os eventos de vida de crianças e
adolescentes em situação de risco e os sentimentos associados a estes. Participaram do estudo 20 estudantes da sexta
série do ensino fundamental de uma escola pública de Porto Alegre com idade de 11 a 15 anos (M= 12, 9; SD= 1,
22). Foi utilizada uma entrevista estruturada para conhecer os dados sociodemográficos e os eventos de vida dos
participantes, realizada individualmente. Os resultados foram submetidos à análise de conteúdo e criadas cinco
categorias temáticas, a saber: 1) rotina diária; 2) final de semana; 3) eventos marcantes; 4) eventos negativos; e, 5)
eventos positivos. As análises preliminares destas categorias demonstram que o dia a dia dos participantes é dividido
entre afazeres domésticos (limpar a casa e cuidar dos irmãos, por exemplo), e atividades escolares e de lazer. Já o
final de semana aparece associado à momentos de lazer (divertimento com amigos e/ou interação positiva com a
família, por exemplo). A maioria dos participantes relatou eventos tristes quando solicitados a contar um evento
marcante. Os eventos negativos mais relatados foram falecimentos, brigas com agressão física ou verbal e separação
dos pais. Relataram inúmeros eventos positivos relacionados a férias e convívio positivo com familiares. Constatouse a presença de inúmeros eventos negativos relacionados à violência e momentos de tensão na família. No entanto,
evidenciou-se que o convívio harmonioso com a família proporciona bem-estar e sentimentos positivos.
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