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I PARTE: FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 
 
INTRODUÇÃO GERAL 
 

O presente trabalho de motivação pessoal é produto artesanal de minhas 
convicções fenomenológicas, de crer na capacidade do homem  amazonense   superar suas 
limitações, de emergir suas potencialidades e de fazer  valer sua vocação, lutando contra as 
adversidades climáticas, contra  a situação do isolamento sócio-geográfico da região, contra 
as grandes distancias e o meio de transporte caótico, contra os problemas de comunicação, 
contra a falta de informações e  as doenças tropicais,  contra a miséria e a cultura de 
pobreza que lhe  é imposta  através de um modelo sócio-economico injusto, explorador e 
excludente . O trabalho ora em tela, também é fruto de nossa longa experiência profissional 
em capelania junto aos Centros de Recuperação de menores delinqüentes na Cidade de 
Manaus, e também como profissional Docente de dedicação exclusiva da  Universidade 
Federal do Amazonas, através de nossas lides acadêmicas, em contato com a população de 
baixa renda na periferia  urbana da Grande Manaus, como também em atividades de 
extensão universitária  através do Projeto de Interiorização Universitária junto aos  
Municípios, nos chamados Pólos de desenvolvimento social, político e econômico do 
Estado do Amazonas, onde convivemos e conhecemos de perto os costumes, as crenças, as 
lendas, os mitos e as tradições  do nativo amazonense, que sobrevive heroicamente em 
meio ao  seus desafios e carências   nesse imenso vale verde. 

 
Mesmo reconhecendo na  pessoa  a  tendência a auto-atualização, a  

capacidade de resolver  problemas, a  capacidade intrínseca  de avaliar o passado, de tomar 
posse da realidade presente, de projetar o  futuro em termos  de metas e projeções 
enriquecidas de valores que propiciem o seu crescimento e o ajustamento individual, 
consideramos que as forças operantes do meio social  são influentes na formação de 
atitudes, podendo com isso enriquecer as potencialidades individuais, ou  limitar o processo 
natural  do seu desenvolvimento. 

 
  É assim que, ao iniciarmos esse estudo,  pretendemos analisar 
pormenorizadamente o fenômeno da Marginalidade Social, seu conceito, os fatores que 
influenciam a sua manifestação,  como também suas conseqüências com relação à 
Delinqüência Juvenil, da  qual também  daremos explicações teóricas, sobre conceitos, 
fatores determinantes, e sua relação com a marginalidade social. 
 
  O tema desta Tese, que  ora  propomos  em  , “ Padrões de Valores e 
Expectativas de Futuro dos Menores Marginalizados em Manaus”,  se justifica pela 
necessidade premente de se suscitar uma reflexão sobre a realidade social de uma grande 
soma populacional  de menores  adolescentes pertencentes a famílias de baixa renda e da 
cultura de pobreza , que habitam os bairros da periferia  urbana da Cidade de Manaus. 
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  A  industrialização da Cidade de Manaus com a implantação da Zona  
Franca, a  influência dos veículos de comunicação,  a enorme demanda da explosão 
demográfica,  o fenômeno do êxodo rural e o surgimento de favelas, glebas, palafitas nos 
igarapés, que se constituem em bolsões de miséria, são probabilidades de uma  
desorganização urbana que transformaram Manaus numa cidade violenta, com um alto 
índice de criminalidade, e que envolve com  freqüência os adolescentes. 
 
  A realidade social brasileira e os freqüentes acontecimentos com chacinas, 
sevícias e a exploração envolvendo a criança e o adolescente, nos chama a responsabilidade 
dessa pesquisa  nos termos em que nos propomos.  
 
   Segundo a Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social do Estado do 
Rio de Janeiro (1996), há no Brasil cerca de 40.000 menores de 18 anos que perambulam 
pelas ruas dos principais centros urbanos do país. 80% deles vivem com a família, e 10.000 
dormem nas ruas. De cada 8 crianças que circulam pelas cidades, 5 pedem esmolas, 2 
vendem balas, frutas ou limpam pára-brisas, e 1 rouba.  As que pedem esmola ganham em 
média 20 Reais por dia. Uma em cada quatro crianças que estão nos sinais freqüentam a 
escola. 70% das crianças que pedem esmola estão em companhia da mãe. 
 
  Todo esse aspecto situacional da realidade dos fatos, registrado 
freqüentemente pela Imprensa brasileira,  especialmente o alto índice de delinqüência  
envolvendo o grupo desses  menores e que se desenvolve  nesse ambiente de pobreza nos 
bairros periféricos da Grande Manaus, nos remete a uma pesquisa de investigação empírica, 
visto que , nessa área de pesquisa,   pouco se tem produzido aqui no Brasil, e a realidade 
delinquencial é um fenômeno crescente em todos os Centros Urbanos da nação brasileira.  
Também se constata que,  o conhecimento que educadores ,  terapeutas e médicos tem 
sobre a pessoa do menor delinqüente se baseiam em informações etiquetadas de instituições 
e da opinião pública, que em geral são emitidas de forma preconceituosa, discriminatória e 
estereotipada, que estigmatiza o sujeito delinqüente como pessoa hostil ao convívio  social. 
 
  Não basta aqui  uma simples chamada à reflexão, mas de uma forma  
concisa, pretendemos com esse trabalho conhecer de perto  em sua singularidade a pessoa 
do adolescente marginalizado e  tido como infrator. Queremos assim investigar  o seu perfil  
individual, a sua realidade social, os seus antecedentes familiares,  seus  padrões de valores 
e expectativas de futuro.  
 
  Aqui no Brasil  muito se tem discutido sobre formas alternativas de se 
socorrer  os menores abandonados, os menores marginalizados, os meninos de rua, o menor 
infrator. Muitos são os discursos, os projetos educacionais, e com isso tem se implantado 
muitos Centros de Recuperação, mas nesse contexto, poucos param  para ouvir  e conhecer  
de perto a pessoa do menor  marginalizado. 
 
  Consideramos que esse Projeto é muito importante no atual quadro de 
conjuntura sócio-econômico e político brasileiro, pois essa  pesquisa em si nos oportuniza  
a experiência de ouvirmos o sujeito marginalizado  em seu próprio ambiente, conhecendo 
de perto a sua realidade social, suas limitações,  suas necessidades, suas condições de vida e 
sobrevida, seus anseios, o seu discurso, suas idéias, sua leitura de mundo, seus projetos,  
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sua  visão de vida, suas ações ante às adversidades sociais,  seu conceito sobre a sociedade 
atual, sua concepção acerca dos valores e expectativas futuras.   
 
  Assim, julgamos ser oportuno essa proposta de trabalho dentro do contexto 
social do Brasil e do Estado do Amazonas, um Estado riquíssimo em recursos naturais, mas 
com grande parte de sua população  sobrevivendo em condições de  pauperismo e de 
miséria social.  Segundo dados estatísticos da SUS - Serviço Unificado de Saúde do Estado 
do Amazonas (1996), oito (8) crianças morrem diariamente em Manaus, vitimadas pôr 
diarréia ou pneumonia, que são situações relacionados com o quadro de carências e da  falta 
de recursos sociais da maioria das famílias que residem  na  zona  periférica da Cidade, 
vítimas dos problemas sócio-demográficos.  
 
  A pesquisa em si se reveste de relevância na medida em que nos revela 
dados significativos sobre a individuação dos sujeitos marginalizados, tanto em termos de 
nos revelar suas  potencialidades, quanto em certas áreas  de limitações de conduta, mas 
que podem ser trabalhadas pelos modelos educacionais, visando o ajustamento e a 
integração da personalidade. 
 
  Outrossim, a pesquisa nos revela a  verdadeira face da  identidade e do 
caráter  individual  do menor socialmente marginalizado, tanto em fatores positivos quanto 
em fatores negativos, cujos dados nos representam  peças fundamentais a serem trabalhadas 
construtivamente pelas ferramentas da educação, visando sempre o seu  aperfeiçoamento 
individual. 
 
  Percebemos também que se trata de um projeto pioneiro e sui generis que 
propõe analisar as diferenças entre delinqüentes e não delinqüentes em seus padrões de 
Valores e Expectativas sobre o Futuro, que define  os padrões de valores desses menores 
marginalizados à partir de suas condições sociais, como também os seus projetos de vida.   
 
  À partir dos dados obtidos nessa investigação,  pretendemos subsidiar as 
ações futuras das Instituições governamentais e não governamentais, instaladas em Manaus, 
e que lidam com a reabilitação dos menores marginalizados e delinqüentes, oferecendo-lhes 
com as novas descobertas, informações significativas com um perfil do sujeito socialmente 
marginalizado, com novas ferramentas para  a melhor compreensão dos problemas que 
envolvem os menores socialmente marginalizados. 
 

Na  primeira parte que  trata  da  fundamentação teórica deste trabalho, 
organizamos três capítulos com estudos sobre: a) Delinqüência e Marginalização Social. 
Aspectos Conceituais e Modelos Teóricos;  b) Valores e Conduta anti-social; e c) 
Expectativas sobre o Futuro. 

 
No primeiro capítulo intitulado: Delinqüência e Marginalização Social. 

Aspectos Conceituais e Modelos Teóricos, apresentamos os diferentes conceitos da 
marginalização social com considerações de seus efeitos à partir da situação social do 
sujeito, de sua  limitação na cultura de pobreza, em sua falta de participação e de integração 
social, da marginalidade como problema histórico-estrutural da sociedade, como problema 
de sub-desenvolvimento pessoal, e da marginalidade como forma de conduta desviada. 
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Nesse primeiro capítulo, relacionamos o estudo da Delinqüência como conseqüência da 
Marginalização social, quando focalizamos os seus diferentes enfoques jurídico, 
sociológico, psicológico e psiquiátrico, além de apresentarmos diferentes modelos teóricos 
sobre fatores determinantes da marginalização enquanto conduta desviada, que analisam as 
variáveis pessoais, as variáveis sociais e os modelos teóricos   integradores.  

 
O propósito desses  estudos no primeiro capítulo é de explicar a 

marginalização  social e suas implicações na conduta anti-social. 
 
No segundo capítulo que trata dos “ Valores Humanos e a Conduta  anti-

social” , focalizamos diferentes aproximações do estudo dos valores com bases na filosofia, 
antropologia, sociologia e da psicologia, no qual  nos detemos com maior aprofundamento. 
Nesse estudo sobre os valores, apresentamos várias definições conceituais por ordem de 
seus principais estudiosos, e dos quais também apresentamos as principais classificações de 
seus padrões de valores, descrevendo as suas diversas funções na experiência  individual, 
além de explicarmos em detalhes sobre o seu desenvolvimento, e sua relação com a 
conduta  anti-social. 

 
 E finalmente, concluímos a fundamentação teórica deste trabalho, 

apresentando o  terceiro capítulo que trata sobre  “ As Expectativas sobre o Futuro “,  no 
qual  relacionamos os conceitos de tempo, as dimensões de uma perspectiva temporal  no 
que tange as suas zonas do tempo presente, passado e futuro, e nos quais caracterizamos a 
sua orientação diferencial, a sua densidade, a sua extensão e a coerência entre si. Na análise 
das expectativas temporais, analisamos os seus componentes cognitivos, afetivos e 
motivacionais; discutimos os seus conteúdos e significados com relação à experiência 
humana, além de outros fatores relacionados com  a sua evolução,  tais como as influencias 
pessoais e sociais. Nesse capítulo também analisamos as expectativas e seus efeitos na 
conduta, e nas quais descrevemos os motivos de realizações, os motivos de fracasso e a 
relação  que há entre as expectativas com a conduta delinquencial. 

 
A segunda parte do trabalho concentra os estudos para analisar os Padrões de 

Valores e Expectativas de Futuro dos Menores Marginalizados em Manaus, assim como os 
fatores sociais que são partes integrantes de sua vida e tratamos de comprovar, de acordo 
com os estudos teóricos revisados, a importância que essas variáveis podem ter na análise 
da conduta delinquencial. 

 
Nesse aspecto, a segunda parte de investigação empírica deste trabalho, 

começa com o assentamento do problema a ser abordado nesta tese; traçamos os objetivos 
gerais da pesquisa e fizemos o delineamento metodológico da pesquisa, para isso 
contextualizamos a cidade de Manaus onde desenvolvemos a pesquisa,  caracterizamos e 
descrevemos a amostra, os centros, os instrumentos de medida e os estudos pilotos que 
foram realizados inicialmente, o procedimento da pesquisa, e a descrição dos vários tipos 
de análise estatística que utilizamos no levantamento dos resultados. 

 
Na continuação procedemos a apresentação dos resultados obtidos, 

estruturados em quatro capítulos.  
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Em primeiro lugar, no capítulo que trata da Conduta anti-social e as 
Condições de Marginalização, verificamos os padrões de conduta anti-social  dos distintos 
grupos da amostra, constituído de sujeitos institucionalizados e não institucionalizados e 
apresentamos suas características psicossociais tais  como o nível sócio-econômico, o nível 
de escolaridade. E a descrição das características familiares, analisando tanto a sua estrutura 
como os  níveis de relacionamento entre pais e filhos. 

 
Em segundo lugar, no epígrafe que trata dos "Sistemas de Valores e Conduta 

anti-social ", elaboramos uma análise descritiva dos valores para ambos os grupos da 
amostra e divididos de  acordo com suas implicações em condutas delinqüenciais, em que 
os classificamos em não delinqüentes, delinqüentes moderados e delinqüentes severos. Se 
estabeleceu  como se estruturam os valores nesses sujeitos e como  se analisam as 
diferenças encontradas na importância que assinalam aos valores os diferentes grupos da 
amostra e conforme suas implicações em condutas anti-sociais. 

 
Na continuação se apresentam os resultados sobre  "Expectativas de Futuro e 

Conduta anti-social ", e para conhecermos o conjunto de metas, expectativas e aspirações 
dos sujeitos marginalizados, analisamos para ambos os grupos de sujeitos 
institucionalizados e não institucionalizados, e divididos conforme o grau de suas 
implicações com a delinqüência, as  desejabilidades e probabilidades com que projetam 
essas expectativas, o grau  de controle interno e externo dessas realizações,  além da 
extensão da idade em que esperam que  os acontecimentos ocorram no futuro, e o seu grau 
de otimismo quanto à essas realizações em perspectivas positivas ou negativas. 

 
Uma vez analisada a  associação entre a delinqüência e as distintas variáveis 

tomadas por separadas, definimos o capítulo sobre "Valores, Expectativas de Futuro e 
Conduta anti-social ", no qual desenvolvemos uma análise mais global, afim de 
conhecermos em que medida os valores e as expectativas de futuro, tomadas 
conjuntamente, determinam a conduta anti-social. 

 
Concluímos este trabalho com dois capítulos, nos que se apresentam um 

resumo e a discussão dos principais resultados, alinhados com os objetivos gerais que nos 
propusemos nessa investigação, assim como as principais conclusões que  deles se derivam.  

 
Consideramos que, o presente trabalho não se trata de uma obra final e 

acabada, mas sim, de  uma contribuição à mais para somar aos demais estudos já existentes 
e outros que  estão sendo desenvolvidos com esse enfoque. Os dados e novos resultados 
aqui revelados, poderão subsidiar outras investigações empíricas que tentam oferecer 
melhores explicações  sobre a marginalização social e de suas implicações com os valores e  
as expectativas de futuro.  
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I . DELINQÜÊNCIA E MARGINALIZAÇÃO SOCIAL: ASPECTOS 

CONCEITUAIS  E  MODELOS  TEÓRICOS  
 
1.1. O  CONCEITO DE  MARGINALIZAÇÃO  SOCIAL 

 
  Em seu estudo sobre as populações marginais, Robert Park (l978) faz  
referencia sobre a marginalização   social, considerando a sua interpertação  tanto no 
plano individual quanto no plano coletivo. 
 
  No plano individual, o conceito  se aplica à pessoa que pertence a duas 
culturas, ou aquele que se encontra à margem do contexto social  sem participar das 
oportunidades e privilégios, ou ainda, o conceito se aplica àquele sujeito que infringe a 
normas de conduta e aos princípios convencionalmente determinados pela  sociedade, 
ou ainda o desajustamento psicológico que caracteriza a alienação. 
 
  Em sua obra: Capitalismo e Marginalidade na América Latina, Lúcio 
Kovarick  (l975), afirma que, na esfera social, o conceito de marginalidade tem sido 
interpretado por duas vertentes teóricas: a do modelo funcionalista, que caracteriza-
se pela falta de integração, e na dualidade entre as classes sociais, a exemplo da 
sociedade tradicional que se opõe à sociedade moderna;  e a sociedade moderna e a 
marginal, que se opõem à sociedade integrada.  
 
  Na esfera social, o conceito de marginalidade também se refere ao 
modelo de análise histórico - estrutural, que entende a marginalidade como resultado 
da própria estrutura vigente na sociedade, e é concebida como um fenômeno que se 
deriva de um tipo particular de inserção na estrutura social. Nessa análise, a estrutura 
econômica e social se torna excludente, quando a industrialização gera  ocupações que 
possuem um caráter marginal, auferindo uma remuneração financeira mínima aos 
trabalhadores. 
 
 
1.1.1. Marginalização como situação social 

 
  Nesse contexto, o estudo da marginalidade se torna mais prático, 
bastando para isso que observemos a discrepância do nivelamento sócio-econômico da 
população entre a classe média burguesa e a classe proletariada de baixa renda, além 
da nova classe social dos miseráveis, também conhecidos estereotipadamente como “os 
excluídos”, por se encontrarem completamente  afastados e desintegrados dos 
privilégios sociais. 
 
  No final deste século, o fenômeno da urbanização fez surgir as grandes 
metrópoles . E a industrialização com o avanço tecnológico das telecomunicações que 
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encantou o mundo, também fascinou as camadas populacionais rurais, provocando o 
maior êxodo rural em todos os continentes. 
 
  A exemplo disso, a cidade de Manaus, que nos idos dos anos 60 possuía 
pouco mais de 600 mil habitantes, nos anos 90 deu um salto para mais de 1 milhão e 
200 mil habitantes, como resultado do fenômeno migratório em que a maior parte da 
população rural que habitava as regiões do interior do Estado do Amazonas, 
migraram para  a  Capital, atraídas e fascinadas pela fase de    industrialização da  
Zona Franca de Manaus.  A enorme demanda quantitativa de um povo interiorano 
que deixou o seu habitat natural em busca de emprego, de educação de qualidade e do 
sonho da casa própria, fez surgir outros problemas urbanos, como as invasões de 
terras, fazendo surgir novos bairros, glebas, favelas e palafitas, zonas consideradas 
como bolsões de miséria, localizadas na periferia urbana da cidade, onde a infra - 
estrutura é precária.     
                                                                                              
                    Nesse contexto, inicialmente a marginalidade adquire um sentido de 
determinismo sócio-geográfico, visto que, à margem da zona urbana, essa população 
migratória é discriminada pela  opinião pública, sendo denominada de periférica, e 
nessas regiões mais caóticas e socialmente decadentes se constata a precariedade do 
saneamento básico, onde nem sempre há rede de esgotos, luz elétrica, água tratada e 
encanada, e  pavimentação viária.  
 

 A população assim,  geograficamente  marginalizada, habita em  zonas 
ecológicas onde as deficiências estruturais são manifestas com a falta de escolas, de 
hospitais, de transporte, além de outras necessidades básicas à cidadania. 

 
  Nessa  situação migratória, em segundo lugar, a marginalidade também 
forma um sentido ocupacional.  Segundo dados estatísticos da Prefeitura Municipal de 
Manaus, há na  zona periférica da Capital amazonense, milhares de pessoas 
completamente ociosas e que vivem no ostracismo, sem trabalhar, sem estudar, sem 
produzir, sem profissão, e  que vivem  à margem da produção e do contexto 
integrativo da sociedade. 
 
  Em terceiro lugar, a marginalidade define a  caótica e carente condição 
social de sua população, caracterizada pôr uma  mão de obra desqualificada,  pela 
baixa condição cultural de escolaridade, e pelas condições de desorganização familiar, 
sem o controle de natalidade em que as famílias se configuram na formação da grande 
prole, quando a maioria de seus atores são filhos de mães solteiras, ou em casos em 
que os cônjuges não são legalmente casados. 
 
 
1.1.2. Marginalização  como Cultura de Pobreza 
 
  Em seu trabalho intitulado: “Marginalidade Social e Relações de 
Classes”, Manoel Tosa Berlinck (l975),  esclarece-nos que o termo: “Cultura de 
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Pobreza “,  foi   introduzida por Oscar Lewis em sua obra  sobre as “ Populações 
Marginais” ,  caracterizando-a nos seguintes aspectos:  
 
a) Ausência de participação e de integração efetiva dos pobres nas principais 
instituições da sociedade; 
b) Ao nível da sociedade, observa-se a existência de condições precárias de habitação,  
grande densidade, e acima de tudo um mínimo de organização além do nível da 
familiar nuclear e extensa; 
c )  No âmbito da família, os principais traços da cultura de pobreza são: a ausência 
de infância como um estágio prolongado e protegido do ciclo vital, a iniciação  sexual 
precoce, uniões livres ou casamentos consensuais, e ocorrência relativamente 
freqüente de abandono da esposa e filhos; 
d) No nível  do indivíduo, os principais traços são, um forte sentimento de 

marginalidade, de desamparo, de dependência e de inferioridade. 
 
  Estereotipado, o conceito de Cultura de Pobreza, define um grupo social 
marginalizado, com baixo nível de organização, criando-se uma  sub-cultura, que 
segundo Wolfang e Ferracuti (l967), Lerman (l967), Poland (l978), desenvolvem 
padrões de Valores abaixo do nível considerados como normais para o contexto social  
convencionalmente aceitáveis pela  sociedade organizada. 
 
 
1.1. 3 . Marginalização  como Falta de Participação e de  Integração social 

 
   Várias obras  tem abordado os problemas sociais da América Latina, e 
entre elas se destaca o trabalho de Fernando Henrique Cardoso (l980),  sociólogo e 
atual Presidente da República  Federativa do Brasil, no qual enfoca a marginalidade 
como falta de participação e de integração social do indivíduo no contexto político, 
social, econômico e cultural da sociedade. 
 
  Segundo o autor, vários fatores influenciam esse tipo de marginalidade,  
e entre eles  se destaca o fator econômico da distribuição de renda, que privilegia uma 
minoria elitizada que dominam as riquezas, em detrimento da exploração, miséria e 
pobreza de uma grande parte da população que permanece  socialmente injustiçada e 
à margem das oportunidades   sociais.  
 
  Um outro fator dessa marginalidade é a prática do modelo político 
excludente, que prioriza o Capital  Financeiro  em detrimento à exploração e ao 
empobrecimento da  grande massa populacional marginalizada. 
   

Essa prática política desumana provoca a recessão econômica, com 
índices altíssimos de desemprego, achatamento salarial, falência das Instituições  
Empresariais, provocando um estado de insegurança. 

 
  Pesquisas  de l996 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - 
IBGE,  nos revelam que 33% dos brasileiros vivem em situação de extrema pobreza.  
Ou seja,  são milhões de brasileiros que não tem condições de suprir suas necessidades 
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básicas, pois não conseguem alimentos,  roupas, produtos de higiene, moradia decente, 
acompanhamento médico etc.   
 
  Segundo os dados dessa Pesquisa, o empobrecimento da população 
brasileira começou na década dos anos 80, um tempo passado que não registrou 
nenhum avanço ou crescimento na nação brasileira. 
 
  Do modelo sócio-econômico excludente, considera-se como excluído os 
cidadãos que se encontram socialmente marginalizados, como os sem-terra, os sem-
teto,  os menores em situação de abandono, os enfermos que são vítimas da saúde 
pública, os velhos que se encontram desamparados, os toxicômanos, os alcoólatras, os 
deficientes mentais, os doentes  mentais, os aposentados que ganham um salário 
insuficiente para se sobreviver, as prostitutas, os prostituídos, os aidéticos, os índios, 
os negros, as empregadas domésticas, os desempregados, e todos aqueles  
marginalizados pela sociedade, que recebem tratamento diferenciado pôr 
discriminação e preconceito.  
 
   Os dados  estatísticos do IBGE de l996, publicado por Queiroz (1995), 
nos  revelam o grande drama dos menores marginalizados, mostrando-nos que 2 
milhões e meio de crianças vivem em favelas,  l,5 milhão dessas crianças tem idade 
entre 0 a 6 anos de idade.  Um  milhão dessas crianças estão na faixa de 7 a 11 anos.  
Segundo o IBGE, 64,8% das crianças de 0 a 6 anos são filhos de pais que ganham até 
dois salários mínimos, e 40,,3% dos 64,8% da faixa etária de 0 a 6 anos tem pais 
ganhando apenas um salário mínimo. Esse número nos dá uma idéia do grande flagelo 
nacional, nos revelando que grande parcela de nossa infância, que representa o 
futuro, sendo castigada pela miséria, pela pobreza, que limitam os valores,  e  as 
expectativas de vida futura, daqueles que consideramos o bem maior de uma nação 
que são as crianças, o futuro de uma nação. 
 
  Segundo depoimento de Álvaro Acioli, um dos coordenadores da 
pesquisa e  professor titular de Neuropsiquiatria da Universidade Federal 
Fluminense, que participou dessa pesquisa, esses números são preocupantes quando 
se pensa  no futuro do Brasil.  Esta pesquisa constata  a exclusão social que estamos 
produzindo, principalmente  porque, sabe-se que o período de 0 a 5 anos é o  estágio 
mais fundamental para o desenvolvimento posterior da pessoa. 
 
  A concentração da riqueza no Brasil tem trazido e trará conseqüências 
danosas para o futuro do País, principalmente agora que o cenário internacional 
demonstra um quadro  de agravamento da pobreza. Ele adverte que, sem uma 
alimentação e uma moradia adequada, caso essas crianças cheguem à Escola, 
certamente terão dificuldades de aprendizado, além de terem dificuldades para a 
construção de suas individualidades, devido a falta de carência afetiva a que 
geralmente estão submetidas.  
                       
  Em  decorrência desse quadro de marginalidade social, um estudo 
inédito realizado pela UNICEF - Fundo das Nações  Unidas para a Infância, e 
realizada à partir de dados  do censo do IBGE em l99l, nos revelam  as implicações 
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dos problemas da marginalidade social sobre o processo de desenvolvimento 
cognitivo, com  hipóteses de que essa indústria do analfabetismo, no próximo século, 
despejará no mercado de trabalho, uma legião de brasileiros incapazes sequer de 
escrever uma frase completa. A pesquisa mostra que há municípios brasileiros onde 
mais de 80% dos jovens entre 11 e 17 anos são analfabetos. O fenômeno do 
analfabetismo atinge frontalmente o Estado do Amazonas. Como exemplo, no 
município  amazonense de Pauiní, 85,1 % dos menores de 11 a 14 anos são 
analfabetos.  No município amazonense de Novo Airão, o índice do analfabetismo 
atinge 8l,23 % de menores na faixa de 15 a 17 anos, e no município de São Paulo de 
Olivença o percentual é de 74,80 % também na faixa de 15 a  17 anos. 
 
  Nesses municípios amazonenses, o quadro geral de analfabetismo afeta 
exclusivamente a classe social de baixa renda, onde o quadro de marginalidade é 
desolador.  No futuro, esses jovens que não aprenderam a ler, serão adultos limitados 
em sua individuação, incapazes de resolver operações  de cálculos mais  rudimentares, 
e provavelmente continuarão vivendo como nos dias de hoje,  impossibilitados de 
concorrer no mercado de trabalho, e condenados  à cultura  de pobreza, que é o 
ambiente propício ao desenvolvimento  da conduta anti-social. 
 
  Em sua obra, “ Trapaceados e Trapaceiros”, Sônia Cheniaux (l983), 
levanta a questão da trapaça à partir do menor de rua enquanto fenômeno urbano. 
Segunda a autora, em decorrência da estratégia de sobrevivência da camada 
populacional oriunda de segmentos populares, este fenômeno é visto de maneira 
distorcida da realidade. 
 
  É comum  no Brasil  se culpar os menores delinqüentes como agentes de 
violência urbana nos grandes Centros, mas a pior violência é a exclusão social. 
 
  Segundo Cheniaux (l983), a sociedade excludente é injusta por produzir 
as desigualdades e a exploração capitalista. As milhões de crianças excluídas e  
abandonadas pelo sistema sócio-econômico são trapaceadas e não trapaceiras, e 
constituem o quadro real  e acabado da incompetência dessa sociedade para gerir  
seus recursos e construir seu destino. 
 
  Com essa conduta, a sociedade é perdulária, pois se permite abandonar, 
sem nenhuma proteção, o seu bem mais valioso, que são os menores, que inibidos em 
seus padrões de valores,  em perspectiva  de tempo terão  o futuro comprometido.  
  

Nessa análise da sociedade excludente, se abre discussões sobre as 
relações desiguais, sobre o processo de dominação das elites, e a condenação e 
concepções maniqueistas, que jogam a culpa da delinqüência e dos atos anti-sociais 
nas costas de um povo espoliado, e por isso avaliado como inapto e incompetente. 
Assim, os menores marginalizados são trapaceados pelo sistema social, e se tornam 
trapaceiros dentro desse mesmo sistema. 

 
 

1.1.4. Marginalidade e política econômica 
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 Advogamos que, a marginalidade é produto da  estratificação 

econômica entre os países desenvolvidos e os países subdesenvolvidos, entendendo-se 
assim a relação hierárquica entre os países ricos com os países pobres, entre  os 
países do primeiro mundo e os países do terceiro mundo, numa relação de força, 
cuja base de diferença qualitativa  é a produção tecnológica industrializada e o 
poder econômico que define essas relações, criando-se uma dependência, em que os 
países pobres e subdesenvolvidos com limites em suas frágeis economia dependem 
dos países ricos e desenvolvidos, comprometendo inclusive sua autonomia e 
soberania, em detrimento de seu de dependência e de carência sócio-populacional. 

 
  A grande maioria dos países subdesenvolvidos do terceiro mundo e mui 
especialmente os países da América Latina são países endividados com o FMI, com os 
Banqueiros Internacionais e o Capital Estrangeiro, quando a produção de suas 
riquezas são extraídas em primícias para serem entregues para pagamento de suas 
dívidas, cujos valores altíssimos se tornam praticamente inafiançáveis, quando os 
juros rolam de ano para ano, colocando esses países endividados em condições de 
inadimplência financeira permanente, somando um tributo pesadíssimo para  sua 
população que limitados pôr imposições do Capital  estrangeiro, não podem tomar o 
rumo do seu crescimento econômico, em detrimento também de seu empobrecimento 
social, que marginaliza a sua população.   
 

Nesse contexto de relação de forças entre países ricos versus países 
pobres,  basicamente se distingue claramente aspectos diferenciais de suas populações, 
e consequentemente as populações dos países pobres e subdesenvolvidos são 
consideradas como marginalizados, pelo empobrecimento, pela perda de seu poder 
aquisitivo, como também pelas interferências do Capital Estrangeiro que de qualquer 
maneira impõem as regras aos governos desses países de terceiro mundo. 

 
  Em sua obra intitulada: “Notas sobre o conceito de marginalidade social 
, Anibal Oregon Quijano (l978),  foi quem pela primeira vez abordou  esse problema à 
partir da visão do  Estruturalismo Histórico, quando analisou a marginalidade à 
partir da integração da sociedade. 
 
  Segundo esse autor, a integração da  sociedade é um conceito analítico 
que se refere a forma em que  os elementos que correspondem a cada um dos setores 
institucionais se integram na estrutura global. A integração na sociedade é outra 
noção analítica que diz respeito  forma em que os membros  se integram através  de 
uma inserção em cada um dos elementos de que se compõem os diversos setores . 
 
  Em sua obra: “ Participação e Marginalidade : Notas para uma 
discussão teórica”, Fernando Henrique Cardoso (l980), considera que a 
marginalidade passa a se constituir como um modo de pertencer e de participar na 
estrutura global da sociedade, isto é, ela é parte integral desta  sociedade. 
 
  Assim, Quijano (l978), define o pólo marginal caracterizado pela 
carência de recursos produtivos e por atividades de baixa produtividade econômica, 
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em contrapartida ao núcleo central hegemônico, que se caracteriza por níveis mais 
produtivos, nos quais se baseiam a existência do sistema econômico. 
   
 
1.1.5 . Marginalização  como sub-desenvolvimento Pessoal 
   

Nesse contexto  em que a  estrutura  social  vem sendo indicada como 
um dos fatores determinantes da marginalidade, queremos justificar  o 
subdesenvolvimento pessoal como um dos pressupostos em que o marginal se 
configura no sujeito que não desenvolveu seus atributos de potencialidades físicas e 
cognitivas.  
 
    Maslow (l954) argumenta que a tendência natural da pessoa é sempre 
em direção ao crescimento, à socialização, à autonomia e ao ajustamento. Em 
decorrência das deficiências genéticas, congênitas e sociais que  limitam o 
desenvolvimento maturacional, o organismo se predispõe às limitações em nível físico 
e cognitivo, com  conseqüências da manifestação de uma conduta inadaptada no meio 
social, por falta de integração.  Nesse contexto de subdesenvolvimento pessoal, a 
marginalidade é vista como falta  de interação e, sempre o deficiente ou 
subdesenvolvido é  percebido como o carente, o subnutrido, o excepcional ou 
deficiente. O subdesenvolvimento pessoal  é característico da marginalização social, 
em cuja ecologia ambiental se desenvolve a pobreza.  
 

A pobreza social por sua vez, apresenta certos aspectos deficitários que 
implicam em limitações  no desenvolvimento físico e cognitivo do indivíduo, que é 
agravado pelas situações de fome e de miséria. 

 
  Se percebe na ecologia da pobreza social, fatos agravantes manifestos no 
desenvolvimento humano, como a deficiência mental, o déficit cognitivo, o déficit no 
crescimento físico caracterizado pelo raquitismo ou pelo nanismo. 
 
  O subdesenvolvimento pessoal traz consigo a vulnerabilidade física para 
se contrair doenças, cujos resultados culminam com as limitações existenciais. 
 
  Dados estatísticos fornecidos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística, e publicado por Queiroz (1996) nos revelam que milhões de menores 
brasileiros na faixa da adolescência habitam em favelas com precárias condições de 
sobrevivência  social. Os dados estatísticos também revelam o alto índice de  
mortalidade infantil, notadamente no Estado do Amazonas, onde a miséria social 
provoca  o déficit  no desenvolvimento físico provocado pela desnutrição. 
 

O subdesenvolvimento pessoal  implica  na marginalização social, 
considerando o fator da competição, o aproveitamento, a concorrência, e a eficácia, 
que representam fatores psicossociais importantes na sociedade moderna, que exige 
dos sujeitos certos padrões de qualidade físicas-cognitivas. 
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1.1.6.  Marginalização  como Conduta Típica Desviada 
 
  Nesse contexto, a marginalidade é explicada em termos dos distúrbios 
funcionais da individuação, em nível das deficiências físicas, mentais e sensoriais, em 
nível das doenças mentais, e em nível dos distúrbios comportamentais. 
 
  No caso das deficiências, se reconhece as dificuldades adaptativas  do 
deficiente físico, do deficiente mental, do deficiente auditivo e do deficiente visual.  As 
próprias limitações que são provenientes das deficiências obstaculizam o processo de 
socialização e de integração social do portador das deficiências, pois em certos graus 
de deficiência o sujeito apresenta dificuldades de aprendizagem e socialização,  além 
das discriminações pessoais  que sofrem da estrutura   social, que lhes impõe essa 
condição de marginalidade. 
 
  No caso dos distúrbios comportamentais em que o sujeito comete  certos 
crimes e infrações, a marginalidade é produto dessa conduta desviada.  É a sociedade 
quem  classifica os padrões de condutas desviada que fere o código de ética, e que  
determina por etiquetagem  o grau da delinqüência e da criminalidade, estabelecendo  
regras  e normas a serem cumpridas, e juridicamente legislando leis que condenam os 
infratores, colocando-os à margem da sociedade, como pessoas criminosas e  
desajustadas, deixando-os isolados nos presídios,  nos centros de recuperação, afim de 
serem  recuperados e reintegrados  ao contexto social. 
 

As condutas típicas tem se constituído em desafio à educação especial, e 
mesmo com o incentivo das políticas públicas que propôe a inclusão dos sujeitos 
portadores de necessidades educativas especiais nas escolas de ensino regular, ainda 
assim se constata que, os sujeitos portadores de condutas típicas desviadas, 
permanecem sem o referido atendimento, cujo caso mais ilustrativo são as condições 
dos menores delinqüêntes, que na maioria dos casos precisam ser afastados do meio 
social para receberem a suposta recuperação. 
 
  Grande parte da literatura específica sobre criminalidade relacionam a 
delinqüência juvenil com a população marginalizada, estabelecendo inclusive uma 
relação de causa e efeito.  
 

O conceito de marginalização tem implicações com aspectos tanto  
situacionais quanto condutuais dos menores infratores. 

 
No aspecto situacional, os delinqüentes são aqueles que estão à margem 

da sociedade, ou seja, excluídos de toda uma ordem social  vigente, não estando  
inseridos no mercado de consumo, não inserem-se no processo social de produção, e à 
eles lhes são negados a própria sobrevivência, e que não tem seus direitos assegurados, 
como trabalho, saúde, lazer, educação etc. 

 
No aspecto condutual, os delinqüentes são marginalizados pela prática 

da conduta anti-social, e por seus atos eles são discriminados e estigmatizados pela 
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sociedade que lhes dão tratamento diferenciado à mercê da disciplina, da aplicação de 
penalidades, de castigos, e da internalização visando a sua recuperação. 

 
A própria conduta anti-social praticada pelos delinqüentes é que define 

o fator da marginalização, pois a sociedade não tolera quem pratica furtos, atos 
agressivos, extorsões, assaltos, sequestros, lesões, perversões, homicídios, toxicomania, 
prostituição, fugas do lar, condutas contra normas, vandalismo etc. Portanto, os 
delinqüentes são marginalizados, não somente pelas suas precárias condições sociais, 
mas sobretudo pela prática das condutas anti-sociais. 

 
Contudo, nem todos os menores que são socialmente marginalizados são 

delinqüentes. A marginalização que diz respeito aos delinqüentes tem a ver com a 
forma como a sociedade vem tratando esses menores, que condenados à cultura de 
pobreza, e à margem dos privilégios sociais, cometem atos dissociais como maneira de 
sobreviver e de ocuparem o seu espaço. Assim, os delinqüentes são marginalizados por 
serem vítimas das injustiças sociais. 

 
De um modo geral, os delinqüentes pertencem a famílias de baixa 

renda. E nesse contexto, a marginalização tem a ver com a forma com que a sociedade 
se estrutura, se estratifica numa  ordem social em que os delinqüentes são colocados 
numa situação social de inferioridade, e que se concentram na sub-cultura, 
considerada como o foco da conduta anti-social, cujos valores e expectativas de futuro 
se limitam à essas condições de pobreza. 
 
 
 1. 2. O CONCEITO DE DELINQÜENCIA  
   

As definições conceituais da Delinqüência Juvenil envolve uma 
multidisciplinaridade, considerando o seu envolvimento nas áreas jurídicas, 
sociológicas, psicológicas  e psiquiátricas. É conveniente  esclarecer que, cada 
disciplina possui seus próprios critérios de análise. No entanto, essa pluralidade é 
significativa na medida em que dinamiza, enriquece e esclarece de forma clara e 
concisa o fenômeno da conduta desviada. 

 
 
1.2.1.  Enfoque Jurídico 
   

No enfoque legal, é considerado delinqüente juvenil o sujeito que comete 
delitos, que segundo Haim Gruspun (l985),  é um ato de transgressão  às leis 
normativas de um determinado lugar, cometido por pessoas de menor idade, 
conforme a legislação local.  Segundo esse autor, o conceito de  Delinqüência varia, 
incluindo  ou excluindo tudo aquilo que uma lei local determinar.  A transgressão será  
considerada delinqüência, e os infratores e reincidentes serão tachados de 
delinqüentes. Segundo concepção de Leda Schneider (l985), em seus estudos sobre 
“Marginalidade e Delinqüência Juvenil “, o conceito de Delinqüência tem a ver com as 
diferentes definições do delito, e que o mesmo deve ser investigado de conformidade 
com os diferentes enfoques positivistas, reformistas e  tradicionalistas, e que nesse 
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contexto de posicionamento ideológico e de interpretações teóricas a natureza do 
delito, relacionado com o ato delinquencial, tem recebido diferentes definições 
conceituais. 

 
Segundo preceitos de Clemente (1995), a relatividade que caracteriza 

aos ordenamentos legais dá lugar também a que o delito se converta em uma 
realidade pluriforme e flutuante.         

                                   
Estudiosos da Psicologia Criminológica reconhecem a dificuldade de se 

delinear uma completa concepção sobre o problema da delinqüência em vista de sua 
multidisciplinaridade que envolve vários conceitos que são emitidos pelos 
pensamentos da Filosofia, do Direito, da Sociologia, da Antropologia, da Economia, 
da Biologia, a Medicina e da Psicologia, que tornam esse tema polêmico e 
questionável em várias áreas do conhecimento científico. 

 
No enfoque fundamentado das Ciências Jurídicas, delinqüir significa 

cometer infrações, e delinqüente é o sujeito que foi processado e julgado pela justiça 
por conta de seus delitos. 

 
Nessa perspectiva legal, o conceito de delinqüência se limita ao 

Relativismo Histórico-Estrutural, pois cada comunidade possui o seu próprio sistema 
jurídico ou ordenamento legal, quando o conceito de delito se converte numa  
realidade pluriforme e flutuante (Clemente, 1995).  

 
Na concepção de Romero (1996), nessa perspectiva de relativismo, a 

delinqüência se converte num fenômeno socio-político, em função de sua mutação 
espacial e temporal. O que é crime num determinado lugar, pode não ser em outro; o 
que foi considerado  ilegal no passado, pode se converter em legalidade no presente. 

 
Com relação a delinqüência, consideramos que as principais 

etiquetagens estabelecida pelas Ciências Jurídicas, se referem a responsabilidade 
criminal e a questão da maturidade condutual.  Daí surgir a definição do termo “ 
delinqüência juvenil “, que faz referencia ao crime cometido por sujeitos de menor 
idade; e como também a falta de maturidade, que submetem o julgamento de crimes  
praticados por menores a um Tribunal Tutelar de Menores, considerando esses 
infratores como não responsáveis por seus atos, cabendo ao Estado o dever de 
proteger o direito das crianças e dos adolescentes. 

 
Nessa perspectiva legal, as contribuições das Ciências Jurídicas são 

pragmáticas e utilitaristas, na medida em que definem quem são os delinqüentes, e 
que tipos de infrações são consideradas como crime, além de estabelecer uma 
fronteira do crime ao limite e idade do infrator. 

 
Ao analisar o conceito de delinqüência numa perspectiva jurídica, 

Miron (1990), reitera o fenômeno pluriforme e complexo da conduta delinquencial, 
além de seus aspectos do relativismo como já vimos. Segundo a autora, o problema da 
delinqüência surge em decorrência de dois fatores: a conduta do jovem e a reação da 
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comunidade. Van Vechten (1940), denomina esse fenômeno de consciente  de 
tolerância, pois a delinqüência se constitue em problema social na medida em que a 
quantidade da conduta desviada se submete ao grau de tolerância da comunidade. 

 
Garrido(1986), se refere a esse fenômeno como um componente relativo 

da delinqüência juvenil. 
 
Ao analisar o grau de delinqüência juvenil, Miron (1990) os classifica 

em Delitos de Status, como aqueles comportamentos ilegais que são próprios na idade 
dos menores adolescentes, como fugir de casa e tomar álcool, etc., e  Delitos de Código, 
que são aqueles delitos ilegais em qualquer  idade, como a prática do roubo, o 
vandalismo e o homicídio. 
   No campo civil e de conformidade com a legislação brasileira, os 
menores de até 18 anos necessitam ser  assistidos por seus pais tutores ou curadores, 
para que seus atos tenham validade, e quanto às práticas delinquenciais são 
penalmente iniputáveis e sujeito às normas de legislação especial. 
 
  No Brasil, a Legislação que disciplina e normatiza os crimes praticados 
pelos menores e contra os menores são regidos pelo  “Estatuto da Criança e do 
Adolescente”,  que são regulamentados de acordo com a Lei Federal  8.069 de 13 de 
julho de 1990.  
 
  “ Das disposições preliminares  no artigo 1o . esta Lei dispõe sobre 

a proteção integral à criança e ao adolescente. No artigo 2o . 

considera-se criança para efeitos dessa Lei, a pessoa até 12 anos de 

idade incompletos, e adolescente aquela entre 12 e 18 anos de idade.  

O parágrafo único das disposições preliminares diz que, nos casos 

expressos em Lei, aplica-se excepcionalmente este Estatuto às 

pessoas entre 18 e 20 anos de idade. O artigo 3
o
 . assegura que, a 

criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais 

inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que 

trata esta lei, assegurando-lhes, pôr lei ou pôr outros meios, de todas 

as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o 

desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em 

condições de liberdade e de dignidade. O artigo 4
o
 . assegura que, é 

dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do Poder 
Público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos 

referentes à vida, à saúde, à alimentação, ao esporte, ao lazer, à 

profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e 

a convivência familiar e comunitária. No parágrafo único se 

assegura que, o direito de prioridade compreende: a) primazia de 

receber proteção e socorro em quaisquer circunstancias; b) 

precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância 

pública; c) preferencia na formulação e na execução das políticas 

sociais públicas; d) destinação privilegiada de recursos públicos nas 

áreas relacionadas  com proteção à infância e à juventude. O artigo 

5
o
 . dispõe que, nenhuma criança ou adolescente será objeto de 
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qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, 

crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado, pôr 

ação ou omissão, aos seus direitos fundamentais.   E no artigo  6
o
 . 

se diz que, na interpretação desta Lei, levar-se-ão em conta os fins 

sociais a que ela se dirige, as exigências do bem comum, os direitos e 

deveres individuais e coletivos, e a condição peculiar da criança e do 
adolescente como pessoas em desenvolvimento”.  

 
Assim, a Legislação Brasileira que regulamenta os atos de infrações 

delinquenciais, delimita a fase infantil até aos 12 anos, e para o qual o Estado mantém 
a proteção integral e garante todos os direitos fundamentais, visando o seu pleno 
desenvolvimento. O Estado Brasileiro estabelece tratamento diferenciado para os 
menores em caso de prática criminal, cabendo a estes a correção disciplinar em 
Centros de Recuperação até se completar a maioridade aos 18 anos de idade. 

 
Os Centros de Recuperação para delinqüentes são dotados de todas as 

medidas correcionais com assistência médica, hospitalar, educação básica-
profissionalizante, além da terapia ocupacional. 

 
Até aos 18 anos, o menor infrator é tutelado pelo Estado Brasileiro. 

Considera-se de maior o cidadão com idade superior aos 18 anos, cujo crime julgado e 
condenado pela justiça é apenado no Presídio Estadual ou Federal, até o limite do 
estabelecimento temporal da pena que lhe é imputado. No Brasil, os crimes 
considerados como hediondos são inafiançáveis. 

 
 

1.2.2. Enfoque Sociológico 
 
  O enfoque sociológico descreve a delinqüência em nível das explicações 
macrossociais, encontrando justificativas plausíveis de considerações de conformidade 
com o nivelamento da estrutura social e das condições de vida sócio-economico e 
cultural  que é desempenhado pelo sujeito que é ator de seu papel  social.  As teorias 
sociológicas também abordam analiticamente o papel da família, da escola e do 
processo educativo como instrumentos de formação individual, à partir das  
explicações  microssociais, que consideram a delinqüência como um fator de 
inadaptação social ou de conduta desviada dos padrões convencionalmente 
estabelecidas pela sociedade. Telford e Sawrey (l978), relacionam a Delinqüência com 
as questões específicas do desvio social, e caracterizam o delinqüente à partir de seus 
hábitos, de seus distúrbios e da natureza de seu desajustamento emocional. 
 
  No campo da Sociologia, a delinqüência é tida como um problema de 
desvio social, Cohen (1965), e Pitch (1975) incorporam o conceito mais geral da 
desviação, e para Higgins e Butler (1982), e Binder (1988),  asseguram que o tema 
trata dos que violam uma norma social. 
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 Estudos  acerca das aproximações sociológicas do conceito de 
delinqüência, tem enfatizado a questão da norma social, e que vem sendo estabelecido 
como referencial pelos padrões socialmente aceitáveis. 

 
Nesses termos, segundo Johnson (1983), as normas sociais se referem ao 

que é justo, correto, usual ou normal, de conformidade com os critérios convencionais. 
 
Assim entendemos que a delinqüência se apresenta como um problema 

paradoxal a essas normas sociais, como sendo algo incongruente, discrepante, 
anormal e anti-social, que transgride ao que é considerado como ajustante e normal 
pela sociedade vigente. 

 
Nesse enfoque sociológico, a delinqüência é definida claramente pelo 

sistema sociocultural, como sendo uma conduta desviada das normas sociais. 
 
Ao se analisar a norma social como referencial da conduta social, Gibbs 

(1972) e Johnson (1983), destacam os seus componentes avaliativos e prescritivos, 
elementos esses que são de suma importância para se mensurar certas formas de 
condutas sociais. 

 
Na concepção de Romero (1996), as normas sociais definem as condutas 

permitidas, corretas, adequadas, boas e que contém em si as expectativas do que 
devemos pensar ou agir. 

 
Por outro lado, na concepção do relativismo sociocultural de Higgins e 

Butler (1982), a desviação social se caracteriza por desgostar, perturbar e ofender. 
 
Nesse contexto, é a sociedade majoritária que vai definir as suas normas 

sociais com relação aos seus costumes, às suas crenças e às suas normas, que se constituem 
em sistema sócio-cultural. 

 
Goode (1978) e Garrido (1986), consideram que a desviação social é 

definida pelos padrões da sociedade em audiência, e que o grau de infração depende dos 
fatores situacionais. Esses autores ainda destacam o grau de tolerância social com relação 
ao sujeito, de conformidade com o seu grau de respeitabilidade ou status-quo. 

 
Tais concepções se concentram na esfera do Relativismo Sócio-Cultural, e 

que no dizer de Romero (1996), essa conduta desviada sempre retorna ao âmbito sócio-
normativo e que sempre estará sujeito à ampla margem do relativismo. 

 
Advogamos a idéia de que, a Delinqüência pode se revelar como uma forma  

revanchista do sujeito agir com relação à sua insatisfação social, ou ainda, as infrações 
podem ser cometidas como forma de mecanismos de defesa, em que o sujeito as pratica  
visando  o suprimento de suas necessidades sociais básicas para a sua sobrevivência, e das 
quais são privados os sujeitos marginalizados pela  sociedade.  
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1.2.3. O Enfoque Psiquiátrico 
 
  Com esse enfoque,  a delinqüência se apresenta como um sintoma de 
diversos tipos de transtornos ou desordens mentais e condutuais.   
 

A  Associação Americana de Psiquiatria  (APA), vem incluindo múltiplas 
categorias diagnósticas, que definem os padrões de condutas  anti-sociais, a exemplo dos 
diversos transtornos de impulsos, tais como a cleptomania, as  explosões temperamentais 
intermitentes, a agressividade, a tendência hedonista, a compulsividade, e outras ações 
violentas.  

 
  Segundo publicações do DSM IV - Manual  Diagnóstico e Estatístico de 
Transtornos Mentais; e do APA - Associação Americana de Psiquiatria, o diagnóstico 
psiquiátrico clínico enquadra os sintomas da  delinqüência como um transtorno dissocial,ou 
como um transtorno anti-social da personalidade. 

 
Segundo o DSM IV, o “ transtorno de conduta “, ou  “transtorno dissocial “  

são do início da infância, da meninice e da adolescência. Essa categoria diagnóstica se 
aplicaria a indivíduos menores de 18 anos que apresentam padrões de condutas que 
persistentemente violam os direitos dos demais, assim como importantes normas sociais 
apropriadas á idade. 

 
Conforme opinião do DSM IV, as principais manifestações desses distúrbios 

incluem o roubo, a  agressão, a destruição de propriedades, o uso de armas, as condutas 
contra as normas etc.  

 
O “ transtorno anti-social da personalidade “, segundo o TAP, é outra das 

categorias diagnósticas nas que o comportamento anti-social adquire um caráter definitório, 
cujo padrão geral seria a depreciação e a violação dos direitos dos demais. Aplicar-se a 
adultos de 18 anos com  com uma história de transtornos dissociais apresentado antes dos 
15 anos, mas podendo aplicar-se aos adultos, e cujas principais manifestações na vida 
adulta são representadas com o fracasso em adaptar-se as normas sociais e legais, a prática 
de atos que são motivos de detenções, a manifestação de irritabilidade, de agressividade, 
pelejas físicas repetidas, fracasso no cumprimento das obrigações de trabalho ou 
econômicas, ausência de arrependimentos etc. 

 
Autores como Aluja (1989), Corral (1994), Luengo e Carrillo (1995), Tomás 

(1993), e Widiger (1996), discutem os diagnósticos apresentados pelo TAP, como uma 
proximidade ao conceito da Psicopatia, cujos  sintomas básicos  apresentados é a figura da 
superficialidade dos afetos, a pobreza emocional, o egocentrismo e o narcisismo (McCord e 
McCord.1964; Cleckley, 1976). 

 
Nesse contexto, o DSM IV compara a delinqüência com a Psicopatia, 

quando na realidade, nem todas  os delinqüentes são psicopatas, e nem todos os psicopatas 
chegam a apresentar problemas com a lei. 
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Independente das categorias psiquiátricas nas que se pode incluir os sintomas 
relacionados com a atividade delinquencial,  Raine (1993), considera que em sí mesmo a 
delinqüencia reune todos os requisitos para considerar-se clinicamente como um transtorno 
psicopatológico. Vale salientar que, o que difere o normal do patológico é exatamente o 
grau sintomático do que se configura como transtorno ou dissocial. 

 
Segundo Romero (1996), os enfoques clínicos psiquiátricos, dia após dia, se 

constituem numa importante fonte de conhecimento dentro do estudo criminológico.   
 
Não obstante, desde a psicologia se tem manifestado uma certa preocupação 

pelo que se tem denominado “psiquitriação do delitivo “  e frente a  noção da delinqüência 
como um  “  sintoma “ ou  “ síndrome “ patológico e se considera a delinqüência desde o 
ponto de vista condutual como um fenômeno dimensional no que é necessário diferenciar 
graus e tipos de conduta. 

 
 
1.2.4. Enfoque Psicológico 
 
  O enfoque psicológico descreve a delinqüência sob o ponto de vista da 
conduta. O delinqüente é uma pessoa que apresenta características comportamentais 
específicas. No posicionamento interpretativo de Garrido ( l986), através de sua obra 
“Pedagogia da Delinqüência Juvenil”, o autor deixa claro que,  delinqüência é sinônimo de 
conduta anti-social  ou  de transtorno da  conduta  e que esses desvios são manifestos 
progressivamente no decorrer da carreira delinquencial sobre diferentes formas 
comportamentais. Kirk e Gallagher (l990), definem a delinqüência a problemas  específicos 
de comportamento problemático, que segundo Wood (l972), envolve um conjunto de ações 
que incluem: l. O  elemento perturbador: O que ou quem é visto como sendo o centro do 
problema ?  2. O elemento comportamento problema: Como é descrito o comportamento 
problema?  3. O elemento ambiente: Em que  ambientes ocorre o comportamento 
problema? 4. O elemento pessoa perturbada:  Quem considera o comportamento como um 
problema? 
 

No enfoque psicológico, o conceito de delinqüência, se enquadra no 
diagnóstico da conduta  anti-social  e dentro deste conceito se inclue tanto as condutas 
estritamente delitivas como outra gama de comportamentos antinormativos, que sem ser 
ilegais, se consideram  “ daninos “ para a sociedade e podem dar lugar a processos de 
sanção dentro do sistema social. A compreensão da delinqüencia como parte do constructo 
de conduta anti-social forma parte de uma realidade dimensional que pode adotar uma 
ampla categoria de graus e modalidades de expressão. 

 
Na concepção de Luengo (1982), o enfoque psicológico, partindo do 

conceito do comportamento desviado ou associal, concentra sua consideração no indivíduo 
e sua conduta  como objeto de estudo. 

 
Na concepção de Farrington (1973), em nível psicológico, o ideal seria  se 

tivéssemos um método inequívoco para se classificar qualquer ato como desviante ou não, 
pois existe um enorme número de comportamentos que se podem considerar anti-sociais ou 
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criminais, que se desenvolvem à partir da idade escolar. Desde esse ponto de vista, a 
utilização de auto-informes para a avaliação da conduta anti-social é um método idôneo 
para a operacionalização do conceito. 

 
 

1.2.5.  Considerações sobre as diferentes concepções e  suas  implicações neste  
trabalho  

 
No que tange as diferentes concepções em perspectiva, constatamos que, o 

conceito legal  da  delinqüência apresenta certas limitações com relação às investigações 
empíricas, considerando-se as restrições e justificativas das mais diversificadas de se 
encontrar no sujeito a  razão do delito. A partir desse conceito legal se desenvolve a 
tendência de se  etiquetar as mais diversas definições sobre a pessoa do delinqüente, sem 
qualquer aprofundamento de conhecimento investigatório sobre a sua individuação.  

 
Consideramos que o conceito psicológico, apresentado pela Psicologia da 

Delinqüência é o mais completo pelo aprofundamento de análise investigatória que realiza 
sobre a pessoa  do delinqüente, caracterizando-se como um continuum comportamental, e 
que tem na conduta individual um reservatório inesgotável de informações e que se 
constituem em peças fundamentais para a elucidação do  comportamento delinquencial. 

 
Como vimos, a delinqüência é investigada sob diferentes  ângulos teóricos, e 

nessa pluralidade de interpretações  encontramos  problemas de uns e benefícios de outros. 
 
Afim de se evitar qualquer especulação, preferimos adotar nesse trabalho o 

registro de condutas fornecidas pelo próprio sujeito, o que se constitue em auto-informe, 
pois o próprio  sujeito representa uma fonte singular  de experiências e de  informações. 

 
Miron ((1990), apresenta uma série de vantagens desse método de auto-

informes, que   assim foram  apresentadas: 
1)  Proporciona uma prova mais direta do índice da delinqüência real, tanto com respeito 

ao número de delitos quanto a sua variedade e o seu grau de implantação nos distintos 
seguimentos sociais; 

2)   O nível metodológico possibilita que a delinqüência possa ser utilizada como variável  
continua antes que como um atributo ou variável categórica;  

3)  É o único meio de se estabelecer os mecanismos básicos que subtraem a conclusão do 
que um indivíduo decida atuar de um modo que enfrente as normas sociais. 
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1.3.  MODELOS TEORICOS SOBRE FATORES DETERMINANTES DA 
MARGINALIZAÇÃO SOCIAL ENQUANTO CONDUTA DESVIADA. 
 

Ao  longo dos anos, a origem do comportamento delinquencial tem sido 
matéria de estudos de várias áreas do conhecimento humano, como a  Filosofia, a 
Sociologia, a Psiquiatria, a Genética, a Etologia, a Psicanálise, as Ciências Jurídicas, além 
da Psicologia e de suas ramificações, como a Psicologia Diferencial, a Psicologia da 
Personalidade, a Psicologia Social, a Psicofisiologia e a Psicopatologia. O estudo desse 
tema tem se tornado polêmico entre as várias correntes e teorias interpretativas, 
principalmente nos questionamentos que se suscita entre a hereditariedade e o meio 
ambiente, entre o inatismo e o interacionismo,  entre o individual e o social, e acerca dessa 
última premissa, em sua Tese de Doutorado sobre “ La Predicion de la Conduta Antisocial: 
Uma Análise de las Variáveis da Personalidade”, Romero (1996), descreve acerca dessa 
polemica  que permeia  o pensamento criminológico , e nos mostra como se tem  tratado 
esse tema da delinqüência, nas mais diversas linhas de investigação.  

 
Desde o início da Criminologia como disciplina empírico-positivista,  a 

explicação dos fenômenos delitivos se prenderam basicamente aos defensores de uma 
etiologia fundamentada em forças da natureza interna do indivíduo e os defensores de um 
esquema causal  firmado em fatores ambientais. Esse aspecto polemico das discussões 
sobre a origem da delinqüência, polarizaram o tema das bases biológicas versus social, no 
qual durante muito tempo permeia o pensamento explicativo da origem delinquencial. 

 
Nesse sentido, a Escola Positivista se opunha aos conceitos da Escola 

Clássica na definição da natureza humana. 
 
A Escola Clássica com os seus principais precursores, havia assumido um 

legado racionalista, utilitarista e reformador da filosofia da ilustração, cujos conceitos sobre 
o comportamento partiam do método dedutivo, abstrato e formal, e propulseram um sistema 
de pensamento que partia da  natureza racional, hedonista e livre do ser humano. 

 
Em contrapartida, a Escola Positivista que surgiu na Europa por volta do 

século XIX, fez oposição  aos pressupostos da Escola Clássica, que descreve a  natureza  
humana  susceptível  às influencias causais do meio ambiente, podendo o comportamento 
se tornar conflitual provocado pelas tensões psicossociais. 

 
Essa polêmica  certamente influenciou as explicações duais acerca da origem 

etiológica da conduta delinquencial que partiam da premissa da natureza  humana 
influenciada por  fatores  internos e externos. 

 
À partir dos anos 30 nos Estados Unidos, constata-se um total predomínio do 

pensamento  lockiano sobre o “ambientalismo” , quando o estudo da delinqüência se 
converteu praticamente numa  sub-disciplina da Sociologia. 

 
  Nos últimos tempos se assiste a uma maior abertura, com  uma maior  
sensibilidade ante ao pólo individual das explicações  sobre a origem da criminalidade. E 
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nesse contexto surgem os chamados modelos teóricos integradores, levando-se em conta os 
efeitos da aprendizagem social.  
 
  Ao longo deste capítulo apresentaremos várias  abordagens teóricas que 
focalizam tanto os aspectos de natureza individual,  quanto as influencias dos fatores  
sociais, além de abordarmos os  modelos teóricos integradores, que indicam os fatores  
determinantes da conduta delinquencial. 
 
  Consideramos que, tanto os fatores constitucionais de natureza endógena, 
quanto  os fatores sociais de natureza exógena, são peças chaves para se elucidar aspectos 
etiológicos  dessa problemática carreira delinquencial.  
 
  Não convém que questionemos neste trabalho sobre as discussões 
acadêmicas da hereditariedade ou meio ambiente, como fatores que concorrem para esse 
tipo de conduta desviada. Mas sim, adotamos uma postura eclética,  ao considerarmos que, 
todos os estudos e pesquisas indicam os fatores internos e externos como determinantes da 
delinqüência, e que ambos  se completam entre si,  contribuindo de maneira significativa 
afim de que possamos compreender a natureza da conduta delinquencial, e até que 
apresentemos novas alternativas de tratamento para esse grande mal. 
 
         Nesse contexto, passaremos a analisar os diferentes enfoques teóricos, 
concentrados nessas duas  fontes  etiológicas da delinqüência juvenil,  e por fim, 
apresentaremos as teorias de aproximações integradoras entre o individual e o social.    
 
 
1. 3.1. Modelos Teóricos que analisam as variáveis Pessoais 
 

As abordagens teóricas que investigam  a  Delinqüência  em seus fatores 
internos ou pessoais, levam em consideração o elemento humano em que se concentram  os 
determinantes do crime, e nos quais se  analisam  os componentes diferenciais de  sua  
personalidade, como o temperamento individual, os predisponentes físicos e psíquicos,  os 
valores individuais, as predisposições psico-biológicos, as características condutuais do 
caráter, além de outras variáveis  centradas  na pessoa.  

 
Esse interesse em se conhecer a predisposição biopsicológica da 

delinqüência tem atraído muitas discussões, estudos filosóficos e observações pré-
científicas. 

 
Os antigos estudos de Lombroso (1876), representa o pioneirismo na análise 

da delinqüência à partir da interpretação constitucional, no qual descreve as  características 
físicas e fenótipas do delinqüente. Nessa ordem, as contribuições de Kretschmer (1921) e 
Sheldon (1949) relacionam a constituição física como determinantes da personalidade.  

 
Nesse contexto de interpretação pessoal da delinqüência, estudos à luz da 

Psiquiatria e da Psicologia também confirmam concrétamente as base fisiológicas da 
delinqüência, à partir das disfunções corticais e da sintomatologia da doenças mentais.  
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Essas predições da análise pessoal  tentam justificar as raízes da  
delinqüência, e pelos quais se predispõem certas condutas à partir da base biológica em 
nível fisiológico e constitucional. Outros modelos, quando analisam variáveis pessoais dão 
mais importância a fatores cognitivos ou de natureza psicológica,  que enriquecem a  
melhor compreensão, e aprofundamento das elucidações desse fenômeno.  

 
Em linhas gerais, apresentaremos em forma resumida, o conjunto dos 

principais enfoques teóricos que analisam  essa  perspectiva  individual, abordando  o 
enfoque das teorias constitucionais, psicodinamicas, as do desenvolvimento moral,  e  
psicobiológica, como veremos a seguir. 

  
 
 

 
1.3.1.1. Enfoque das Teorias Constitucionais 
 

Uma das mais antigas hipóteses e contribuições no campo constitucional pertence a 
Lombroso (1876), considerado como o fundador da Escola Positivista do Direito Penal.  Esse antigo autor 
considera que o comportamento violento e anti-social seja inato, e que se liga a uma tendência psíquica e 
física anormal, e que se manifesta em seus mesmos traços fisionômicos.  Os estudos de Lombroso se 
constituem como um ponto de partida para os outros autores inatistas, à partir da idéia do crime inato, e dos 
quais surgem uma série de postulações sobre as características constitucionais da delinqüência, considerando 
os fatores da herança hereditária. 

 
A idéia da delinqüência para Lombroso (1876), parte do pressuposto de que o infrator 

reproduz em sua personalidade instintos selvagens e primitivos que se comparam a espécie animal. A 
postulação positivista de Lombroso (1876), estabelece um perfil constitucional fisionômico do delinqüente, 
no qual os descreve com constituição de mandíbulas grandes, linhas aisladas das palmas das mãos, tamanho 
excessivo na forma das orelhas como asas, insensibilidade à dor, e visão extremamente aguda. Lombroso 
radicaliza a idéia de que tais sinais fenótipos identificam claramente a personalidade física do delinqüente. 

 
Nesse enfoque, um elenco de antigos pesquisadores tem correlacionado o estudo 

delinquencial com  os fatores constitucionais do indivíduo. A análise constitucional  física de Lombroso foi  
seguida por Krestchner (1921), e Sheldon (1944) que colocam em evidencia a relação entre o estado físico 
com a personalidade. Na Teoria Constitucional de Sheldon (l944), estudos revelam a relação entre a 
estrutura corporal e a personalidade delinqüente, em que os tipos Mesomorfos apresentam maiores 
características de agressividade e hostilidade, e que o tipo Ectomorfo, pela sua  característica de 
introvertimento, é predisposto à  outros tipos de transtornos como a esquizofrenia. 
 
  As concepções de Sheldon  recebem influencias da antiga Escola Positivista  que associam a 
delinqüência ao tipo físico do homem. Tais postulações se inserem nesse contexto de se reconhecer os fatores  
individuais ou internos como causadores da conduta desviada, e nesse contexto foram elaboradas os 
constructos da Fisionomia, cujas idéias básicas  foram contribuições antigas de Lavater (1975), e as 
concepções da Frenologia, que descrevia as faculdades psíquicas à partir de suas localizações cerebrais.  
Nessa  mesma perspectiva, Kretschmer (1921) também definiu tipos  constitucionais em função de um 
somatotipo, cujos determinantes organismicos exerciam certas influencias no caráter condutual. 
 

Essa série de abordagens enquadraram basicamente a constituição física do delinqüente, 
seguida pelos estudos de Gibbens (1963), Epps e Parnell (1952), Glueck e Glueck (1956), que reforçaram as 
concepções de Sheldon (1944), definindo o tipo físico mesomorfo que é constituído pelo predomínio de 
tecidos mesodérmicos, tais como ossos, músculos, estrutura sólida e quadrada, elevada e forte. Segundo esses 
autores, o mesomorfismo predispõe à conduta delinquencial. 
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A  posição positivista e radical da  teoria constitucional foi flexibilizada na opinião de 
Gibbons (1979), e Feldman (1977), que considera que não se pode etiquetar o homem delinqüente, se 
utilizando simplesmente de uma única fonte física da etiologia. A idéia da flexibilização de Gibbons (1979) 
parte do pressuposto de que, na sub-cultura da delinqüência, é possível que se recrutem novos membros de 
gangues ou grupos criminosos, se preferindo os tipos mesomorfos, em detrimento de outros membros de 
pouca resistência física e corporal. Nesse contexto, a concepção radical do determinismo constitucional  
somático da delinqüência se flexibiliza pela seleção social do sujeito que pode ser adestrado ou socializado na 
carreira do crime.   A idéia da flexibilização de Feldman (1977), parte do pressuposto de que, a influencia  dos 
modelos sociais que possuem condutas agressivas e delinqüentes, podem ser assimiladas e influenciar jovens 
mais fortes e ágeis, do que os que são  mais débeis. Nesse aspecto, a determinação da força e da resistência 
física tem a ver com a assimilação do ato deliquencial, pois o mesomorfismo reforça a violência do crime. 

 
Apesar de toda a argumentação da  relação entre a constituição somática com a 

delinqüência, a idéia da flexibilização por nós interpretada é mais coerente, pois é claro que tipos mesomorfos 
mantenham latentes e sob controle  seus  impulsos de agressividade, por influencias de agentes de controle 
pessoal  interno  e agentes de controle externo. Em contrapartida, consideramos que há mesomorfos de 
temperamento dócil, afetivos, submissos e mansos, que não chegam a se constituir em delinqüentes. 
 
1.3.1.2. Enfoque das Teorias do Desenvolvimento Moral  

O conceito de moralidade  se relaciona basicamente com o componente condutual da personalidade, 
pois para se conviver no contexto social, a exigência da moralidade individual é fundamental para se manter a ordem, a 
disciplina, a segurança e a organização da sociedade em vista do cumprimento de seus padrões convencionais socialmente 
aceitáveis. A moralidade é tema que originalmente fora discutida através do pensamento filosófico, em que a Ética 
apresenta um conjunto de regras, de normas e princípios de bons costumes, etiquetados nominalmente  por meio dos  
padrões sociais. A moralidade é uma  conduta qualitativa do caráter e pode se constituir em valor individual, e a sua 
prática sempre foi instruída e incentivada por educadores nas mais diversas áreas institucionais. Ao analisar o 
desenvolvimento cognitivo, Piaget (1976), classifica alguns estágios e nos quais se inclue algumas características da 
conduta moral. A primeira etapa é conhecida como Moralidade Heterogênea, em que as normas se percebem como 
realidades concretas advindas do mundo adulto, em que  se requer um respeito, uma conformidade e seus conteúdos 
condutuais altruísticos. A segunda etapa é conhecida como Moralidade Autônoma e que acontece em torno dos 11 ou 12 
anos. Nessa fase de socialização, as regras e as normas são produtos  do meio social. Nessa fase o sujeito já possue um 
senso crítico capaz de perceber, de assimilar, de analisar, de compreender  e de julgar o sentido das normas e o papel que 
elas desempenham  em sua vida, independente de qualquer opinião ou interferência alheia.  Na concepção de Piaget, caso 
haja um desenvolvimento inadequado na primeira fase, na segunda etapa pode haver aparição de problemas de adaptação 
social. Nessa mesma perspectiva  Kohlberg (1963,1964,1976), apresenta um modelo teórico do desenvolvimento moral, 
que em cada etapa se apresentam com características qualitativamente diferentes, e evolutivamente mais complexas e 
abstratas. Essas etapas estão hierarquicamente organizadas, dando ao sujeito uma consciência plena de seus direitos, de 
seus deveres e de sua relação com outras pessoas. 

 
Segundo Kohlberg, cada etapa é pré-requisito para a outra. O aperfeiçoamento moral se dá de acordo 

com o nível de maturidade alcançado em cada etapa.Kohlberg estabelece 3 níveis de desenvolvimento moral, e nos quais 
se pode distinguir as suas etapas, cabendo duas etapas em cada nível. O primeiro nível é conhecido como Pré-
Convencional, em que as normas são percebidas pelo sujeito no meio externo, quando os valores  assimilados serão 
somente aqueles que proporcionam o bem-estar, principalmente no estabelecer da interação interpessoal. Esse nível revela 
a primeira etapa em que a conduta se caracteriza pela revelação do medo do castigo. Na segunda etapa desse nível a 
preferencia pelos valores instrumentais se tornam os preferidos, pela necessidade de se obter uma gratificação imediata. 
Nesse aspecto, as normas são aceitas na medida em que elas atendem aos interesses pessoais. 

 
No nível Convencional, os interesses morais são de conformidade com o contexto social. Nesse plano, 

a consciência cognitiva manterá o nível dos objetivos morais. Nesse nível Convencional se manifesta a terceira etapa do 
desenvolvimento moral, em que a interpretação dos valores se dá de conformidade com a  mensuração de outrem na 
definição da aprovação ou da reprovação, quando o sujeito procurará ajustar-se nas expectativas dos outros. Na quarta 
etapa desse nível Convencional, os interesses morais se caracterizam pela ordem, pela defesa institucional, pela 
organização e a disciplina, que representam os principais valores dessa etapa maturacional.O nível Pós-Convencional, 
segundo Kohlberg, é o mais evoluído, e que somente é alcançado por uma minoria  de adultos, por considerar se como um 
nível estabelecido e dirigido pôr um crivo de princípios altamente evoluídos. Esse é o nível da maturidade plena em que se 
desenvolve o senso crítico de conjuntura social, em função dos costumes, das regras, dos direitos humanos, dos preceitos 
éticos e culturais. Nesse nível Pós-Convencional se manifesta a quinta etapa do desenvolvimento moral, caracterizado 
pela ênfase aos princípios legalistas, aos direitos individuais, a liberdade individual e a justiça social. E por fim, nesse 
nível se desenvolve a sexta etapa, em que a moralidade prima pelos princípios éticos com  relação  ao respeito, aos 
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princípios éticos, a cidadania, a justiça, a igualdade e ao ajustamento social.  Afim de colocar em prática a sua postulação 
teórica, Kohlberg (1984), elaborou um questionário com entrevistas de juízo moral, com um procedimento metodológico 
apresentado por dilemas hipotéticos, em que a obediência à autoridade conflitua com as necessidades ou bem-estar de 
outras pessoas. Esse questionário serve para mensurar o nível do desenvolvimento moral, e tem sido muito aplicado na 
investigação da conduta delinquencial  (Fodor, 1973; Higgins e Albrecht (1977);  Jurkovic e Prentice, 1974). No que 
tange ao relacionamento da moralidade com a conduta delinquencial, Kohlberg argumenta que, a falta de aperfeiçoamento 
moral nos estágios estabelecidos, e a preferencia pelos interesses pessoais de bem-estar, são fatores que influenciam o 
desenvolvimento de uma conduta anti-social.As teorias do desenvolvimento moral, apresentadas por Piaget  e Kohlberg , 
enfatizam aspectos sócio-cognitivo da natureza pessoal que incidem sobre a conduta anti-social. As investigações que se 
sucedem na área da delinqüência juvenil conferem o baixo nível de conduta moral dos delinqüentes, com justificativas de 
uma prática de socialização comprometida em termos dos antecedentes familiares, onde o nível educativo é limitadíssimo 
e comprometido. Nas postulações de Piaget (1976) e de Kohlberg (1984),  se observa que os valores morais se adquirem 
em convivência com o meio social em termos de assimilação  e apreensão da cultura. No contexto da marginalização 
social em que o processo da socialização não possibilita ao indivíduo a ambientação propícia a aquisição dos valores, 
deduz-se que o desenvolvimento moral é limitado, e a falta de aperfeiçoamento nas etapas evolutivas implica  em 
empobrecimento moral, o que possibilita o desvio social. 

 

 
 

1.3.1.3. Enfoque das Teorias Psicobiológicas 
 

Em seus estudos sobre  “Crime e Personalidade” , Eysenck (1964, 1974, 1977, 1984), 
desenvolveu uma teoria do comportamento anti-social, numa perspectiva interacionista, embaçada nas teorias 
da aprendizagem, com referencia as diferentes dimensões da personalidade.  A sua fundamentação teórica 
analisa as estruturas genéticas e fisiológicas e as suas implicações, com diferentes dimensões da 
personalidade, influenciadas por efeitos causais. A análise dessa  teoria nos possibilita ver claramente os 
efeitos da natureza psicobiológica sobre a conduta individual, e mui especificamente sobre a conduta anti-
social. 

 
Em primeiro lugar, Eysenck (1982), considera que o comportamento humano é fenotípico e 

que o mesmo é produzido com interação do genotipo e o meio ambiente. Nessa perspectiva, há  um tripé 
interativo e integrativo entre as bases fisiológicas, psicológicas e ambiental, e que correspondem ao 
comportamento condutual. Estudos de Eysenck (1982) asseguram que as influencias ambientais reforçam as 
predisposições genéticas, e nesse aspecto, orienta que, os estudos sobre a conduta anti-social devem 
considerar o interacionismo entre ambas as estruturas, em vista de seus efeitos sobre os componentes 
condutuais da personalidade.  

 
As formulações de Eysenck sobre a conduta anti-social (Eysenck, 1964, 1983, 1984, 1994) 

partem do pressuposto de que as condutas infratoras de normas são uma derivação natural do hedonismo 
humano. Segundo Eysenck (1964) a pergunta essencial acerca da delinqüencia não é de interrogarmos porque 
um setor minoritário da população comete atos delitivos, mas sim porque a maioria da gente aceita e respeita 
as leis. A resposta radical no fato de que o comportamento social se adquire por um processo de 
condicionamento  através do qual se configura a “consciência “ que não seria mais do que uma série de 
respostas condicionadas de temor ante a transgressão de normas. 

 
No decorrer do desenvolvimento da personalidade, e que no decorrer do tempo, as normas 

atuam como forma de reforço de evitação na hora de se cometer atos delitivos, e formalizam uma consciência 
em prol do comportamento moral e socialmente aceitável. Se a aquisição de comportamentos socio-
convencionais descansa nos processos de condicionamento se pode supor, então, que aqueles individuos 
predispostos a gerar respostas condicionadas de maior intensidade e rapidez  seriam os indivíduos  mais 
respeitosos com as normas e, pelo contrário, os sujeitos cujas respostas condicionadas se produzam lenta e 
debilmente apresentam mais problemas para haver-se com uma consciência que  exerça como força disuadora 
e que impeça a manifestação de atos desviados. Eysenck (1967) com grande evidência experimental, 
demonstra que existem diferenças individuais na condicionalidade e que essas estão associadas com 
dimensões da personalidade, em especial com a introversão-extroversão. Os sujeitos introvertidos devido a  
seu maior nível de  arousal cortico-reticular mostram maior condicionabilidade e interiorizam com maior 
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facilidade as pautas de condutas convencionais. Os extrovertidos seriam os mais predispostos a incorrer em 
comportamentos antinormativos. 

 
A dimensão de neuroticismo, cuja base biológica segundo a teoria de Eysenck está no 

mesmo  Sistema Nervoso Autonomo, também desempenha um papel importante no processo de socialização. 
O neuroticismo atuaria como impulso que amplificaria e potenciaria as tendências condutuais anti-sociais ou 
adaptadas dos indivíduos. A terceira dimensão da personalidade, proposta por Eysenck, o psicotismo 
agregaria elementos agressivos, interpessoais e violentos na conduta anti-social. Desta forma, os sujeitos com 
maiores pontuações em extroversão, em neuroticismo e em psicotismo tendem mais probabilidades de 
desenvolver condutas anti-sociais.  Concluímos que, nas postulações de Eysenck, a conduta anti-social é 
determinado em partes pelo processo da aprendizagem de evitação  por condicionamento, dependendo  da 
quantidade e da  qualidade da mesma, e que isso se desenvolve através do processo de socialização desde a 
primeira infância, e por outra parte, por meio das dimensões da personalidade, determinados intrinsecamente 
por influencias biológicas ou genéticas. 

 
 
 
O modelo teórico de Gray (1972,1981. 1983, 1987,), remodelaram as concepções de 

Eysenck, apresentando importantes derivações para o exame da impulsividade e que mostraram certas 
implicações com a conduta delitiva. Gray  propõe que, para se explicar as diferenças interindividuais da 
personalidade se deve levar em consideração a susceptibilidade,  o castigo, e susceptibilidade e recompensa.  

 
Abordando acerca dos efeitos condutuais  dos farmacos ansiolíticos, Gray sugere a 

existência do BIS  (Sistema  de Inibição Condutual),  que responderia a sinais de castigo e de ausência  de 
uma recompensa antecipada. O BIS,  que tende ser um substrato biológico em atividade do sistema  
septohipocampal, seria o responsável do que ante a esses tipos de estimulação, se produzem padrões de 
inibição comportamental, se focalize a atenção na situação armazenante e de incremento a ativação do sistema 
nervoso autônomo. 

 
Gray considera o BIS como um mecanismo subjacente da dimensão da ansiedade. 

Ortogonal a esta dimensão, é situada no modelo de Gray a  impulsividade, que atravessaria o espaço 
Eysenckiano desde o quadrante da extroversão neurótica (alta impulsividade), até o quadrante de introversão 
estável (baixa impulsividade). A base biológica desta dimensão se encontraria no sistema hipotalâmico de 
ativação ou aproximação condutual (BAS), que responderia diante de sinais de recompensa ou de ausência de 
um castigo esperado. 

 
Nos constructos teóricos de Gray, a ansiedade e a impulsividade se convertem nas principais 

dimensões descritivas da personalidade. E a N representam unicamente o resultado da interação sobre os que 
descansam a impulsividade e a ansiedade. A extroversão seria o resultado desse balanço entre a 
susceptibilidade da recompensa e a susceptibilidade do castigo. Nesse caso, os introvertidos mostrariam uma 
maior susceptibilidade ao castigo; e os extrovertidos mostrariam uma maior  sensibilidade a recompensa que o 
castigo, ao contrário do que ocorre com os indivíduos introvertidos.  No modelo de Gray se aborda que a 
delinqüência se relacionaria com uma alta sensibilidade a possibilidade de obter estímulos  recompensantes e 
com uma susceptibilidade relativa ante ao castigo.  A sensibilidade as conseqüências positivas resultantes da 
conduta anti-social levaria ao sujeito impulsivo a involucração neste tipo de comportamentos, ao tempo que 
uma débil sensibilidade ao castigo conduziria a que o indivíduo dificilmente se sentisse dissuadido por 
estímulos aversivos. 

 
À partir desses constructos teóricos Gray explica a conduta delinquencial.  De conformidade 

com essa perspectiva teórica, Newman (1987), desenvolve uma linha de investigação esclarecedora para a 
análise da conduta anti-social enquanto conduta impulsiva.  O referido  autor considera relevante se examinar 
vários tipos de conduta desadaptativa ( hiperatividade, alcoolismo, conduta anti-social e  psicopatia), como 
manifestações do que eles denominam de  “ psicopatia da desinibição“ , onde a impulsividade ou a falta de 
controle comportamental é um componente decisivo (Newman e Kosson, 1986; Newman e Walace, 1993). 
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O grupo de trabalho de Newman tem demonstrado que os psicopátas não apresentam 
déficits de aprendizagem em tarefas que implicam só em recompensa ou castigo. Mas o problema das 
síndromes de desinibição parece revelar-se em situações nas que aparecem tanto a recompensa como o 
castigo. As chaves do comportamento impulsivo e da conduta anti-social e psicopática residiriam em um 
déficites  na inibição de condutas que tem sido previamente  recompensadas. À partir deste grupo  de teorias 
que a impulsividade aparece como a variável mais relevante para a compreensão da conduta anti-social, e uma 
grande quantidade de evidências  empíricas avaliam a relação entre delinqüência e impulsividade  (Luengo, 
Carrillo, Otero y Romero,  Thomé Tavares ( 1994).  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.3.2.  Modelos Teóricos que analisam as variáveis Sociais 
 
 

Os estudos que focalizam os fatores sociológicos da delinqüência, analisam 
tanto os aspectos microssociais quanto aos fatores macrossociais, mas levando-se em conta 
o envolvimento do homem  com o seu ambiente.  

 
  Ao se analisar a estrutura social, considera-se os valores familiares, os 
valores afetivos, os valores escolares, as práticas educativas, além dos valores situacionais 
que envolvem o sujeito delinqüente, como suas condições sócio-econômicas e financeiras, 
seus vínculos sub-culturais, e as oportunidades que se oferecem para delinqüir. 
 

Em nível das explicações macro-sociais se leva em conta os aspectos 
estruturais da sociedade com seus determinantes sócio-culturais e sócio-econômicos, que 
podem impor ao indivíduo um regime excludente em que se promove a pobreza, a 
exploração, as injustiças sociais e a marginalização do homem. 

 
À luz desse contexto teórico, podemos assegurar que o delito é fruto da 

organização social, pois observa-se claramente que o maior índice estatístico da prática 
criminal se dá nos grandes centros urbanos e de um modo geral em regiões ecológicas onde 
se predomina a marginalidade social. 

 
À guisa de ilustração, e para melhor esclarecimentos sobre a influencia dos 

fatores sócio-demográficos que incidem  de  forma causal  na  delinqüência, passamos a 
analisar de forma suscinta os postulados básicos das teorias da transmissão social, as teorias 
sub-culturais, e as teorias da anomia social, para depois concluirmos com os chamados 
modelos teóricos integradores entre os  fatores pessoais e sociais, como veremos a seguir. 
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1.3.2.1. Enfoque das  Teorias de Transmissão Cultural 
 
   Os pressupostos básicos desse modelo tem como precursores Shaw e McKay 
(1942), que definem a chamada “ Ecologia da Delinqüência”, como sendo aquelas zonas de maior 
desorganização social, onde ocorrem o maior  número de delitos, pelas precárias condições físicas e 
sociais de sua população, que  desenvolvem baixíssimos padrões de valores morais. 
 
  Nesse enfoque, a delinqüência é adquirida por interação social, transmitida através 
de uma população marginal, onde o foco de Valores predispõe coletivamente às infrações sociais. 
Nessa esfera  sócio-demográfica, a Universidade de Chicago transformou-se nos anos 20 num dos 
maiores focos de estudos de análise e de intervenção dos problemas sociais, se utilizando da  
própria vida urbana da cidade de Chicago, considerando seus problemas sócio-demográficos das 
migrações rurais, da industrialização acelerada, dos conflitos étnicos, e da crise sócio-economica 
que afetou a economia americana.  Estudos de Park, Burgess e McKenzie (1925), Shaw e McKay 
(1942), Thomaz e Znamiecki 1927), foram significativos para as explicações macro-sociais que 
interferem na conduta delinquencial. Assim, estudos nessa perspectiva concluem que fatores de 
transmissão cultural,  reforçados pela industrialização culminam com a marginalidade social, e que 
por si, definem certas ecologias humanas, que se constituem em ambiente predisposto  ao 
desenvolvimento da cultura do crime. Tais estudos nessa linha de pesquisa da transmissão cultural 
ficam sendo conhecidos como pertencentes a Escola de Chicago. 
 

A Teoria da Transmissão Cultural se refere ao posicionamento excludente da 
sociedade, que marginaliza o indivíduo e o estigmatiza.  Nesse contexto, o sujeito que não cumpre 
com as normas estabelecidas pelo contexto social é considerado como condutualmente desviado. As 
concepções de I. Taylor, P.Walton, e J. Young (1973, e R.F. Meier (1989), se supõe que a desigual 
distribuição do  poder sócio econômico, as injunções políticas  e a imposição de interesses, dão 
origem a conduta desviada. 

 
Assim  entendemos que a política estrutural de concentração de riquezas, impõe 

certas injustiças de desigualdade  social que marginaliza e exclue o homem, condenando-o à 
inadaptação social. Conceitos de transmissão cultural são definidos por Bahr (1979), no qual 
assegura que a conduta delinquencial se prende nos grupos primários pessoais e implica na 
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formação de grupos de pares, que se dispõe as definições favoráveis ou desfavoráveis na violação 
da lei. 

 
Segundo o autor, a organização social se processa através dos modelos, e no 

intercâmbio interativo do sujeito que se identifica com certos modelos sociais e que se justifica  a 
transmissão cultural. Nesse caso, os modelos comprometidos com o desvio social é que transmitem 
culturalmente a prática delinquencial. Bandura (1963, 1977),  enfatiza que os modelos sociais se 
configuram em fontes de transmissão cultural para a modelação da conduta social . 

 
É evidente a observância de que certas culturas da violência se desenvolvem na 

ecologia urbana, em que a transmissão cultural da delinqüência pode se dar através dos veículos de 
comunicação, pelo esporte, pela propaganda perniciosa, pela anti-cultura popular dos maus 
costumes, no ambiente permissivo e promiscuo da classe marginalizada, através dos costumes 
sociais alienados, por intermédio de grupos corporativos e organizados do crime, e de uma forma 
estrutural pelo próprio regime sócio-econômico e político, de um sistema social que infringe limites 
ao homem, cerceando seus direitos individuais à liberdade, além de lhe imprimir o preconceito e a 
marginalização  social.  

 
 
 

1.3.2.2. Enfoque das Teorias Sub-Culturais 
   
   Cohen (l955), Matza, Sykes (l961), foram os primeiros a desenvolver as chamadas 
Teorias Sub-Culturais, e nas quais afirmam que,   há uma predisposição dos indivíduos que 
possuem as mesmas motivações de problemas similares, e que pertencem à mesma estrutura social, 
de se unirem e de se agruparem, formando a chamada sub-cultura, onde as crenças, e os sistemas de 
valores são revelados com características anti-sociais. 
 
  Alguns aspectos devem ser observados nesse contexto sub-cultural: 
a) O que determina esse ambiente são as precárias condições de sobrevivência social, que lhes 

impõe um limite de recursos de nivelamento social  com relação a outros grupos sociais mais 
privilegiados dentro da sociedade;  

b)  Em decorrência desse empobrecimento de recursos, a conduta coletiva do grupo se manifesta 
de forma incongruente e exacerbada em forma de conduta desviada  dos padrões de 
normalidade;  

c)  As características sintomáticas mais reveladas no ambiente de sub-cultura são  a desagregação 
da família, a desarmonia das relações interpessoais, o baixo índice de conduta moral, o baixo 
nível de escolaridade, e além dos valores individuais darem mais ênfase a um estilo de vida  
hedonista e  de desapego social.   

d)  No que tange a perspectiva de vida futura, os interesses motivacionais se voltam muito mais 
para o presente, no  que se limita somente ao aqui e agora, com metas objetivas para se atender 
de imediato aquilo que é mais necessário, principalmente as necessidades pessoais de 
equilíbrio sócio-financeiro, e a visão do  futuro  é caracterizada  pelo ceticismo e  pela  
indiferença  social.  

 
 Com referencia à conduta, a sub-cultura delinqüente surge como uma forma de 

reação grupal a uma estrutura social não integradora, e nesse aspecto, esse ambiente se apresenta 
como uma solução integrativa para certos problemas comuns para o agrupamento de indivíduos 
socialmente marginalizados.  
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Na concepção de S. Wheeler (1968), a sub-cultura delinqüente representa a adoção 
a um foco de valores e crenças comuns, cujas características básicas é o desvio social. 

 
Cloward e Ohlin (1960), acrescentam nessa teoria que, a sub-cultura deliquencial 

tem sua fonte na frustração experimentado pelos sujeitos de classe baixa, ante aos desejos de 
conseguirem certos valores da classe média-alta, principalmente quanto ao status econômico. 

 
Segundo Cloward e Ohlin (1960), existem 3 tipos diferentes de sub-cultura: 

a) A sub-cultura antagônica -  que se predispõe a prática da  violência e da agressividade para se 
obter  status e posição social; 
b) A sub-cultura Criminal, que pretendem obter benefícios econômicos pôr meios ilícitos; 
c) A sub-cultura Marginal - cujos sujeitos buscam experiências esotéricas ou prazeres excitantes, 
como o  hedonismo para justificar suas necessidades de auto-afirmação ou de sentido direcional de 
vida. 
 

Nas concepções de Cloward e Ohlin (1960), se considera alguns elementos bem 
presentes no ambiente da  sub-cultura marginal: a questão da violência  e do crime delinquencial  
envolvidos na conduta, e o desvirtuamento em algumas variáveis da personalidade, como o 
desequilíbrio emocional, a carência afetiva e da auto-estima. 

  
1.3.2.3.Enfoque das Teorias  da Anomia Social 
 
  Apresentada inicialmente pelos antigos conceitos de Durkheim (l897) e 
Merton (l938), os referidos estudiosos definem o termo “Anomia”, como a falta de normas 
que regulam as relações sociais.   
   

Os autores responsabilizam a estrutura  sócio-cultural como agente que 
fornece o referencial das metas e aspirações individuais, ou como elementos responsáveis 
pela regulação de medidas e normas pessoais. 
 
  Diante das situações anômicas de desestruturação social,  o indivíduo passa a 
agir sob diferentes formas de anormalidades, e uma dessas formas desajustadas é a  rebelião 
ou a delinqüência social. 
 
  Em seu ensaio sobre “ Social Estruture and Anomia”, Merton (1938), 
relaciona os problemas da conduta desviada vinculados com os problemas sociais. Segundo 
o autor, o desvio social aparece como uma resposta normal mediante a certas pressões 
provenientes da estrutura da sociedade. 
 

Sobre a origem e direção das pressões sociais que afetam a conduta, Merton 
distingue na sociedade uma estrutura cultural e uma estrutura social. 

 
Segundo o autor, a estrutura cultural é responsável pelas metas e aspirações 

sociais, ordenadas segundo uma hierarquia de prioridades e que definem o sistema social 
organizado. 
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 Merton assegura que a estrutura social é quem se responsabiliza pelos meios 
ou normas institucionais que definem e regulamentam as formas corretas de se alcançar 
essas metas. 

 
Segundo Merton (1938), a desintegração dessas duas estruturas que supõe a 

disparidade entre as metas de uma sociedade e  os meios para alcança-las é o fator básico 
para a desviação .  

 
A  Teoria da Anomia Social,  pressupõe uma incongruência entre a estrutura 

cultural e a estrutura social, o que caracteriza uma sociedade desestruturada e 
desorganizada, tendo como vítima principal o indivíduo, que inadaptado,  desamparado e 
desassistido  passa a desenvolver certos tipos de condutas anti-sociais, como mecanismo de 
defesa, mas materializado pela rebelião, pela  violência e condutas contra as normas sociais, 
e desenvolvendo os valores próprios  da cultura anômica.   

 
 
 
 
 

 
1.3.3. Modelos das Teorias Integradoras 

 
Na diversificação das abordagens teóricas que analisam a questão da 

delinqüência, as discussões se prendem basicamente nas clássicas polemicas entre a 
hereditariedade versus o meio ambiente como fatores que concorrem para o 
desenvolvimento humano ou nos modelos que se centram em variáveis individuais versus  
situacionais. 

 
Nos últimos tempos tem surgido algumas teorias  de natureza biosocial, e 

outras com ênfase  nos aspectos biopsicológicos que  são integradoras dessa relação 
polêmica entre o individual e o social como fontes etiológicas da delinqüência, que além de 
considerarem as fontes primárias do comportamento relacionadas com o fator biogenético, 
também apresentam justificativas do envolvimento  sócio-interativo e sócio-cognitivo, 
como veremos nos próximos enfoques.  Na base desses modelos interativos está a Teoria da 
Aprendizagem Social.  Esta  não se constitue propriamente numa Teoria da Delinqüência, 
mas sim num processo de aquisição de conhecimentos através de experiências diversas que 
resultam na modificação do comportamento, e daí justificar-se a mesma como uma teoria 
integradora, pelo qual o sujeito pode adquirir certas condutas que desencadeiam o 
comportamento anti-social. 
 
1.3.3.1. A  Teoria Geral do Crime,  de Gottfreson e Hirschi  

 
Esse modelo teórico constitui uma reelaboração da Teoria do Controle 

Social  que Hirschi havia elaborado em 1969.  
 

  A perspectiva teórica do Controle Social defende quatro pressupostos 
básicos acerca do sujeito que transgride às regras sociais: 1) É comum à todas as pessoas 
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desenvolver  tensões e motivações que impulsionam o sujeito a transgredir às normas 
sociais.  2) O grau de controle varia de pessoa para pessoa. 3) Os controles são de natureza 
interna e externa, sendo que os mais importantes são os internos. 4) O controle interno 
resulta do processo de socialização satisfatório. Nesse aspecto, um  complicado processo de 
socialização é fator responsável pela conduta delinquencial. 
 
  Um dos postulados básicos desse enfoque teórico é a  idéia de que a 
inclinação para a desviação social é universal, pois através do processo socializador o 
indivíduo poderá adquirir vínculos com a sociedade convencional que refreiem essa 
tendência implícita na natureza humana. 
 
  Na concepção de Hirschi (1969), os delinqüentes  são indivíduos pobremente 
socializados e que não alcançam êxito social, não desenvolvem compromissos legítimos, 
não se apegam a outros convencionais, e assim fracassam na adoção de crenças da 
sociedade. 

 
Assim quando surgem oportunidades de se delinqüir, assim o fazem, visto 

que,  não alcançam uma situação de conformidade, ou seja, não possuem vínculos sociais 
que inibam a conduta. Assegura que esses componentes de vinculo social mantém uma 
estreita relação entre si, de tal maneira que a ruptura de um deles resultaria na debilidade 
dos outros. 

 
Nesse contexto, a ausência do apego a família, a escola e ao grupo dos pares 

convencionais, é que produzem como resultado a ausência de atitudes convencionais que 
produzem a delinqüência. 

 
Em seus pressupostos, Hirschi (1969) argumenta que a crença sobre a 

moralidade são consideradas como  resultado final de um processo que começa com o 
apego aos pais e que se prolongam com a aprovação de  outras figuras significativas nesse 
processo interativo. Assim, a socialização se manifesta como um movimento desde o 
controle externo  ou  interno de tal modo que a conformidade seria uma forma de conduta 
moral resultante de replantação das normas de agentes internos pelas crenças individuais. 

 
Para o autor, a escassa conformidade pode provocar associação com amigos 

delinqüentes, e que esta associação pode levar a delinqüência.  O certo é que não atribue 
que papel relevante aos iguais desviados em  seu  processo causam a delinqüência. 

 
Mais recentemente, Gottfredson e Hirschi  (1990), têm elaborado uma Teoria 

Geral do Crime, no qual asseguram que, os atos criminais são frutos de uma decisão  
racional, e que são meras expressões das individuações humanas fundamentais, como a 
busca do prazer e a evitação da dor. 

 
Goottfredson e Hirschi (1966, 1988 ) afirmam que o crime responde a um 

impulso hedonista  com a finalidade de se obter o prazer imediáto, sem mensurar as suas 
conseqüências. 
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Segundo os mesmos, tanto o delito como outras condutas anti-normativas e 
imprudentes, seriam atos com uma mesma estrutura interna, que tendem a aparecer, 
altamente correlacionadas entre si e responderiam a um mesmo tipo de causas. 

 
Esses autores atribuem um importante papel ao contexto situacional a certas 

circunstancias ambientais, tais como as oportunidades e disponibilidades das vitimas, são 
condições necessárias para que o ato criminal tenha lugar. 

 
Segundo os proponentes da Teoria Geral do Crime, todos nós estamos 

motivados ao delito, e a diferença interindividual reside na capacidade para frear essa 
individuação para se evitar o crime. 

 
O auto controle é um componente pessoal para resistir a inclinação para o 

crime e outros atos desviados. 
 
As contribuições teóricas de Gottfredson e Hirschi (1990), se somam a outras 

que concentram os traços da personalidade que se relacionam com a prática criminal, no 
qual, claramente estabelecem uma dimensão geral que envolve elementos predisponentes, 
elementos ambientais e aspectos volitivos como relacionados a atitude de se controlar o 
crime. 
 

Gottfredson e Hirschi (1990),  caracterizam os elementos de autocontrole 
nos seguintes termos:  
a) Um baixo autocontrole  implica na tendência a responder aos estímulos do ambiente 

imediato, e ter uma orientação de responder aos estímulos no  aqui e agora, distanciando 
as perspectivas futuras, ao contrário dos indivíduos altos em autocontrole que tendem a 
demorar na gratificação para o futuro. 

b)  A falta de diligência, tenacidade ou persistência no curso da ação, seriam outras 
características dos sujeitos de baixo-controle, que tendem  a dar preferências por tarefas 
simples, que produzam uma gratificação  fácil dos próprios desejos.  

c)  Um baixo- controle se associa com a busca de sensações intensas, com o desejo de 
experimentar  vivências  excitantes e emocionantes. 

d)  O desinteresse por objetivos a longo prazo denotam a preferencia pelo imediato, e 
nesse aspectos, os compromissos sociais serão debilitados ou instáveis no âmbito do 
matrimonio, das amizades e do trabalho profissional. 

e)  As escassas habilidades e o pouco planejamento define que sujeitos de baixo-controle 
carecem de capacidades cognitivas ou de habilidades para  prever as conseqüências de 
seus atos. 
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1.3.3.2. A Teoria da Conduta Problema 
 

De autoria de Jessor e Jessor (1977), a Teoria da Conduta Problema parte do 
pressuposto de que, são as variáveis psicossociais que determinam a conduta tanto 
convencional quanto desviada. 

 
A Teoria da Conduta Problema propriamente dita, analisa aquela conduta 

que se afasta das normas tanto social quanto legal do que é estabelecido pelos padrões 
convencionais e institucionais, ou de alguma outra referência no que diz respeito ao 
controle social. 

 
Assim, a conduta problema  é aquela que freqüentemente comete as 

condutas contra as normas sociais, a exemplo do alcoolismo exacerbado, da toxicomania,  
da delinqüência,  da violência sexual, etc. 

 
As funções psicossociológicas da conduta problema durante a adolescência 

consiste basicamente em rechaçar completamente as normas sociais, expressar a 
independência dentro do grupo  parental, ou ganhar status  no seu grupo de pares. 

 
Considerando as variáveis psicossociais como as bases determinantes da 

conduta, essa teoria se fundamenta em 3 sistemas: o sistema da personalidade, o sistema do 
ambiente percebido e o sistema condutual.  

 
O sistema da personalidade é constituído pelos valores, expectativas, crenças 

e atitudes, que se constituem de componentes cognitivos, e que se desenvolvem com a 
experiência social.  Muitos outros valores são adquiridos nesse contexto interativo com o 
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meio social, e que irão constituir a base da personalidade.  Nessa perspectiva interativa, a 
conduta é resultado da interação das influencias ambientais e pessoais. 

 
Segundo Jessor (1977), dentro de cada sistema (personalidade, ambiente 

percebido e conduta), as variáveis explicativas refletem bem da instigação da conduta  
problema, ou bem a inibição da mesma e a manutenção do controle,  e juntas geram um 
estado dinâmico de propensão ou predisposição relacionada com a maior ou menor 
probabilidade de ocorrência da conduta  problema. 

 
A propensão, sendo uma forma geradora em cada sistema, praticamente é 

responsável pela manipulação da conduta, pois segundo Jessor, a mesma inclui um amplo 
número de variáveis e reflete um intento de alcançar uma representação relativamente 
positiva dos sistemas explicativos. 

 
Nesse aspecto, a propensão é vetor positivo à deflagração da conduta 

problema. 
 
O pressuposto básico da teoria de Jessor é a de que, a conduta vem a ser o 

resultado da interação pessoa-ambiente, e a explicação tem que buscar-se nos sistemas 
conjuntamente.  

 
Jessor explica aspectos funcionais de cada sistema. O sistema da 

personalidade é de representação cognitiva e refletem os significados sociais e do 
desenvolvimento, tais como os valores, as expectativas, as crenças, as atitudes etc . Esse 
sistema  da personalidade está organizado em estrutura de motivação, estrutura de controle 
e a estrutura das crenças pessoais. Essas estruturas servem para motivar a conduta ou 
controla-las.  

 
A estrutura da motivação está relacionada com a ação e se relaciona com as 

metas que o indivíduo possui, e com as expectativas para consegui-las. 
 
A estrutura de controle com as suas variáveis estão mais diretamente 

relacionadas com a conduta desviada e predispõe a uma falta de internalização da 
perspectiva moral da sociedade. Jessor (1977), afirma que a propensão nessa estrutura de 
controle influencia a manifestação de variáveis de menor valor no sucesso acadêmico, 
maior valor a independência, inconformismo social, maior alienação, auto estima em baixa, 
maior controle externo, maior tolerância a desviação  e menor religiosidade. 

 
Na  estrutura de crenças pessoais, a variável de inconformismo social se 

refere em rechaço das normas sociais e aos valores convencionais. A variável de alienação 
se refere a perda do interesse nas atividades cotidianas e ao alheamento de outros. 

 
O sistema do ambiente na propensão à conduta problema na teoria de Jessor, 

está relacionada com as seguintes variáveis: menor apoio e controle parental, maior 
controle de amigos, menor compatibilidade entre pais e amigos, menor desaprovação de 
condutas problemas, e maior exposição  a modelos de conduta problema. 
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Jessor (1977) considera a importância da estrutura sócio-demográfica, assim 
também como os padrões de socialização, o clima familiar, a influencia do grupo de iguais 
e os meios de comunicação, na medida em que os mesmos influenciam os sistemas da 
personalidade e do ambiente percebido. 

 
O modelo teórico de Jessor, acerca da Conduta  Problema, tem sido um dos 

que mais se aplicam à análise da conduta delinquencial na adolescência, pela sua 
abrangência, pela riqueza de seus conceitos  em detalhe, e como também pelo 
redimensionamento de seu conteúdo, visto que a Teoria considera importante as variáveis 
consideradas como antecedentes condutuais da estrutura sócio-demográfica do sujeito, além 
de reconhecer as influencias dessas variáveis, noutras de nível psicossocial e condutual, 
influenciando os valores e as expectativas de futuro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.4.  CONCLUSÃO 
 
Ao concluirmos esse capítulo, consideramos que tanto os fatores pessoais 

quanto os fatores sociais são importantes nas explicações sobre a origem do comportamento 
delinquencial.  

 
Nesse determinismo interativo, é fundamental que se reconheça o papel e a 

função das variáveis da personalidade relacionadas com o meio ambiente,  em cuja 
interação se manifestam os diversos tipos condutuais, e entre os quais a figura dos 
delinqüentes.  

 
Considerando a diversidade de experiências com  que o sujeito se confronta 

no meio social,  sem dúvida que é necessário de sua parte uma certa plasticidade para a sua 
adaptação individual, através do processo socializador, dos modelos de aprendizagem do 
qual se explicam  as formas de conduta social, influenciados tanto por fatores pessoais 
quanto  por  fatores  sociais. 

 
  As crenças, os valores, as expectativas, como variáveis que resultam do 
processo de socialização, e enquanto representação sócio-cognitivas que o  indivíduo tem 
da realidade, são consideradas como  metas e desejos que o indivíduo se propõe e espera 
alcançar, e que  podem ser  variáveis importantes para a predição da conduta anti-social. 
 

Nos próximos capítulos  analisaremos os valores e as expectativas de futuro 
e os estudos que se tem realizado com essas variáveis no campo da conduta antissocial. 
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II .  VALORES HUMANOS E CONDUTA ANT-SOCIAL 

 
2.1. INTRODUÇÃO 
 

Dotado de atributos que lhe capacitam com condições de desempenhar um 
excelente papel em todas as fases de seu desenvolvimento, o homem, tem nos valores 
individuais uma herança de inestimável  relevância, que o destaca como uma espécie de 
qualidade superior, visto que esses valores  são elementos enriquecedores em todas as áreas 
da experiência individual, tanto nos aspectos físicos, quanto nos demais fatores afetivos, 
motivacionais, emocionais, sociais e cognitivos, que dão ao homem possibilidade de 
aperfeiçoamento e eficácia em todas as áreas de seu desenvolvimento. 
 
  Teorias  Fenomenológicas nos  asseguram que os Valores  são inerentes da 
natureza individual, e que os mesmos se desenvolvem durante os estágios de maturação 
cognitiva. 
 
  Neste estudo partimos do pressuposto de que os Valores são  adquiridos, 
internalizados  e desenvolvidos de acordo com a modelagem sociocultural que é vivenciado 
pelo indivíduo à partir da realidade social de seu próprio ambiente. 
 
  Através de seus componentes cognitivos-motivacionais, os valores 
desempenham papeis fundamentais na conduta social, desempenhando funções essenciais 
no sentido de proporcionar ao indivíduo um senso de auto-direcionalidade em seus planos 
de vida, de seletividade no sentido de escolher aquilo que é mais importante para sí,e como 
também para  se estabelecer normas, regras e princípios de condutas altruístas, que lhe 
proporcionem harmonia e equilíbrio em nível pessoal e social. 
 

Assim, os valores estão vinculados com a conduta social, tanto em termos de 
motivação individual, quanto em termos de necessidades comunitárias.  O sentido 
utilitarista dos valores se aplica em termos institucionais, como regras de condutas 
profissionais, e como disciplina em nível de ordem social.   

 
Com relação a conduta antissocial, os valores funcionam como guia  de 

conduta, no estabelecer de crenças em expectativas futuras,  desempenhando uma função de 
ajuste na solução de conflitos, possibilitando a regeneração e  integração social do sujeito 
socialmente marginalizado. 

 
A eficácia do bom desempenho dos modelos valorativos  utilizados  através 

das instituições que promovem a educação, representam forças operantes para se promover 
a reconstrução do homem através da utilização de seus próprios valores, inerentes  de sua 
natureza individual. 
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2.2. DIFERENTES APROXIMAÇÕES AO ESTUDO DOS VALORES 
 

O estudo sobre os Valores, historicamente,   remonta desde os primórdios da 
civilização humana,  e este tem sido um tema sempre significativo que ao longo dos tempos 
vem sendo abordado com diferentes interpretações por correntes científicas, modelos  
teóricos,  se constituindo por  vezes em dogmas, doutrinas, princípios e paradigmas. 

 
 
2. 2.1. Aproximações da Filosofia 

 
  No passado histórico, se constata  a preocupação com os valores inseridos 
nos sistemas sociais e religiosos, que se transformaram em dogmas e princípios 
doutrinários, a exemplo do  Confucionismo que  atribuía  especial  valor  à humanidade, à 
propriedade e a  sinceridade.   O Taoismo que  tem ensinado que a adaptabilidade,  a 
flexibilidade, o viver acompanhando o tempo, a inação e a tranqüilidade são os principais 
valores. O Estoicismo  tinha apenas um valor  final. De acordo com o estoicismo romano, 
moderação e tranqüilidade foram  substituídos pela total  impassibilidade. E o próprio 
Cristianismo que define os valores  se colocando o amor a  Deus acima de todas as coisas, e 
depois o amor ao próximo. Em seus postulados doutrinários o   Cristianismo também 
valoriza  o autocontrole que se constitui em conduta de vida. 
 
   Pitágoras  identificava os valores com os números, o que, até certo ponto foi 
uma antecipação da teoria atômica. Para ele, o valor é matemático. Heráclito pensava que o 
conflito é o poder que gera todos os valores, da natureza cósmica, terrena ou pessoal.  
Sócrates  (469-399 a.C.) definiu o homem como um ser racional, e desta forma, postulava 
que a principal característica que valora o homem é a razão, e esse valor é que permite ao 
indivíduo sobrepor-se sobre os instintos irracionais que certamente provocam a conduta 
desviada.   Platão  rejeitava  aquelas filosofias que acham valor nas considerações  
meramente terrenas, especialmente de tendências hedonistas e pragmáticas. Ele buscava os 
valores intrínsecos e eternos, que vão além do campo dos sentidos e das coisas que os 
sentidos são capazes de detectar. Ele cria que os verdadeiros valores podem ser descobertos 
pela razão, pela intuição e pelas experiências místicas. Descobria verdadeiros valores na 
hierarquia das idéias e dava supremo valor à bondade. Daí extraia valores principais, como 
a justiça, a verdade, a beleza etc.  Aristóteles  buscava seus valores neste mundo material, 
os quais seriam determinados pelos interesses e benefícios humanos, com freqüência 
alicerçados na utilidade, que segundo ele seria a principal virtude dos valores. Sidwick, 
G.E. Moore W.D. Ross  acreditavam que os valores são descobertos pelos poderes 
intuitivos do homem.  Nietzche  assegurava que os valores são planejados à partir da 
experiência humana, embora continuem sujeitos ao juízo do melhor ou pior. Usualmente 
esses valores viriam à tona em situações de conflito, de ressentimento e de luta pelo poder, 
mas seriam capazes de uma transformação criativa.  Kant e o neokantianismo  opinam que 
os valores são objetivos, um fator que subjaz à existência, uma parte das categorias da 
mente, que se impõe a este mundo da percepção dos sentidos. Os valores seriam uma chave 
para a  teoria do conhecimento.  Meinong  assegura que os valores derivam-se de 
sentimentos dotados de algum valor intrínseco.  C.S. Lewis referia-se aos valores em 
termos de reação. O homem teria reações morais, cognitivas e estéticas, e daí é que 
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emergiriam os valores.   Dewey cria que os valores são instrumentais. Os valores derivar-
se-iam do hábito humano de valorizar  ou de privilegiar uma atividade que é oriunda de 
seus interesses e necessidades específicas. Os valores tem  uma tarefa a realizar, para que as 
coisas sejam concretizadas.  Moritz  Schlick  afirmava a natureza relativa dos valores, e 
mediante o raciocínio positivista, rejeitava a idéia de valores absolutos.  Sartre afirmava 
que os valores são meras invenções dos homens, enredados em seu dilema existencial. Mas 
nem seriam essências de coisas eternas e nem seriam  justificáveis.  Charles Stevenson  
acreditava que os valores estão baseados nas emoções. As emoções das pessoas tem a 
capacidade de produzir reações eficazes diante das situações, criando normas que facilitam 
a avaliação.  Os sistemas éticos não estariam alicerçados sobre diferenças de crenças, mas 
sobre atitudes diferentes.   
 
  Platão,  encontrou os valores instrumentais na esfera terrena, embora achasse 
valores intrínsecos e permanentes no mundo das idéias. Segundo Platão, todos os valores 
terrenos são pobres imitações dos valores eternos. Os valores terrenos usualmente são 
instrumentais, pois buscam algum cumprimento prático. Segundo ele, os valores eternos 
pertencem a Deus.  Sorley, de um modo geral  seguia  o método platônico, porém aplicava  
valores instrumentais às coisas, e valores intrínsecos às pessoas.  Dewey, referia-se  aos 
valores instrumentais em sua forma  de pragmatismo, onde fazia  parte de sua doutrina de 
contínuo de meios-fins. Todos os fins tornam-se em  em novos meios, pelo que jamais 
poderá  haver estagnação. Dewey  pensava  que todos os valores podem ser extrínsecos, e 
evitava o sistema de valores dualista da concepção platônica.  R.B. Perry, alistava oito 
categorias de valores, e a essas categorias como um todo chamava de “ reino “ . Esses 
valores são: morais, estéticos, científicos, religiosos, econômicos, políticos, legais e 
costumeiros.   Alexandro Korn, alistava nove tipos de valores: econômicos, instintivos, 
eróticos, vitais, sociais, religiosos, éticos, lógicos e estéticos.  E concebia que  cada um 
desses tipos  tinha seu respectivo pólo. Para exemplificar os valores econômicos teriam um 
polo útil e outro inútil, os valores instintivos teriam um pólo agradável e um outro 
desagradável.  Cada grupo de pólos  também  poderia ser classificado quanto ao seu tipo 
básico, como utilitário, hedonista etc.   Scheler, inventou um sistema  de hierarquia de 
valores, tendo alistado os principais valores como os sensórios, a vida, os valores 
espirituais e religiosos, subindo na ordem de importância. C.I. Lewis  distinguiu cinco tipos 
de valores, classificando-os quanto ás funções ou natureza específica: utilitários, 
instrumentais, inerentes, intrínsecos e contribuidores.  G.H. von  Writh, considera  todos os 
valores como aspectos da bondade, tendo descrito tipos específicos: instrumentais, técnicos, 
utilitários, hedonômicos e do bem-estar. 
 
  Em seu  estudo sobre Padrões de Valores,  Champlin (1995),    classifica os 
Valores Extrínsecos e os Valores Intrínsecos. Segundo ele, um valor extrínseco é algo que 
tem valor por causa dos efeitos que produz, e não por causa daquilo que é em si mesmo. 
Uma expressão sinônima é valor instrumental. A distinção entre valores extrínsecos e 
valores intrínsecos foi desenvolvida dentro da filosofia grega, pelo menos desde a época de 
Platão. Dewey, nos tempos modernos desafiou a validade dessa distinção, em conexão com 
o seu raciocínio acerca do contínuo meios finalidades, por si mesmos tornam-se os meios 
para a busca de novos valores, pelo que todos os valores  seriam na verdade, instrumentais 
ou extrínsecos.  Segundo concepção de Champlim (1995), um valor intrínseco é algo que é 
valioso em si mesmo, à parte de conseqüências ou fatores condicionadores. A expressão 
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valor final é usada como sinônimo desse conceito. Como exemplo, na  ética  de quase todos 
os sistemas, a lei do amor é tida como tão valiosa e profunda que ela é  válida pôr si  
mesma, sem precisar de qualquer outra prova ou comprovação externa, embora, como é 
óbvio, seus resultados derivem-se de seu valor. Segundo Champlin, outros  valores 
intrínsecos seriam a bondade, a inocência, a justiça, e a utilidade.  Aquelas coisas que são 
valiosas pôr produzirem bons resultados são chamadas de valores extrínsecos. Nesse 
contexto, temos então o pragmatismo em ação. Tudo aquilo que funciona bem é valioso, 
embora seja evidente que aquilo que funciona bem para uma pessoa, não funciona bem 
necessariamente para outra pessoa.  A distinção entre dois alegados tipos de valor vem 
sendo reconhecida na filosofia desde a época de Platão. Dewey e outros pragmatistas, 
entretanto, negam essa distinção, supondo que todos os valores são práticos e instrumentais. 
 

O objetivo fundamental da Filosofia foi de organizar o pensamento humano, 
catalogando os principais  temas para facilitar posteriormente a investigação empírica por 
outros ramos científicos, e nesse contexto, alguns  dos grandes temas classificados  
facilitaram a compreensão sobre o conceito de valor que foi sendo muito bem esclarecido 
pela Filosofia ao elaborar estudos sobre a Lógica, sobre o Juízo,  sobre a Verdade e o Erro, 
sobre as formas do  Conhecimento Humano envolvendo as Idéias, o Juízo, o Raciocínio, a 
Crença, a Educação Intelectual, a Liberdade,  a apresentação do Sujeito Psicológico, 
descrevendo  a sua Consciência, a Alma, e a  descrição do seu caráter individual. 

 
.   Ao apresentar diversos modelos Éticos da pessoa na história da Moral foi  
uma das grandes contribuições da Filosofia no estudo dos Valores,  onde se definiu os 
deveres e direitos individuais e  a obrigação   moral.   
 
  O tema  sobre os Valores foi  um dos mais significativos como matéria de 
estudo da Filosofia, tornando-se uma análise sistemática e aprofundada, dando origem a  
Axiologia. 
 
   
2.2.2. Aproximações da Antropologia 
 

Um outro ramo científico que  iniciou o estudo dos Valores foi a 
Antropologia, que fez análise profunda e pormenorizada sobre o Homem em seus aspectos 
físicos, biológicos, sociais,  culturais, filosóficos e que teve como principais precursores as 
contribuições de Darwin, Margareth Mead, Sir James Frazer, Evans, Radcliff-Brown, 
Malinowsky, Durkheim, Mauss, Linton, Herskovits, Lebach, Ernst Casirer, John Beattie e 
Balandier entre outros. Ao desenvolver estudos sobre os valores humanos, a Antropologia 
estuda o homem como um ser vivo e social, que tem hábitos, que existe num contexto de 
interrelações humanas, que elabora ferramentas, instituições e leis, que forma  valores e 
crenças, que empenha-se pela identidade cultural, e que está sujeito a forças acima do seu 
controle. 

 
  Ao analisar os valores incutidos no Homem, a Antropologia  é uma  ciência 
eclética, por receber influencia  de outros ramos científicos, e por facilitar igualmente novas 
descobertas científicas, que tempo a tempo se atualiza e se aperfeiçoa, a exemplo de 
descobrir valores no contexto histórico-cultural de povos, tribos e nações.  
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  Assim, a Antropologia abrange uma variedade de campos de pesquisa, e que 
tem como tarefa comum observar  o homem de maneira a mais exclusiva e direta possível, 
investigando seus valores em toda a complexidade de sua existência real. 
 
  Na década dos anos 40 a 50, o tema despertou interesse de antropólogos 
culturais que definiam os valores como conceitos analíticos capazes de representar as 
características centrais de uma cultura, e á partir daí, apareceram vários ensaios sobre esse 
tema, como  Kluckhohn (1952) que  definia como núcleo cultural essencial ,  Benedict 
(1934) que percebia os valores como cânones inconscientes de eleição, Opler (1954) que os 
classificava como temas culturais, Sapir (1949) que os definia como um sistema 
inconsciente de significados, Redfield (1953) que os considerava como uma visão do 
mundo, e Kluckhohn (1956) que definia os valores como um núcleo central de significados.     
 
  Nessa perspectiva da Antropologia Cultural, vários estudos tem merecido 
destaques, como o apresentado por Clyde Kluckhohn  (1951), que classificou os valores em 
3 dimensões. Na dimensão da modalidade os classificou  de positivos e negativos, na 
dimensão de conteúdo inseriu os valores cognitivos,  estéticos e morais, e na dimensão de 
propósito classificou os valores de estilo preferencial de ação.  
 
  F. Kluckhohn e Strodtbeck  em 1961 apresentam estudos axiológicos  em 
que definem os valores como fontes de solução dos principais problemas, como os da 
concepção da natureza humana, que pode ser boa,  má, ou neutra;  como a relação do 
homem com a natureza  que pode ser harmoniosa, submissa ou de controle; como o 
enfoque temporal da existência em perspectiva  da dimensão do passado, presente e futuro; 
sobre a modalidade da atividade humana, em que se pode manifestar  uma livre expressão; 
e a modalidade da relação do homem com o homem, que se refere ao campo das relações 
interpessoais. 
 
  Albert (1956, 1977) aprofundou os estudos de Kluckhohn nessa abordagem 
antropológica , adotando o esquema de descrição e comparação dos valores, seguindo os 
critérios lógico-semanticos, nos quais se pode comparar os valores mais altos e os mais 
baixos.  
 
 
2.2.3. Aproximações da Sociologia 
 
  No campo da Sociologia, vários trabalhos tem sido apresentados em que se 
explica os valores no contexto macro-social, de onde surgem várias teorias. Nesse aspecto, 
P.D. Hutcheon (1972) elaborou um diagnóstico para discutir aspectos práticos dessas 
teorias em seu contexto filosófico, institucional, organizacional e teórico. 
 
  Nessa linha de análise sociológica dos valores, Albert (1977), define um 
sistema cultural de valores, que se trata de uma construção agregativa que relaciona 
diferentes conjuntos de valores individuais e grupais, que estabelece critérios normativos, 
que operacionalmente são construídos através de juízos; que teoricamente é um conjunto de 
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critérios estruturados, e que funcionalmente representam um conjunto de princípios pelos 
quais se dirige e regula a conduta.  
 
  Outras contribuições, como a de Rocher (1985), relacionam os valores como 
instrumentos de reforço ao comportamento social, que contribuem para a unidade psíquica 
da pessoa, contribuem também para a integração social.   
 
   Nesse contexto,  Penoit (1982), estabelece 3  categorias de valores culturais: 
a) Valores que expressam imperativos em nível abstrato e geral, que se referem a  
necessidades imperativas de caráter absoluto ou universal; b) Valores que expressam 
imperativos com certa freqüência a realidades sociais visíveis; e c) Valores integrados 
como critérios de referencia na apreciação de situações concretas: ou valores culturais 
aplicados que regulam as atividades da vida cotidiana e são as vezes difíceis de se 
distinguir  de coisas valoradas.  
 
  Também um dos estudos significativos na esfera da sociologia tem sido as 
contribuições de Pearlin(1988), que faz relação entre os valores e a estrutura social, em que 
destaca 3 principais enfoques: a) Os valores como uma conseqüência das ordenações da 
estrutura social; b) As ordenações estruturais como conseqüências dos valores; e c) Os 
valores como condições que regulam os efeitos da estrutura social. 
 
  Vimos assim que, no campo da Sociologia, os Valores  são peças 
fundamentais da natureza humana que o apoiam o homem  no papel e na função social de 
interação  e de integração no contexto social. Nesse aspecto, são os valores individuais que 
dão sentido de organização social, em que cada pessoa, vivendo em sociedade desempenha 
certas funções específicas, definindo as classes sociais, a instituição da família, a extensão 
do parentesco, a produtividade do trabalho, o relacionamento humano, a organização 
econômica, o contexto político e o controle social. 
 
  A Sociologia como Ciência é uma das que mais se aproximam dos estudos 
dos Valores, atribuindo especial relevo ao homem que interage com o meio social, que 
desenvolve sentimentos altruísticos com relação á sua integração social, e que manifesta 
atitudes positivas de ajustamento com relação ao grupo em termos de liderança e de 
obediência. Assim, a Sociologia vê os Valores como recursos humanos para o bem comum 
e que facilita o controle e o equilíbrio social. 
 
 
2.2.4. Aproximações da Psicologia 
   
  Um das mais tradicionais colaboração no campo dos valores, é atribuído a  
Erich Fromm (1985), de formação psicanalista, que define os Valores em termos de 
necessidades motivacionais que devem ser alcançados, afim de se promover o ajustamento 
pessoal. O autor postula a existência de cinco (5) necessidades específicas , que se originam 
das condições da existência  humana: a necessidade de relacionamento, de transcendência, 
de segurança, de identidade e de orientação.  Fromm(1985) credita ao homem a 
possibilidade de desenvolver  valores que representam a produtividade, a receptividade, a 
acumulação, a exploração, a conformidade, a autenticidade, a capacidade de amar, e o 
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senso de responsabilidade.  Seguindo a mesma herança psicanalítica, Erik Eriksson (1976), 
dispõe os valores em níveis de realizações psicossociais e que são instrumentos de 
reforçamento do ego, e que progressivamente dão sentido de realização  existencial, desde 
que os mesmos preencham plenamente os estágios do desenvolvimento da personalidade. 
Segundo o autor, o papel principal dos valores é de desenvolver a confiança, a autonomia, a 
iniciativa, a produtividade, a identidade, a intimidade afetiva, e o sentido de generatividade 
e de integridade do ego. Esses valores devem seguir a uma ordem cronológica em cada 
estágio do desenvolvimento humano, nos quais desempenham papel de integração da 
personalidade.  
 

Uma das contribuições das mais significativas no campo dos Valores é a que 
tem sido apresentado pela Psicologia Humanista.  Seus principais representantes são Carl 
Rogers (1967), Van Kaam (1966), Bolnow (1971), Rollo May (1971), Heidegger (1962), 
Martin Buber (1958), Abraham Maslow (1964), Gordon Allport (1973), e Bugental (1967) 
entre outros.  

 
  A Psicologia Fenomenológica define os Valores em termos de 
potencialidades individuais que lhe capacita para a solução dos problemas, e o impulsiona 
para o crescimento dinâmico, de forma a lhe proporcionar ajustamento e autonomia social.  
A premissa básica  e que serve como ponto de partida para esses intérpretes do 
comportamento humano, é  o pressuposto de que, a natureza do homem é impregnada de 
valores e que o capacita de potencialidades latente e manifesta para se auto-compreender, 
para tomar decisões, para  se auto-direcionar e  se auto-atualizar. 
 
   Bugental e Buhler (1967), focalizam  a atenção na pessoa que se percebe a 
si própria, que dá ênfase nas qualidades humanas tão características como a escolha, 
criatividade, avaliação e auto-realização.  
 
  O grande destaque dos fenomenologistas com relação à análise dos Valores é 
que, é um movimento que se prende exclusivamente com a preocupação e valorização da 
dignidade e valor do homem e interesse no desenvolvimento das potencialidades inatas de 
cada pessoa. E segundo Buhler (1967), considera-se central neste ponto de vista a pessoa tal 
como ela descobre seu próprio ser  e se relaciona com outras pessoas e grupos sociais. 
   

Ao traçar o perfil  da Psicologia Fenomenológica com relação aos Valores, 
Bugental (1963) assegurou que, trata-se de uma Psicologia que se preocupa com o homem; 
que valoriza muito mais o conteúdo do que os métodos; e que prefere a experiência humana 
como ponto de partida. 
 
  Assim, o estudo dos Valores se identifica com a história do próprio homem, 
e também  se constata que é um assunto próprio das Ciências Sociais e Humanas, na 
medida em que se relaciona os valores com a dignidade pessoal. 
 
  Carl Rogers (1961), um dos principais precursores dessa corrente, afirma 
que os valores são inerentes da natureza humana e que representam capacidades para 
resolver problemas.  Segundo ele, a tendência natural  dos valores  é de auto-direcionar a 
pessoa em direção ao crescimento, à socialização, à autonomia social e ao ajustamento 
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individual.  Segundo Rogers, os valores incutem no homem a capacidade de usar a sua 
racionalidade para atingir seus objetivos adequados e satisfatórios ao seu organismo, afim 
de atender suas tendências atualizantes, e de integração de suas experiências e vivências. 
Segundo Rogers, os valores possuem qualidade biológica, pois o comportamento do 
homem é distintamente racional, movendo-se com complexidade sutil, mas  ordenado  em  
direção aos objetivos que seu organismo se empenha em atingir. Buhler (1967), usa o termo 
“fulfilment”para referir-se a esta pessoa que tem a sua auto-realização, salientando o papel 
de fins, valores e crenças nesse processo de crescimento. Segundo Buhler, as crenças, fins e 
valores estabilizam a personalidade num nível diferente das gratificações. As crenças 
sustentam o self, tanto quanto as gratificações sustentam suas necessidades. Buhler explica 
o processo de auto-direção por este duplo esquema: o estabelecimento de um sistema de 
valores e fins, e o processo criativo.  Abraham Maslow (1959), na mesma linha de 
pensamento, advoga a tese de que os valores estão devidamente hierarquizados , e nesse 
sentido, o crescimento é teoricamente possível só porque as inclinações  superiores são 
melhores que as inferiores, e porque a satisfação inferior torna-se enfadonha. É assim que 
surge a sua teoria da auto-atualização. Na concepção de Maslow, a pessoa sadia é aquela 
que se sente motivada para alcançar a auto-realização, isto é, a plenificação crescente das 
potencialidades, capacidades e talentos. O único principio básico é essa tendência positiva 
para o crescimento que ele denomina de auto-atualização. Maslow assegura que a natureza 
humana é carregada de padrões de valores, que são considerados como expressões de 
necessidades mais elevadas. A pessoa que se auto-atualiza caminha sempre em direção  dos 
mais altos valores, caracterizados por bondade, serenidade, coragem, honestidade, amor e 
desinteresse. Orlo Strunk Jr. (1965), os define como uma organização dinâmica de fatores 
conativos, afetivos e cognitivos, que possuem certas características de profundidade e 
altitude, incluindo um sistema de crenças altamente conscientes e que dão significados a 
existência.  Viktor Frankl (l963) ressalta que os Valores são atitudes de motivação holística 
e que se prendem a necessidade de tomada de consciência da própria existência, do livre 
arbítrio e da responsabilidade da vida. 
 
  Piaget (1964), limita o estudo dos  valores  ao processo de desenvolvimento 
moral da criança, que é facilitado pela maturação cognitiva.  Nesse  contexto, os valores são 
assimilados e adaptados em processo interativo com objetos do meio externo. As regras 
morais se desenvolvem obedecendo a uma transição gradual de um  estágio  mental  ao  
outro, de um valor moral convencional a um outro valor  moral  racional  que é construída 
pelo conhecimento , de um  valor  heteronoma e um  valor  moral  autônomo. 
 

 Kohlberg (1978), desenvolve uma teoria do desenvolvimento moral, em que 
apresenta em cada nível, alguns estágios de manifestação dos valores da vida. O 
desenvolvimento moral é definido em níveis pré-convencional,  convencional, e pós-
convencional.  No primeiro nível convencional são manifestos os valores instrumentais 
com relação ao suprimento das necessidades da própria pessoa ou de outras, e os valores 
interacionistas baseados no relacionamento social.  No nível convencional se revelam os 
valores éticos em termos de direitos e deveres, e  em forma de condutas altruístas .  E no 
nível pós-convencional  são revelados os valores de moralidade e de lei democráticamente 
aceitos, como dos valores de princípios individuais de consciência. 
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Piaget  (1932) e Kolberg (1963), que descrevem a Psicologia do 
desenvolvimento  moral, tem sido uma das grandes contribuições no campo de investigação 
sobre os valores, que são caracterizados como ferramentas de natureza biológica, que 
facilitam a construção do conhecimento e as etapas do desenvolvimento da personalidade, 
principalmente na esfera sócio-cognitiva. 

 
A Psicologia dos Valores, remonta desde as mais antigas contribuições de 

Eduard Spranger (1928), Allport e Vernon (1931), e  Dukes, (1955).  
 
À partir dos estudos recentes, à contar dos meados dos anos 60, vários 

conceitos tem somado no campo experimental da Psicologia dos Valores, a exemplo de  
Jones e Gerard (1967) os quais afirmam que os valores se constituem numa classe 
expressiva de fenômenos motivacionais, e que de um modo geral eles são impulsionados 
por desejos para suprir as mais diversas necessidades. 

 
Jones e Gerard (1967), consideram os  valores como uma fonte de 

motivação, considerando-se ainda que os mesmos envolvem a questão dos sentimentos, da 
preferencia e da realização. Kluckhohn (1951), se refere ao valor no sentido preferencial. 
Tal afirmativa comum nos conceitos se justifica pelo componente cognitivo, que é 
determinante na questão do desejado e preferido. 

 
Williams (1979), destaca os valores como elementos de meta ou alvo a ser 

alcançado. E assim podemos salientar que os valores funcionam como guia de conduta. 
Kluckhohn (1951) e Williams (1979)  concluem que os valores são metas preferenciais de 
conduta e de existência, e nesses elementos os conceitos se encaixam  na definição de 
Rokeach (1978), que  enquadra os valores  instrumentais como metas de condutas 
desejadas, e os valores finais como as metas desejadas da existência . 

 
Na classificação dos sistemas de valores , é fácil  se detectar a relação lógica 

entre ambos, à partir da coerência de suas definições, e como  exemplo Allport (1931), se 
refere aos valores no sentido da maturidade condutual; Spranger (1928) se refere aos 
valores como posição que o indivíduo ocupa na vida social, com um sentido muito mais 
funcionalista de seu status-quo; Maslow (1954) destaca a necessidade de auto-atualização 
como meta preferencial;  Murray (1978) destaca os valores em termos de crescimento nas 
realizações, sempre primando pelas realizações e aprimoramento individual; Ericksson 
(1976) destaca nos valores a fonte de superação da crise; Pikunas (1981),  em linha  com as 
concepções de Allport , destaca a questão da maturidade como alvo na escala de valores; 
Rokeach (1978), como já vimos, põe em destaque os componentes cognitivos e 
motivacionais, que definem as metas preferencias de conduta e da própria existência;  
Schwartz (1987), destaca nos valores os elementos das necessidades biológicas, interativas 
e o bem-estar social para o ajustamento; e finalmente, Martinez (1995) reforça a idéia de 
Rokeach, ao definir os valores nessa perspectiva instrumental e terminal. 

 
Nesse contexto analítico, a definição dos valores se assemelham, facilitando 

a compreensão e o conhecimento de um dos temas mais palpitantes na atual  conjuntura  
social de nossa história. 
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2.3.O CONCEITO DE VALORES 
  A palavra  valor  vem do latim que significa “valere”, ser forte, ser digno. 
Um valor é algo que vale alguma coisa para alguém.  Em português, esta palavra possui três 
significados principais: econômico, ético, e ontológico.  Em economia significa dinheiro; 
em ética indica a virtude com quem se enfrentam graves perigos e se realizam  grandes 
empreendimentos; e em ontologia indica a qualidade pela qual uma coisa possui dignidade, 
e é por isso digna de estima e de respeito. Valor nesse sentido,  é aquilo que um ser é digno 
de ser, uma ação que é digna de ser realizada. 
 
2.3.1. Diferentes Definições 
   Os conceitos de valores, retratam os mais diferentes estudos  avançados  que 
cronologicamente vieram se aperfeiçoando em suas  investigações sobre  esse tema, que 
tem se tornado relevante no campo   científico, conforme o quadro demonstrativo que 
ilustramos abaixo: 
 
Autor Ano Definição 
Spranger 1928 Considera os valores como um conjunto de juízos, reconhecidos pêlos padrões sociais e 

que atuam sobre o comportamento individual. 
Vernon 
 

1931 
 

Considera os valores como níveis de aspirações auto-conscientes que fazem emergir as 
realizações pessoais. 

Allport 
 

1931 Considera os valores como padrões distintos de comportamento, favorecendo a 
maturidade individual e a definição de uma filosofia unificadora de vida. 

Tisdale 
 

1961 Define os valores como uma inferição motivacional, associado com observações de 
diferentes metas direcionadas e indicadas para ações alternativas dentro de situações 
sociais. 

Wolman 
 
 
 
William 
 

1968 
 
 
 
1968 

Define os valores como um conceito abstrato que determina para uma pessoa ou grupo 
social o trabalho relativo de várias metas ou fins, e um sistema de valores como um 
conjunto de valores adotado individualmente ou socialmente, governando o 
comportamento individual ou de membros de uma sociedade. 
Assegura que um valor é um critério ou padrão em termos do qual as evoluções se 
sucedem. 

Rokeach 
 

1973 Dimensiona os valores como representações cognitivas  das demandas sociais e das 
necessidades individuais que se desenvolvem por experiências vivenciadas pelo sujeito, 
e de um modo especial através do processo natural de socialização. 

Campbell 1976 Os valores são estímulos de prazer ou juízos de valor  vantajoso. 
Seoane 
 

1982 Considera os valores como crenças relativamente estáveis sobre o que é ou não 
desejável, e funcionam como normas ou critérios que guiam o pensamento e a ação. 

Bergin 
 

1985 Considera os valores como uma orientação acerca do que é bom, e como é bom para ser 
alcançado. 

Schwartz 
 

1987 
 

Os valores são conceitos ou crenças, pertinentes a estados finais desejados, ou 
componentes que transcendem a  situações específicas, guias de seleções ou evolução 
de componentes e eventos que são ordenados por importância relativa.  

Tjeltvelt 
 

1992 Os valores são crenças de compromissos cognitivos, afetivos e de componentes 
comportamentais. 

Juan José 
Vera 

1995 Os valores se constituem num sistema de crenças e ideais de preferências indivudiais, 
enriquecidas por componentes afetivos, condutuais e cognitivos. 

Andrés 
Consoli 
 
 

1996 
 

Valores são tradições e conformidade relacionados com o peso do valor mental, 
espiritual, religioso e de perdão.  São pontos culminantes das habilidades, do controle 
próprio e da racionalidade. 
 

.   
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Acreditamos que, as  diversas conceituações aqui definidas  pelos mais  
diversos  autores, se tornam significativas na medida em que nos revelam as diferentes  
interpretações do tema, e que representam somas de contribuições enriquecedoras  na 
tentativa de se elucidar  um assunto de enorme relevância científica. Os diferentes conceitos 
também  se completam entre si, na medida em que definem  uma tipologia plural, mas com 
um sentido único de se reconhecer e de se valorizar as potencialidades humanas.  
 

Entendendo que os valores são representações cognitivas , é  claro que o 
sujeito cria, seleciona, sustenta e dirige suas ações na escolha preferencial de seus padrões 
de valores conforme as demandas sociais disponíveis de sua cultura, de conformidade com 
suas necessidades motivacionais. 

 
 

2.3.2. Elementos comuns nas definições 
 

Ao analisarmos as várias definições teóricas  acerca dos valores, e abordado 
pelos seus  mais diversos autores, podemos constatar alguns elementos comuns, e que de 
um certo modo, caracterizam a sua  natureza e funcionalidade. 

 
De um  modo geral, os valores quanto a sua origem são apresentados como 

inerentes da  natureza humana e que representam potencialidades, e que  outros se 
adquirem através do processo natural da socialização ou  da aprendizagem social. 

 
Em suas mais diversas definições, certos  valores representam qualidades  

individuais, e que  representam  significações de altruísmo, de sentido ético e moral, e que 
são apreciados e reconhecidos como os de bem comum no  contexto social. 

 
Outros valores definem os estilos de vida, tais como os valores pessoais de 

competência, de hedonismo, de prazer  e de riquezas. 
 
Quando se aborda os valores no que tange a sua funcionalidade, os autores 

são unanimes em considerar os seus efeitos como guias de conduta, pois com eles se pode 
estabelecer normas, regras, etiquetas sociais, funções de ajustamento ético-moral, e de auto-
direcionalidade em prol do crescimento e da auto-atualização. 

 
Assim, nesse sentido utilitarista e de funcionalidade, são elementos comuns 

nas definições a relação dos valores com o desempenho das funções de ajustamento 
individual e de integração social, pois os valores sempre se integram com os padrões 
socialmente estabelecidos e convencionalmente aceitáveis pelo meio social, e se constituem 
em regras de condutas legalmente estabelecidas como padrão ou referencial de modelo a 
ser seguido e obedecido. 

 
Um outro elemento comum que caracteriza as definições dos valores se 

refere  aos seus componentes cognitivos, motivacionais e condutuais, reconhecido 
praticamente em todos os estudos. 
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As definições também se assemelham ao reconhecer que os valores são 
determinantes do estilo de vida, e que caracterizam grande  soma das variáveis da  
personalidade, e que os  mesmos se estruturam por agrupamentos para atender certas 
demandas das necessidades motivacionais. 

 
Os estudos também consideram igualmente, que os valores  mesmo que 

representem potencialidades individuais, são susceptíveis as influencias do meio ambiente, 
que os mesmos se internalizam através de experiências individuais, conforme o convívio 
social. 

 
É comum se considerar que, a força propulsora dos valores são 

impulsionadas pelas necessidades motivacionais, pelas crenças ou metas em expectativas 
futuras, à partir das necessidades pessoais, como ideais de condutas desejadas, ou como 
metas preferenciais de existência desejada, tanto em nível  dos desejos de auto-realizações 
pessoais, quanto em nível de aperfeiçoamento social. 

 
É comum também nos estudos dos valores se considerar que os mesmos se 

agrupam pôr influencia de seus próprios componentes,  cognitivos e motivacionais, e que  o 
estabelecimento de sua escala obedece aos critérios de mensuração feitas pelo próprio 
sujeito, que define a  sua pirâmide em nível dos valores que sejam mais importantes e 
outros menos importantes, seguindo a uma ordem de prioridades por influencia das 
motivações, ou das metas cognitivas em termos das expectativas de desejos e de 
probabilidades. 

 
 

2.3.3.O Conceito de valor como variável  cognitivo-motivacional  
 

Considerando os seus  componentes cognitivos-motivacionais, os  valores 
passam a adotar  uma perspectiva funcional  na medida em que suprem determinadas 
necessidades desenvolvimentistas do ser humano, visando o seu crescimento, o seu 
ajustamento tanto em nível individual quanto no contexto social, e também no que se refere 
ao sentido de direção de suas atitudes, principalmente naquelas que intrinsecamente lhe 
estabelece metas, definindo o seu estilo de  vida. 

 
À partir da utilização desse componente cognitivo, os valores passam a 

enriquecer a experiência individual, facilitando a adoção de um estilo de vida quer  seja 
caracterizado pelo ideal de crenças, da busca constante do conhecimento e da capacidade 
consciente de se adotar e definir  novos critérios como guias de conduta. 

 
Ao definir conceitualmente os valores,  Rokeach (1968)  os caracteriza  

como um sistema de crenças, enriquecidas por seus componentes cognitivos e 
motivacionais, e aplicadas não só no âmbito condutual como metas preferenciais, mas 
como também nas aspirações preferenciais da existência. 
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Os estudos Rokeach (1968), são esclarecedoras  acerca desse tema, 
proporcionando-nos uma melhor compreensão dos valores relacionados com o 
comportamento. 

 
Em seus estudos acerca dos valores, considerando essas variáveis cognitivas 

e motivacionais, o autor explica sobre sua  origem, suas funções, classificação,  
desenvolvimento e características,  destacando  diferencialmente os valores das demais 
variáveis atitudinais e condutuais, que do ponto de vista didático-pedagógico, representam  
uma das melhores contribuições acadêmicas no estudo do desenvolvimento humano, 
somando novos conhecimentos para os diversos ramos da  psicologia . 

 
Nessa perspectiva,  passamos a analisar os constructos básicos das definições 

de Rokeach (1968) e Schwartz (1992), que nessa perspectiva cognitivo-motivacional 
deixam contribuições significativas. 

 
Ao compara-las entre si, concluímos que, nas dimensões dos valores ,  

distinguimos claramente  três facetas diferentes: o tipo de metas que eles representam; o 
tipo de interesses a que servem essas metas, e o conteúdo motivacional que está presente 
nesta meta, como veremos na análise que apresentamos logo a seguir. 

 
 
2.3.3.1. Definição de Rokeach 

 
Rokeach (l968), um dos proeminentes nos estudos dos Valores, os 

conceituam como ideais abstratos, independentes de qualquer objeto ou situação específica, 
que representam as crenças de uma pessoa, pelos quais os modos ideais de conduta ou fins 
últimos de sua existência são preferíveis a outros.   

 
Rokeach (1978), assegura sobre o papel  funcional  que os valores 

desempenham no desenvolvimento humano, como potencial de apoio ao processo natural 
de socialização, cuja demanda social assegura o suprimento  das necessidades 
motivacionais das mais significativas, tanto no plano de realizações pessoais, quanto no 
plano  social, em termos de aperfeiçoamento, segurança, altruísmo e auto-realização.  

 
Na  concepção de Rokeach, o valor possui  uma qualidade transcendental.  

Ele não é focalizado. Ele vai além dos objetos, das situações. O autor difere duas espécies 
de valores. Um diz  respeito ao estado final da existência   desejado, um estado de 
igualdade, de felicidade, de harmonia interna, que   são denominados de valores terminais. 
A outra espécie de valor é o que se chama de valor instrumental, uma forma idealizada de 
comportar-se penetrando, atravessando os objetos e as situações.  Certos valores como 
honestidade, responsabilidade, coragem, auxilio, asseio, polidez, obediência, seriam valores 
instrumentais.  Assim, os valores terminais se relacionam a estados terminais prescritos e  
os valores instrumentais relacionam-se ao comportamento idealizado.  

 
  Para Milton Rokeach (1968),  os valores possuem três componentes 
distintos: cognitivo, afetivo e condutual. Os  valores cumprem funções normativas e 
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motivacionais, e podem sofrer  alterações, conforme o nível de socialização. Para o autor, 
se pode  mensurar os valores através de a) inferências de comportamento facilmente 
observáveis; b) entrevistando o próprio sujeito afim de que narre com suas palavras os 
valores que os julga  mais importante; e c) mediante uma escala de valores que os sujeitos 
devem pontuar, ordenando em função de sua própria experiência.  
 

Rokeach (1978) ao definir os componentes, considera que o aspecto 
cognitivo representa as crenças ou metas preferenciais que cada indivíduo elabora na livre 
escolha dos valores que os considera como mais importante para si, sempre em expectativa 
de realizações; o componente afetivo define o que é mais desejável e menos desejável, 
numa relação de gosto e preferencia  pessoal. Nesse aspecto, o componente afetivo atua 
como referencial nas pontuações mais altas e mais baixas numa escala de valores; e o 
componente condutual diz respeito à maneira como o sujeito se relaciona com esse valor 
em termos comportamentais, e que função o mesmo terá em sua vida na formação das 
atitudes. 

 
Rokeach, ao elaborar o seu questionário classificou 36 valores, divididos em 

forma A e forma B, e fatorizados  em valores de auto-realizações, segurança, 
aperfeiçoamento, altruísmo, hedonismo e poder social. 

 
Rokeach(1973), numa concepção pragmatista, e reconhecendo a relevância 

da aplicabilidade e uso dos valores, considera que os mesmos devem ser o foco das 
Ciências Sociais, envolvendo a cultura, a sociedade, a personalidade, e a principal variável 
independente ao estudo das atitudes e comportamentos sociais. 

 
Ao definir os valores numa perspectiva  cognitiva-motivacional, Rokeach 

(1973) os considera como elementos estruturais que permitem ao sujeito compreender a 
interpreta os fenômenos da realidade física e social, de modo a orientar-se nelas, os 
envolvendo na estrutura do seu conhecimento em termos de crenças, atitudes, expectativas 
e metas. 

 
Sua definição básica, como já vimos é a de que, os valores são organizações 

de crenças duradouras sobre  modos de condutas e estados finais da existência, ordenados 
segundo uma importância relativa. 

 
À partir dessa definição, os valores se caracterizam como uma crença 

localizada no centro do sistema toda das crenças de uma pessoa à partir da definição de  
suas atitudes comportamentais. São portanto, ideais abstratos positivos ou negativos, 
independentes de qualquer situação específica, definindo-se como algo duradouro e 
prazeiroso, definindo modos de conduta como uma espécie de guia, definindo os estados 
finais da existência, e promovendo a consecução dos desejos almejados. 

 
Ao definir contextualmente a sua definição de valores,  Rokeach (1973) , 

apresenta as seguintes conclusões: 1) O número  total de valores  que uma pessoa possui é 
relativamente pequeno; 2)Todos os homens em todas as partes possuem os mesmos valores 
em distintos graus; 3) Os valores estão organizados em sistemas de valores;  4) Os 
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antecedentes dos valores podem descobrir-se na cultura, na sociedade, nas instituições e na 
personalidade;  5) As conseqüências dos valores se manifestam virtualmente em todos os 
fenômenos que as ciências sociais podem considerar merecedores de investigações e de 
compreensão.  

    
Rokeach  revela-se   pragmático ao definir esses postulados, e acrescenta 

que, para se definir uma teoria de valores, deve-se satisfazer a uma série de critérios 
mínimos, tais como:  acercar-se a uma definição operacional; distinguir claramente os 
conceitos de valor e outros como atitudes, norma social, necessidades, uma vez que se 
estabeleça uma relação sistemática entre eles; evitar a circulação de termos que são em si 
mesmos não definidos; e partir de um enfoque que esteja livre de valorações implícitas, 
permitindo a investigação independente e que diferem de seus valores, replicas 
descobrimentos empíricos e conclusões. 

 
Ao definir os valores como uma representação cognitiva, Rokeach entende 

explica que se trata de elementos estruturais do sistema representativo, que permitem ao 
sujeito não só ordenar, como também interpretar os fenômenos físicos e sociais, como 
também guiar seu modo de orientar-se nela, e que por sua vez estão relacionados  com 
outras estruturas de conhecimento, tais como a categorização, crenças, atitudes, 
expectativas, metas etc. 

 
Ao definir os valores como uma crença duradoura de que um modo 

específico de conduta ou estado final de existência é preferível pessoal ou socialmente a 
outro modo de conduta  ou estado final da existência, Rokeach (1973) caracteriza  um valor 
como uma crença, considerando  que se trata de um valor situado no sistema total de 
crenças de uma pessoa, que lhe desperta a consciência de como se deve ou não comportar-
se acerca de algum objetivo da existência. Com seus conteúdos descritivos ou existenciais, 
avaliativos, prescritivos ou proscritivos, as crenças possuem componentes cognitivos que 
definem o que é preferível em grau de importância; de componentes  afetivos que dão 
sentido aos sentimentos de emoção no relacionamento com o valor; e de componentes 
condutuais que se manifesta durante uma ação. Considerando como algo duradouro, o autor 
assegura  que os valores possuem uma certa estabilidade que dão significação a existência, 
e à partir daí os mesmos se  organizam e se estruturam em sistemas. Quando o autor se 
refere aos valores como algo desejável, o mesmo faz  referencia ao sentido de preferencias 
com conotações afetivas e que funcionam como metas relacionadas com diferentes objetos 
ou situações, e funcionam à partir dos critérios individuais  que são guias de condutas. No 
que se refere a essa característica, Kluckhohn (1951), assegura que os valores regulam a 
satisfação dos impulsos, de acordo com uma série de metas, duradouras e hierarquicamente 
organizadas pôr ordem da personalidade e do sistema sociocultural. Assim, os valores como 
padrões de desejabilidades, transcendem aos objetos e situações específicas e se 
diferenciam de outros  conceitos, tais como os sentimentos, necessidades ou atitudes. 

 
 

2.3.3.2. Definição de Schwartz 
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Um dos autores contemporâneos dos mais atualizados no estudo dos valores 
é  Shalom H. Schwartz (1987), cujos pressupostos teóricos se assemelham com as 
concepções de  Rokeach.   

 
Na concepção de Schwartz, os valores representam  um  potencial  

cognitivo,  impulsionado por necessidades motivacionais de natureza biológica, interativa e 
de bem estar social.  

 
  Os pressupostos de Schwartz  se assemelham aos constructos de Rokeach, e 
confere os valores terminais e instrumentais, mas acrescenta que as influencias 
socioculturais podem alterar as condutas e definir os tipos de valores.  
 

Schwartz  vê nos valores um caráter  transcultural  em que os interesses são 
comuns em todas as partes do mundo. Segundo o autor os valores  se agrupam em 
diferentes áreas de domínios e que tem a ver com os estados finais ou condutas desejáveis. 

 
Schwartz considera que, para se avaliar ou estabelecer uma escala de valores 

em qualquer condição, situação, ou em qualquer sociedade, é fundamental que se 
estabeleça os  seguintes  critérios como pressupostos básicos: 

a) de se reconhecer as necessidades do indivíduo como um ser biológico; 
b)  de se reconhecer os requisitos de uma interação social coordenada e de 

harmonia interpessoal;  
c)  de se compreender,  aceitar e promover as demandas sociais para o bem 

estar e sobrevivência do grupo. 
 

Segundo Schwartz, o cumprimento desses critérios devem ser cumpridas e 
supridas através do desenvolvimento cognitivo e do processo natural da socialização, que  
irão definindo-se em forma de metas e valores conscientes. 

 
Ao definir os valores como metas desejadas transitalmente que variam de 

importância e que servem como princípios que guiam a vida de uma pessoa ou das 
instituições sociais, Schwartz considera que, os mesmos servem de interesses para grupos e  
instituições sociais; que podem ir além dos motivos e ações, dando-lhes um sentido de 
direção e de intensidade emocional;  e que funcionam como normas para julgar e justificar 
uma ação. 

 
Schwartz assegura que os valores se adquirem através da socialização nos 

grupos dominantes e através das experiências de aprendizagens únicas do indivíduo. 
 
Em suma, o autor advoga a tese de que,  a elaboração de uma tipologia dos 

aspectos do conteúdo dos valores, podem derivar-se de diferentes requerimentos humanos 
universais, tais como as necessidades do organismo, as motivações sociais básicas,  e as 
demandas das instituições sociais, visto que o conteúdo de um valor pode proceder de mais 
de um âmbito. 
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Vera (1995), ao caracterizar a definição de valores de Schwartz, considera 
que o  mesmo recorre as principais facetas do conceito formal, em que os valores são metas 
transituacionais ou instrumentais, que expressam  os interesses individuais ou coletivos, 
relativos a um tipo motivacional, e que são avaliados de acordo com a sua importância 
como principais guias da vida de uma pessoa; conceito informal, em que os valores são 
metas gerais desejáveis, que servem como princípios-guia de diversa importância na vida 
de uma pessoa. 

 
 

2.4. VALORES E CONCEITOS AFINS 
 
Ao analisarmos os aspectos funcionais dos valores, constatamos  sua 

similaridade com outros temas que estão proximamente relacionados, tais como as atitudes, 
as normas, as necessidades e os interesses. 

 
Tais similaridades se devem também com as determinações pragmatistas dos 

valores, na medida em que eles interatuam com a personalidade e seu de pleno ajustamento 
integrativo com as suas variáveis, e com as demandas institucionais e sociais que 
constituem a organização funcional do grupo social. 

 
Afim de prestar melhor esclarecimento, de um  modo abreviado, passamos a 

descrever cada um desses conceitos e de sua relação com os valores. 
 
Rokeach (1968), faz distinção claramente entre um valor e uma 

atitude,considerando os seguintes aspectos:  
a) O valor é uma crença única,de um tipo específico sobre certos modos de condutas ou 

estados finais da existência, enquanto que a atitude é uma organização de distintos 
grupos de crenças sobre um objeto ou situação; 

b) Um valor não se limita a um objeto ou situação, ao passo que uma atitude se fixa em 
objetos ou situações; 

c) Ao contrário da atitude, o valor possui uma função normativa; 
d) Os valores são conceitos mais completos e dinâmicos e possuem um componente 

motivacional muito mais determinante do que uma atitude; 
e) A base conflitual do sujeito inclui  muito mais  questões do valor do que de atitudes; 
f)  Os padrões convencionais da sociedade se preocupam em criar, conservar e de 

multiplicar os valores, bem mais do que as atitudes. 
 

Assim, conforme os argumentos de Rokeach (1968), conclui-se que os 
valores possuem em dimensão, muito mais significados do que as atitudes. 

 
No que tange a relação entre valores e normas, é bem claro  o entendimento 

de que o primeiro qualifica o segundo, ou seja, são os valores que dão significado às 
atitudes.  

 
Relacionando o conceito de valores com relação às normas, recorremos  a 

definição de Williams (1968),  segundo o qual, as normas são regras para comportar-se de 
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um determinado modo, e indica o que deve e o que não se deve fazer, enquanto que os 
valores, segundo Rokeach (1973), não são normas de conduta, mas sim padrões de 
desejabilidades que possuem uma maior independência com respeito a certas situações 
específicas. 

 
Consideramos que as normas são radicalmente legalistas e mecanicistas em 

termos positivistas, enquanto que os valores são bem mais fenomenológicos e dinâmicos 
em cumprimento ao que seja individualmente mais desejável como metas de preferencias 
condutuais e existenciais. 

 
A melhor diferenciação entre valores e normas é definida claramente por 

Rokeach (1968) ao assegurar que, as normas sempre se referem a modos de condutas, 
enquanto que os valores se referem aos estados finais  metas últimas. 

O conceito de necessidades também se assemelham com os conceitos de 
valor, por considerar que os valores surgem das necessidades motivacionais. Mas podemos 
usar o argumento de que, nem toda necessidade é socialmente aceitável como valor, e que 
essa avaliação depende da exclusividade pessoal de cada situação. 

 
A semelhança entre as necessidades motivacionais e os valores se constata 

no fato de que, individualmente, as necessidades  trazem consigo uma enorme valência  
motivacional de emergência e de grande  significado para o sujeito, e nesse aspecto pessoal, 
a necessidade é valorizada. A diferença básica é pelo fato de que, as necessidades são bem 
mais gerais, e os valores são  bem mais específicos e definidos. 

 
Rokeach (1973) destaca que, a principal diferença entre valores e 

necessidades se constata no fato de que, os valores possuem uma  maior  representação  
cognitiva  do  que  motivacional, e esse fator equilibra e controla as necessidades, 
sobretudo aquelas oriundas do meio sócio-cultural e que podem ser sublimadas. 

 
Nesse contexto de valência cognitiva, os valores podem suprir as 

necessidades individuais e socialmente aceitáveis. 
 
Um outro conceito que também se assemelha com os valores é o interesse. 

Ao definir os valores como guia de conduta, Rokeach (1973) se refere muito mais as metas 
preferenciais do que  sobre os interesses. A diferença básica se constata na definição 
conceitual em que os interesses nem sempre incluem o valor. Há interesses prejudiciais ao 
indivíduo e à sociedade e que ferem as normas dos bons costumes éticos e morais. Os 
interesses podem ser positivos ou negativos,  enquanto que os valores estão sempre 
devotados  para o bem comum. 

 
 

2.5. ESTRUTURAÇÃO DE VALORES – SISTEMA DE VALORES 
 
Os valores não são entes isolados, mas estão organizados e relacionados com 

os outros. Na concepção de Rokeach (1973), os valores não são preferencias absolutas, mas 
que estão organizados e relacionados uns com os outros em sistemas. 
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Segundo Rokeach (1973), um sistema de valores é uma existência de 
organização duradoura de crenças relativas a modos de condutas ou estados finais de 
existência preferíveis ao largo de um contínuo de importância relativa. 

 
 Nesse contexto, Williams (1968) afirma que, não se pode pensar na conduta 

de um indivíduo guiada por um único valor, mas que é preciso entender que são guiados 
por múltiplos e mutantes  grupos de valores. 

 
O ordenamento de valores, e as relações que se estabelecem eles e o 

estabelecimento de suas hierarquias e prioridades é o que configura o sistema de valores, e 
é em função deles que podemos diferenciar pessoas e grupos. 

 
Muitas são as escalas de valores que tem  sido apresentadas, em formas de 

estudos filosóficos, sociológicos e psicológicos, e  que procuram  predizer  as formas de 
conduta  ideal  conforme as investigações empíricas, e que  tem no homem o objeto da 
pesquisa.  

 
  Reconhecendo que os valores atuam de forma sistêmica e organizada, 
passamos a analisar os principais sistemas, segundo os trabalhos de autoria  de Spranger 
(1928), Rokeach (1978), e Schwartz (1987),  que as consideramos como as mais 
importantes,  as mais completas e atualizadas no campo da Psicologia Contemporânea,   
considerando os seus aspectos desenvolvimentistas e a singularidade de seus efeitos e 
resultados na conduta  individual. 
 
   
2.5.1. Sistema de Valores de Spranger 
   

Segundo Spranger (1928), todas as pessoas podem ser vistas como mais ou 
menos próximas de uma ou mais orientações de valor. Segundo ele, a vida humana  
apresenta seis tipos principais de valores, e eles atraem em graus diferentes, os indivíduos 
que em torno  deles constróem a unidade de suas vidas. Deve-se compreender que Spranger 
não supõe  que existam seis (6) tipos fundamentais de pessoas. É uma tipologia de valores 
puros, não de pessoas reais. Essa  denominação  não significa que os tipos sejam 
necessariamente bons, ou que sejam encontradas em sua forma pura.  

 
Com essa escala, Spranger pretendia elaborar uma análise tipológica da 

personalidade através de um método compreensivo em que apresenta seis (6) tipos ideais 
possíveis e objetivos que permita compreender e interpretar os tipos mistos 
verdadeiramente existentes, que são formas de vida ou tipos de homens que dão sentido de 
formas culturais não excludentes, pelos quais se tem uma série de atos espirituais e um 
valor preponderante. 

 
Portanto, o sistema de valores de Spranger, representa seis (6) formas de 

valor, em que cada um dos quais está objetivamente enraizada na ordem histórica e cultural, 
e cada uma delas pode dominar a vida de uma pessoa e suscitar uma reordenação das outras 
em subordinação a ela mesma, determinando assim seis (6) tipos de personalidades na 
cultura moderna, conforme passamos a descreve-las na tabela abaixo:  
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Valores: Descrição dos Valores: 
1) Teóricos - Cujo  interesse dominante  é a descoberta da verdade. Na busca desse objetivos geralmente 

apresenta  uma atitude cognitiva, e seus interesses são empíricos, críticos e racionais 
2) O Econômico - Caracteriza-se pelo interesse do que é útil, baseado  originalmente nas motivações biológicas. O  

interesse pela utilidade se amplia, afim de abranger as questões práticas  do mundo de negócios; 
 3) O estético  - É o que ver na forma e na harmonia o valor mais alto. Cada experiência é julgada  à partir do 

ponto de vista da graça, da simetria ou  da adequação. O estético vê a vida como um conjunto de 
acontecimentos, e cada expressão isolada é apreciada em si mesma. Não é preciso que seja um 
artista criador, e nem precisa ser  um esteticista. O estético só encontra seu principal interesse nos 
episódios artístico da vida; 
 

4) O Social - Cujo o valor mais elevado é o  amor que devota às pessoas, que se  especifica  pôr afiliação, 
amistosidade, filantropia e relação de ajuda. O homem social é sempre altruísta, 
 

5) O Político -  Cuja motivação básica é a fome insaciável pelo poder e a luta para ter. Esse tipo é definido pôr 
Murray (1978) como o que direciona seus motivos basicamente para suprir suas necessidades 
relativas ao prestigio e afirmação social, em busca de superioridade e realização; 
 

6) O Religioso - Definido por Spranger com o tipo que estabelece em sua escala de valores  uma preocupação 
permanentes com os valores  morais e  éticos, com a  justiça  humana, com a vida futura, com  a 
equidade e os princípios espirituais. 

Edward Scribner Ames (1910), consoante aos conceitos de Spranger, se refere à  
experiência  religiosa como  um esforço do homem para conservar  seus valores sociais. A idéia de 
Deus é um símbolo ou objeção dos valores sociais elaborado pelo o homem no decurso de sua 
evolução social. 

 Carl Gustav Jung (1986), fez referência  à experiência religiosa com relação à 
definição de valores morais e altruístico, declarando que, trata-se de uma experiência fundamental 
para o funcionamento  harmonioso do psiquismo e ajuda o homem a conhecer realidades do 
universo que não podem ser compreendidas de outra maneira.  

Gordon Allport (1973), que também faz referências à teoria de Spranger, cita  a 
experiência  religiosa como um fator importantíssimo para a integração da personalidade, impelindo 
o homem a agir pêlos ditames éticos e morais, reorganizando sua conduta e contribuindo para a 
definição de seu foco de valores de natureza moral. 
 

Relativamente ao modelo desenvolvido por  Spranger, outros estudos  foram 
desenvolvidos com os mesmos tipos de valores, como os de Allport e Vernon (1931), e 
logo Allport, Vernon e Lindzey (1951), que adotaram um enfoque prático em que 
desenvolveram o estudo de valores denominado SOV, que se trata de um questionário que  
intenta medir a proeminência relativa de seis (6) interesses ou motivos básicos da 
personalidade, seguindo a mesma classificação definida por Spranger, em teórico, 
econômico, estético, social, político e religioso (Allport, Vernon e Lindzey, 1951). 

 
Os tipos considerados no modelo SOV, continuados por Allport, Vernon e 

Lindzey (1951), também encontram-se traduzidos em Garcês (1988), Garzon e Garcês 
(1989), e Serrano (1984).  
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2.5.2.  Sistema de Valores de Rokeach 
   

Segundo Milton Rokeach (l978), os valores desempenham papel importante, 
tanto na conduta quanto na atitude. Para o referido autor, os valores possuem componentes 
cognitivos, afetivos e condutuais, e cumprem funções normativos e motivacionais. Rokeach 
definiu dois tipos de Valores, uns referentes a modos de condutas desejáveis, que são 
denominados de Instrumentais, e outros a metas de existência desejáveis denominados de 
valores finais, composto em si por valores pessoais e valores sociais. 
   

Com os valores Instrumentais, Rokeach classificou os valores morais e os 
valores de competência. Segundo o autor, as pessoas variam na importância que dão a um 
grupo de valores ou ao outro, e suas atitudes e condutas podem variar em função da 
importância que dão aos Valores centrados no indivíduo e na sociedade. Os Valores  não 
são preferencias absolutas, mas estão organizados em sistemas, e os modos de conduta e 
estados finais são preferíveis aos outros. 
 
  Na sua escala de valores, Rokeach (1978) define como valores finais aqueles 
que objetivam as metas individuais de auto-realizações que podem ser intra-pessoais ou 
interpessoais. Como valores finais de natureza intra-pessoal o autor classifica como 
exemplo, conseguir a salvação, ter harmonia interna, ter respeito próprio, ser controlado e 
etc. que são fins pessoais e que fazem referencia ao próprio indivíduo; e como valores 
finais de natureza interpessoal, o autor  classifica como exemplo,  um mundo em paz, ter 
igualdade entre todos, ter um mundo maravilhoso, que possuem finalidades sociais mas de 
natureza interpessoal.  
 
  Nesse contexto, o autor coloca que, as pessoas podem mudar, e são 
diferentes em condutas e atitudes , conforme a importância que podem dar a cada  valor.  
 
  Os valores  instrumentais são subdivididos  e distinguidos entre os valores de 
natureza moral e os de competência.  Os valores morais possuem um caráter interpessoal, 
como ser serviçal, ser honesto, ser obediente, ser educado, ser responsável etc.,  e os 
valores de competência desempenham uma função de auto-realização, como, ser valente, 
ser competente, ser imaginativo, ser limpo, ser lógico, e etc., pois possuem um caráter intra-
pessoal. 
   

Nesse contexto, os valores atendem a uma demanda de exigências e de 
comprometimentos sociais, conforme se preceitua as normas convencionais previamente 
estabelecidas e exigidas  pela sociedade para com o cidadão, e que possuem uma natureza 
pragmática e funcionalista, na medida em que esses valores se constituem em atitudes 
dignas que servem tanto para o aprimoramento da personalidade, quanto para os bons 
costumes e normas a serem desenvolvidas pela  sociedade  como  um  todo. A seguir, 
apresentamos a escala de valores finais e de valores instrumentais que foram desenvolvidas 
por Rokeach, o que retrata a descrição que analisamos neste tópico que ora discutimos: 
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   Valores Finais Valores Instrumentais 
UMA VIDA CONFORTÁVEL 
(Cômoda, sem problemas econômicos) 

AMBICIOSO 
(Grandes Aspirações). 

UMA VIDA EXCITANTE 
  (Vida ativa, estimulante). 

TOLERANTE 
(Mente aberta a mudanças). 

REALIZAÇÃO PESSOAL 
(Realizar algo útil e importante). 

COMPETENTE 
( Capaz, eficaz). 

UM  MUNDO EM PAZ 
(livre de guerras e conflitos). 

ALEGRE 
(Sentir-se contente). 

UM  MUNDO  DE BELEZA 
(Beleza na natureza e nas artes). 

LIMPEZA 
(Pureza e ordem). 

IGUALDADE 
(Igualdade de oportunidade para todos). 

VALÊNCIA 
(Força para manter suas crenças). 

SEGURANÇA FAMILIAR 
(Ter cuidado com quem ama) 

CAPACIDADE DE PERDOAR 
(Perdoar  aos outros). 

LIBERDADE 
(Poder eleger e expressar suas opiniões). 

SERVIÇAL 
(Trabalhar para o bem-estar dos outros). 

FELICIDADE 
(Satisfação, sentir-se contente). 

HONESTO 
(Sincero, leal consigo mesmo). 

HARMONIA INTERIOR 
(Estar livre de conflitos internos). 

IMAGINATIVO 
(Criativo, ousado). 

AMOR MADURO 
(Relações íntimas de caráter sexual e espiritual. 

INDEPENDENTE 
(Auto-suficiente, seguro de si mesmo). 

SEGURANÇA NACIONAL 
(Sentir-se protegido frente a ataques). 

INTELECTUAL 
(Inteligente, reflexivo). 

PRAZER 
(Fazer coisas que goste ou agrade). 

LÓGICO 
(Racional, consistente). 

SALVAÇÃO 
(Alcançar a vida eterna). 

CAPAZ DE AMAR 
(Terno, carinhoso). 

AUTO-RESPEITO 
(Auto-estima) 

OBEDIENTE 
(Submisso, respeitoso). 

RECONHECIMENTO SOCIAL 
(Ter respeito e admiração aos demais 

EDUCADO 
(Ser cortes, de bons modos). 

AMIZADE VERDADEIRA 
(Companheiros íntimos). 

RESPONSÁVEL 
(Ser digno de credito, formal). 

SABEDORIA 
(Compreensão madura da vida). 

AUTO-CONTROLADO 
(Auto-disciplina). 

 
 
Essa listagem dos  valores finais foram obtidas através de uma revisão 

bibliográfica encontrada na sociedade norte-americana, em outras sociedades, além das 
experiências do investigador, e de um estudo experimental, tendo como amostra um grupo 
de 30 estudantes de Psicologia e de 100 adultos que,  com o método de entrevistas emitiram 
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seus próprios conceitos sobre os valores finais. Com isso foi possível se classificar 100 
conceitos de valores, que passou por um  critério seletivo por eliminação quantitativo e 
qualitativo, se subtraindo as palavras que se assemelhavam  por   sinônimos com outros 
termos, até que nessa triagem se chegou a lista definitiva, dividindo-se uma parte para os 
valores pessoais, e outros de níveis sociais. 

 
A lista dos valores instrumentais foram extraídas de uma listagem de 55 

nomes de traços elaborados por Anderson (1968), que por sua vez partiu de um vocabulário 
de  18.000 termos compilados pôr Allport e Odbert (1936).   

 
À partir dessa  listagem se foi eliminando as palavras de traços não 

interessantes para a investigação dos valores, como os que se referiam a características 
físicas ou vocábulos  em desuso,  ficando a nova listagem reduzida a 200 termos. 

 
Para se chegar a relação final foi utilizado o critério de eliminação por 

eleição de uma palavra representativa  para  cada grupo de sinônimos, retendo-se aqueles 
termos que melhor discriminavam em função do sexo, raça, idade, religião, política, e 
aqueles que se julgava como significativos em todas as culturas. 

 
A elaboração dessa escala de valores, desenvolvidas desde 1967,  1973, 

1979, 1980, e denominada Rokeach Value Survey (RVS), e hoje  sendo constituída por 18 
valores finais e 18 valores instrumentais,  é uma das mais importantes das últimas décadas 
no ramo da Psicologia Social, e tem sido utilizado  por  investigadores e aplicados em 
estudos nos campos da política, educação, consumo, marketing, comunicação, saúde, 
prevenção, personalidade, organizações, trabalho etc.).  

 
Sua fundamentação teórica acerca dos valores tem integrado outros enfoques  

científicos nas áreas da filosofia, antropologia, sociologia e da psicologia, considerando que 
sua metodologia facilita a aplicação, a coletagem dos dados e a interpretação de forma 
clara,  e facilitadora na obtenção dos resultados empíricos em várias situações ambientais e 
culturais diversificadas. 

 
Ao definir a sua escala de valores, Rockeach (1973, 1979), afirma  tratar-se 

de um dos temas mais significativos para se analisar a conduta, considerando ser uma das 
principais variáveis dependentes ao estudo da cultura, da  sociedade, da personalidade, e 
uma das principais variáveis independentes ao estudo das atitudes e do comportamento 
social. 

 
 
2.5.3. Sistema de Valores de Schwartz 
   

Propondo uma estrutura psicológica universal dos Valores  humanos, 
Shalom H.  Schwartz (1987), detém um  dos estudos contemporâneos  dos mais atualizados 
sobre esse tema, definindo os valores como representação  cognitiva de três unidade 
universais: necessidades biológicas, necessidade interacional para coordenação 
interpessoal, e o bem-estar social para o ajustamento do grupo e sobrevivência. 
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  Sua proposta  vai em direção a uma teoria universal e estrutural de valores,  
extensões e réplicas interculturais.  O autor parte do pressuposto de que os  valores  são 
conceitos ou crenças  pertinentes  a estados finais desejados ou componentes que 
transcendem a situações específicas, guias de seleções ou  evolução de componentes e 
eventos que são ordenados  por importância relativa. 
 
  Schwartz (1987), desdobra essa definição em aspectos de seu objetivo dos 
interesse a que servem e ao seu domínio motivacional, como veremos nesse estudo. 
 
  Reiterando os  conceitos Rokeach (1978), Schwartz (1987), também 
confirma essa classificação dos Valores em Terminais e Intrumentais, mas esclarece que 
ambos  interagem  entre si, e que sua manifestação depende inclusive das influências 
interculturais, cujas influências podem lhes impor alterações. 
 
  Segundo Schwartz (1987), os valores possuem  finalidades designadas em 
nível pessoal de interesse individuais e coletivos, ou de ambos  os interesses. A diferença 
entre ambos se atribue a importância  que as pessoas dão a eles e suas respectivas 
finalidades e os  interesses a que servem em cada singularidade individual. 
 
  Para o autor, o ambiente poderá alterar a definição desses  valores, tanto em 
nível  individual quanto em nível coletivo, de conformidade com as crenças e interesses 
individuais. 
 
  Na elaboração de sua escala de valores , Schwartz classifica dez (10),  
domínios motivacionais distintos, de onde emergem praticamente os  tipos  universais de 
preocupações motivacionais que os valores expressam, relacionados com o  poder, 
realização, hedonismo, estimulação, auto-direção, universalismo, benevolência, tradição, 
tradição, conformidade, e segurança.  
1. Poder - representa a soma das necessidades motivacionais que denotam a luta pelo poder 
social, de se manter o domínio sobre outras pessoas, de se ter em mãos o controle de 
situações e de se exercer a autoridade. Nesse aspecto também o poder denota a preservação 
da imagem pública e o reconhecimento social, de se obter  riquezas, de  ser  rico,   opulante, 
e de se ter  uma vida abundante. 
2. Realização - Schwartz descreve algumas variáveis que caracterizam esse valor em 
termos de se ter uma vida com muito sucesso; de se ter muita capacidade profissional; de 
ser ambicioso no sentido de ser um trabalhador incansável e com muitas aspirações; de ser 
influente nas pessoas e nos acontecimentos; de ser inteligente, lógico e racional. 
3. Hedonismo - se refere as atitudes em busca de prazer, de satisfação física, sensual, 
instintiva, de realizar os desejos, e de se levar uma vida  constantemente com muito gozo e 
prazer. 
4. Estimulação - se refere ao tipo de atitudes  de ser audacioso, de se buscar constantes 
aventuras,  de se levar uma vida variável, cheia de desafios, de novidades e de mudanças, 
enfim , de se ter  uma  vida  excitante, cheia de experiências estimulantes. 
5. Auto-Direção - Nesse domínio, Schwartz  caracteriza  a capacidade individual de se 
estabelecer metas, alvos  e projetos de vida; de ser independente  dos outros, ser auto-
suficiente; e de ter auto-respeito, ou seja, de crer nos próprios valores em expectativas 
futuras com um senso de auto-direcionalidade. 
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6. Universalismo - Nesse fator, Schwartz classificou aqueles valores comuns de 
preservação e defesa do  espaço vital físico, que se constituem em fonte de segurança 
ambiental, e que estão muito mais no contexto externo, muito mais no âmbito social e 
coletivo, e comuns em qualquer cultura, como a proteção ao meio ambiente ou a natureza; e 
a própria  união do homem com   a natureza ; um mundo de paz que reflete o desejo de se 
ter uma sociedade livre de guerras e de conflitos; o sentimento de justiça social, que 
significa corrigir injustiças e  cuidar dos debilitados que denota também como resultado um 
estado de harmonia  interior. 
7. Benevolência - Esse padrão é definido como um comportamento altruístico caracterizado 
por atitudes de responsabilidade, de amizade verdadeira, do senso de responsabilidade, de 
demonstração de amor  maduro no relacionamento interpessoal, de se ter sentido de vida, 
de se desenvolver lealdade nas amizades, e de se desenvolver o senso  de perdão. 
8. Tradição - Os valores de se manter o respeito pela tradição representam as atitudes de se 
preservar os costumes familiares e sociais  ao longo dos tempos; de ser humilde;  de ser 
devoto, ou seja, de sustentar as crenças e a fé religiosa;  e de aceitar a vida tal como ela é. 
9. Conformidade - Os valores de conformidade são desenvolvidas por  atitudes de 
obediência, ou seja, de se cumprir com os compromissos, com as normas, regras  e com as 
obrigações sociais, ou seja,  de honrar aos pais e as pessoas mais velhas,  de mostrar 
educação e respeito pelas pessoas; de  ter auto-disciplina,  ter auto-controle das suas ações, 
e evitar as tentações;  de  se viver de conformidade com os padrões de valores 
convencionalmente determinados e aceitáveis pelo meio social. 
10. Segurança - Os valores de segurança representam atitudes de ordem pessoal e também 
de ordem social, e que representam as idéias de respeito, de se manter individualmente 
limpo, saudável, com saúde, como também  de se manter a segurança familiar, segurança 
nacional,  e a reciprocidade de favores. 
 

À guisa de ilustração, apresentamos em tabela   a escala de valores de 
Schwartz, em que descrevemos as 10 áreas de domínios, com a descrição dos referidos  
agrupamento dos valores :  
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Domínios Descrição Valores 
PODER Se relaciona com o status e o 

prestígio social, controle ou 
Domínio sobre as pessoas ou 
recursos. 

Poder Social, Riquezas, 
Reconhecimento Social, 
Autoridade, Preservar minha 
imagem pública. 

Auto-Realização Ter estilo pessoal, demonstrando 
a competência de acordo com o 
escalonamento social. 

Ambicioso, Influente, Capaz, 
Inteligente, Ter êxito. 

HEDONISMO Se relaciona com a busca de 
prazer e com a satisfação física e 
sensual de seus próprios desejos e 
necessidades. 

Prazer, Gozar a vida. 

ESTIMULAÇÃO Se refere a necessidade da busca 
de excitação,aventura e desejo de 
levar uma vida plena de mudanças 
e de experiências estimulantes. 

Uma vida excitante, Uma vida 
variada, Ser atrevido. 

AUTO-DIREÇAO A meta que define estes valores é 
o pensamento e a ação 
independente.Necessidade de 
escolher, criar e explorar com 
autonomia e independência. 

Liberdade, Auto-Respeito, 
Criatividade, Independência, 
Escolher minhas próprias 
metas, Ser curioso. 

UNIVERSALISMO Compreensão, apreciar, tolerância 
e proteção de todas as pessoas e 
da natureza. 

Igualdade, Harmonia Interna, 
Um mundo em paz, União com 
a natureza, Um mundo de 
beleza, Justiça Social, 
Tolerância, Proteger o 
Ambiente, Sabedoria. 

BENEVOLÊNCIA Preservar e melhorar o bem estar 
das pessoas com as que se 
interaciona na vida 
cotidiana.Comportamento 
altruísta e  prosocial. 

Uma vida espiritual, Ter sentido 
em minha vida, Amor maduro, 
Amizade verdadeira, Ser leal, 
Ser honesto, Ajudar, Ser 
responsável, Não ser rancoroso. 

TRADIÇÃO Respeito, compromisso e 
aceitação dos costumes e idéias 
que a cultura ou a religião 
impõem ao indivíduo. 

Respeito pela tradição, 
Desapego do mundo, 
Moderado, Humilde, Aceitar 
meu papel na vida, Ser devoto. 

CONFORMIDADE Controlar as ações, desejos e 
impulsos que podem causar danos 
a outros e que violam as normas e 
expectativas sociais. 

Bons modos, Auto-disciplina, 
Honrar  aos pais e aos maiores, 
Ser obediente. 
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SEGURANÇA Harmonia e estabilidade na 
sociedade, nas relações inter-
pessoais e ao próprio eu. 

Sentimento de pertinência, 
Ordem Social, Segurança 
Nacional, Reciprocidade de 
favores, Segurança Familiar, 
Estar São, Ser limpo. 

 
 
 
Aplicando seus estudos em análise empírica, Schwartz em parceria com 

Bilsky (1987), analisa  os valores se utilizando do questionário de Rokeach, fazendo leves 
modificações, e aplicando em Israel e na Alemanha, e depois  faz comparações com outras 
amostras colhidas por outros pesquisadores que utilizaram  esse questionário  na Austrália 
(Feather, 1975), Espanha (Javaloy, 1984), Estados Unidos (Rokeach, 1973), Finlandia - 
Helcama e Autela, 1982), e em Hong Kong -  ( M. Bond, 1983-1984). 

 
  Posteriormente, Schwartz (1990), amplia sua análise a 40 amostras 
recolhidas em outros 20 países com uma grande diversidade cultural e utilizam para análise 
com uma versão ampliada do questionário de Rokeach, -- Schwartz  Value Survey - 
Schwartz (1992), composto de 56 itens, 30 valores terminais e 26 valores instrumentais,  
que pontuam em uma escala com pontuações que oscilam entre 7 (valor de suprema 
importância como principio que guia sua própria vida), a  (-1)  para aqueles que são opostos 
a seus próprios valores.   
 
  No ano de 1994, Schwartz  utilizou essa mesma escala, ampliando seu 
estudo para 97 amostras colhidas em outros 44 países, comprovando sua aplicabilidade e 
utilidade em qualquer ambiente ou cultura, o que comprova seus pressupostos teóricos 
sobre a universalidade dos valores. 
 

Em vista da necessidade de se obter maior apoio empírico na distinção entre  
terminais e instrumentais, Schwartz e Bilsky e, seu estudo transcultural em 1990, 
questionam a necessidade de se manter essa diferenciação atendendo às seguintes razões:  
a) Em primeiro lugar, a distinção entre fins e meios nem sempre é claro, e um fim pode 
facilmente transmutar-se em meio ou vice-versa. Se  tem comprovado que muitos dos 
entrevistados com escalas divididas em terminais e instrumentais, não distinguem bem 
essas categorias; 
d) Em segundo lugar, a diferenciação pode dever-se a um artefato metodológico e estar 

relacionada com o feito de que: por um lado, os dois tipos de valores se mostram em 
listas separadas e em páginas diferentes, produzindo-se a  distinção como um resultado 
de sua própria localização diferenciada; por outro lado, a formulação dos valores 
terminais como substantivos e os valores instrumentais como adjetivos, podem 
estabelecer confusões entre a distinção conceitual e gramatical. 

 
Diante disso,  com os estudos experimentais realizados na Finlândia, os 

valores instrumentais foram transformados em valores terminais ao substituir os adjetivos 
com os que só formularam por substantivos, e em Hong Kong, onde a linguagem 
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pictográfico chinês não permite a diferenciação entre adjetivos e substantivos, associados a 
um e outro tipo de valores. 

 
À partir desses experimentos, se prevê  que, se as dimensões dos tipos de 

metas distinguem  verdadeiramente entre os valores de RVS, devem aparecer duas claras 
regiões, uma para valores terminais e outra para valores instrumentais, no espaço 
representativo da distribuição  pelo SSA. 

 
Vale salientar que, diante dessas prevenções, o novo e atual questionário de 

Schwartz em uso, segue distinguindo claramente entre os valores terminais e instrumentais: 
na primeira lista  estão relacionados 30 valores finais,( estados finais), e na segunda lista  
contém 26 valores instrumentais (modos de condutas). 

 
Descrevendo acerca dos dados obtidos pelos experimentos transculturais 

desenvolvidos por Schwartz, os resultados nos revelam o grau de interesses imbutidos nos 
valores, e que podem  caracterizar diferentes populações, raças ou nações, que 
influenciados pôr fatores socioculturais, podem manifestar certos interesses individuais ou 
coletivos. E nesse aspecto comparativo em nível transcultural, os resultados revelam  
diferentes preponderancias da dimensão individualismo e coletivismo.  Como exemplo, a 
população dos Estados Unidos seria mais individualista, seguido por Austrália, Alemanha, 
Finlândia, Israel e Espanha. E  com preponderância de tendências mais coletivistas aparece 
Hong Kong. Esses resultados demonstram que a polaridade se concentra mais nas regiões 
orientais. 

 
Os experimentos desenvolvidos por Schwartz, aplicados em diversos países, 

possibilita a análise no  espaço multidimensional utilizado para representar o universo de 
valores, influenciado por diferentes culturas, e que denotam diferentes tipos de interesses, e 
diferentes âmbitos motivacionais, relacionados também com diferentes condições 
socioculturais e econômicos, e que a interpretação  dessas variações, certamente se  exige 
um número maior de dados que confirmem significados concretos da realidade individual,  
social e existencial das diferentes amostras inter-culturais. 

 
  Ao  concluirmos este apartado  sobre a classificação dos padrões de valores, 
percebemos nas entrelinhas dos diversos tipos de abordagens , a  dinâmica de sua 
amplitude, de sua diversificação, e  de sua aplicabilidade.   
 
  Ao se analisar os padrões de valores como uma tentativa teórica de se  
explicar a relação que os mesmos tem  com o homem,  percebemos em todos um esforço 
com esse objetivo, mas  que  representam parcelas significativas de contribuições que 
somam como ferramentas para compor em unidade essa engenharia de construção da  
Psicologia dos Valores, que ao longo dos tempos  também vem  recebendo contribuições de 
outros ramos da ciência. 
 
  Os postulados teóricos aqui preditos são consideradas como informações 
científicas de inestimável valor, que numa progressão lógica foram somando diferentes 
concepções da natureza humana, mas que no todo nos fornecem  informações completas 
para uma  melhor compreensão  global desse tema.  
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  Observamos  que, nessa dinâmica de classificação dos valores, há uma 
amplitude diversificada de sua tipologia, aplicada nos mais diversos níveis de origem  de 
natureza individual ,   condutual, social, ecológico, artístico, cultural, estético, moral-
religioso, ético-educacional,  existencial etc.  
 
  Consideramos que, os valores mais importantes estão centrados na  pessoa  
humana,  independentes de sua condição biológica, cognitiva, sócio-economica ou cultural, 
e nessa  singularidade intra-pessoal, os valores possuem um significado singular, e que se 
redimensionam na medida em que a pessoa  se socializa, e que matura o seu 
desenvolvimento cognitivo. 
 

E assim os valores , à partir das características individuais de cada sujeito, 
vão se organizando e  padronizando  hierarquicamente, com significados específicos à cada 
individuação. 

 
  Advogamos que, grande soma dos valores são inerentes da natureza  
individual, outros se adquirem  com a aprendizagem social e através do processo natural da 
socialização, mas que se organizam  hierarquicamente para atender a enorme demanda das 
necessidades humanas. A definição  desse foco de  valores é mensurada e classificada  
qualitativamente através do contexto sociocultural.  Nesse processo , é o sujeito   cognitivo 
que,   percebe, seleciona e organiza o seu próprio sistema de valores. 
 
  Os valores do ponto de vista humano, qualificam positivamente a existência  
do homem, suprem e superam as necessidades individuais, equilibram os desvios da 
personalidade, reeducam  a conduta individual, e mantém um referencial em nível de um 
comportamento sempre motivado. 
 

Afim de compreendermos o comportamento de uma pessoa, temos que 
recorrer a sua estrutura de valores, onde os mesmos estão devidamente organizados e 
relacionados entre si à partir de uma certa hierarquia, em que alguns são mais importantes 
do que os outros, em vista de certos aspectos situacionais e circunstanciais experienciado 
por cada sujeito, e que cumprem determinadas funções na vida de cada pessoa. 

 
Assim, os valores se estruturam baseados na motivação de cada sujeito à 

partir de suas necessidades, e como também, temos que considerar que os mesmos estão 
limitados as  condições cognitivas, pois representam crenças duradouras. Portanto, esses 
componentes motivacionais e cognitivos  se completam entre si e explicam  essa 
predisposição dos   valores se agruparem e de formarem fortes estruturas, correspondendo a 
certos significados na vida da pessoa. 

 
Entendemos que a análise dos valores devem ser baseados na singularidade 

das experiências  individuais, e dos quais se explicam a conduta social, com as seguintes 
justificativas: 
a). Os valores surgem à partir das  necessidades motivacionais de cada pessoa; 
b). O grau de importância dos valores é definida pelas funções cognitivas do sujeito; 
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c). A relatividade das preferencias  dos valores devidamente hierarquizadas devem  ser 
compreendidas  pelos  aspectos situacionais do meio social em que o sujeito vive, além de 
suas características  individuais, ou variáveis da personalidade, que exercem certas 
influencias na definição dos valores, que dependem de fatores internos e externos. 
 

Assim, os propósitos de ações no estabelecimento dos valores em certas 
áreas de domínios, são todas justificáveis, tanto por influencia de determinantes pessoais, 
quanto por determinantes socioculturais. 

 
À partir da estruturação dos valores é que podemos justificar certas formas 

de condutas sociais ou anti-sociais, certas preferencias individuais, pois nesse sentido os 
valores se relacionam entre si, se reforçam para definir um estilo de vida, e exercem fortes  
influencias e definidas funções na vida de cada pessoa, e das quais resultam em formação 
de atitudes, em mudanças de atitudes, em tomadas de decisões, em modificações do 
comportamento, e nas diversas formas de condutas sociais.  

 
 
2.6. FUNÇÃO DOS VALORES  

   
Rokeach (1973), nos assegura que os valores possuem componentes 

cognitivos, afetivos e que  atuam diretamente na conduta individual. O mesmo conceito é 
defendido  por  Mischel (1973), e nos confirma a idéia de  que os valores  são  auto-
reguladores da conduta e que desempenham  múltiplas funções na personalidade, como 
veremos: 

 
 
2.6.1. Função Motivacional 
   

Segundo Jones e Gerard (1967), os valores se  constituem uma classe ampla 
de fenômenos motivacionais. Segundo os autores, qualquer estímulo que satisfaça os 
desejos  de uma pessoa  se constitui  num valor positivo, e todo estímulo que é evitado  por 
uma pessoa, se constitui num valor negativo. 

 
  Em sua classificação de valores, Maslow (1954),  os relaciona como motivos 
de suprimentos das necessidades que vão se hierarquizando desde as necessidades 
primárias para a sobrevivência  do organismo, até as necessidades superiores-cognitivas 
para propiciar a auto-estima e a auto-realização. 
 
  Murray (1978), em seu esquema Valor-Vetor, assegura que as necessidades 
motivacionais estão relacionadas às  pressões e a outras necessidades. Assim, as 
necessidades são motivos intrínsecos da  consecução valorativa. Na classificação das 
necessidades, Murray  considera como mais  significativos os Valores que suprem a 
personalidade em seus aspectos de desenvolvimento  psicossocial, em vista das 
expectativas de relacionamento intra-pessoal e inter-social. 
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  Kluckhohn (1951), reforça os pressupostos de Maslow e Murray, 
considerando  que os  valores surgem das necessidades motivacionais. Se valoriza aquilo 
que se necessita, e que também  os Valores podem ser fontes de necessidade e desejos. 
 

Rokeach (1973), confirma a relação entres as necessidades  motivacionais e 
valores, contribuindo com um pressuposto significativo,  de que os Valores são 
representações cognitivas das necessidades individuais e das demandas sociais  ou 
institucionais.  Através dos valores , as necessidades individuais podem ser transformadas 
em modos de conduta socialmente  desejáveis. Em seu estudo sobre as funções 
motivacionais dos valores , Rokeach assegura que os Valores Instrumentais  são motivantes  
em função  da instrumentalidades que se dá entre estes valores  e os finais. O 
desenvolvimento dos valores  instrumentais se regulam com  a realização  dos estados 
finais  desejados. Os valores finais representam  metas últimas, ideais que os indivíduos 
tende a alcançar, sem nunca poder alcançar totalmente. O indivíduo se sente obrigado a 
atuar para poder lograr esses modos de conduta e esses estados finais da existência também 
desejáveis.  

 
Assim, tal  definição  se enquadra no pressuposto fenomenológico de Carl 

Rogers (1977), em que tornar-se pessoa é o estado de busca e de luta constante que o ser 
humano empreende para dar sentido a sua existência. 

 
  Kluckhohn (1951), define a diretividade dos Valores em Função de que os 
mesmos  estabelece metas e objetivos  que o indivíduo deve alcançar, como também as 
representações  cognitivas das necessidades individuais e sociais que obrigam o indivíduo a 
atuar.  
 
  Os Valores dão sentidos de direcionalidades e de busca permanentes da  
autenticidade. Segundo Rogers (1961), o comportamento valorativo do homem é 
distintamente racional, movendo-se com complexidade sutil em direção aos objetivos que 
seu organismo se empenha em atingir. 
 
  Interpretando a função diretiva dos Valores  no pensamento existencial de 
Frankl (1978), se ressalta a necessidade de tomada de consciência da própria existência, da 
importância da direcionalidade existencial, da aceitação da responsabilidade pela própria 
existência. 
 
  Heidegger (1962), afirma que uma das mais expressivas  qualidades 
valorativas do homem é  a sua capacidade de autoconsciência  que lhe permite ter acesso 
aos fenômeno de sua consciência  e aos eventos que  os influenciam, e a tomar uma posição  
face a esse  conhecimentos em termos direcionais na perspectiva de tempo futuro. Segundo 
o autor, isso torna possível as escolhas  autênticas e o assumir a responsabilidade livre e 
consciente pela direcionalidade da existência, a definição de Valores  que, uma vez 
estruturados , transcendem a sua própria existência. 
 
 
2.6.2. Função para resolver conflitos 
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Rokeach (1973), afirma que os Valores se organizam em forma de sistemas  
hierarquizados  e que alguns possuem mais importância do que outros,  e que  se ordenam  
prioritariamente. 

 
  Segundo Vera (1995),  ante a situações de conflitos e de tomadas de 
decisões, comparadas a uma dissonância cognitiva (Festinger, 1967), os valores em seu 
sistema geral podem atuar como parâmetros comparativos, desde que devidamente 
ativados. Na concepção de Vera,  o sistema de valores se mostra como uma estrutura 
aprendida de princípios e regras que servem de ajuda para decidir-se, eleger e resolver 
conflitos entre as mais diversas opções de comportamento ligados a diferentes valores. Isto 
não significa que os valores em seu conjunto se mantenham ativados ante a qualquer 
circunstancia, normalmente só uma parte deles é que será relevante para atuar como 
resposta ante a situações, variando em grupos de valores ativados em função da natureza da 
situação. 

 
Luengo (1982), apresenta os valores como normas para resolver conflitos e 

tomar decisões. Nesse aspecto, segundo a autora, os componentes  cognitivos e afetivos, 
são representações  fundamentais dos valores no estabelecer de normas para a solução de 
conflitos e de tomar decisões.  

 
Em experiências dissonantes, a intervenção desses valores com conotações 

cognitivas e afetivos, são decisivos para as mudanças de atitudes e para a solução dos 
conflitos. 

 
 

2.6.3. Função Normativa 
   

Williams (1979), assinala que os Valores  são  grupamentos  de normas  
preferenciais que guiam  não somente  as ações, mas também  o juízo, as  atitudes e a  
racionalização. Segundo o autor, a própria sociedade se organiza  com normas, princípios e 
regras obrigatórias a serem cumpridas pelos  cidadãos, e que se  constituem  em valores  
convencionalmente aceitáveis pelo contexto  social. 

 
  Os valores podem atuar  como controle interno para a  aceitação e 
manutenção dessas normas.   Os valores  também podem funcionar  como normas  de juízo 
e a avaliação  pessoal de juízo e avaliação pessoal,  como um sistema de critério em que o 
indivíduo julga o que é  certo ou errado, o que é justo ou injusto, ou seja, para julgar a 
conduta de si mesmo ou de outrem. 
 
  Williams (1979), apresenta a função  dos valores  como norma de 
racionalização, em que os mesmos  são guia de conduta antecipatória  e dirigida a um fim, 
servindo para  se  justificar e explicar  a conduta passada. 
 
  Rokeach (1973),  assegura que podemos  racionalizar crenças e atitudes de 
ação pessoal e socialmente  aceitáveis.  
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  Aprofundando os estudos sobre o caráter normativo dos valores, Luengo 
(1982),  os caracteriza  numa  perspectiva  funcionalista, definindo os valores como normas 
de ações, como normas de juízo e avaliação, como normas de racionalização, e como 
normas para resolver conflitos e tomar decisões. 
 
  Os valores são altamente instrumentais na medida em que funcionam como 
normas de ações, determinando regras como formas de condutas desejáveis e preferenciais 
no contexto social, e nesse sentido, as normas modelam o comportamento em consonância 
com os valores compartilhados com o grupo social.  Ordem social, bons modos, auto-
respeito, reciprocidade de valores, auto-disciplina, amizade verdadeira, preservar o meio 
ambiente, ser honesto, ser obediente, ajudar, são exemplos clássicos dos valores citados por  
Schwartz (1987), em  sua escala,  que determinam essas normas de ações que se constituem 
em regras de condutas preferenciais, desejadas ou não pelo sujeito, mas que  compõem 
regras e normas de ações padronizadas pelo contexto social.  
 

Ao  dar destaque aos Valores  como normas de juízo e avaliação, Luengo 
(1982),  reconhece a funcionalidade do componente cognitivo dos valores, que capacita o 
homem  a  desenvolver o senso de autocrítica sobre as suas próprias atitudes. Nessa mesma 
perspectiva de auto-avaliação, Rokeach (1979), nos assegura que os valores funcionam 
como critérios que o eu socializado amplia-se para avaliar a eficácia de si mesmo, como um 
ser competente e um  eu moral.     
  
  Rokeach (1973) reconhece que a definição dos chamados focos de valores de 
uma forma  hierarquizada, pode atuar como um conjunto de regras ou princípios que 
servem para definir as tomadas de decisões.  
 
  Também para  Rogers (1965), a direção que toma a pessoa que está 
carregada de valores, está na linha de resolver seus próprios conflitos. Segundo ele, quando  
um  ser  humano  é interiormente livre para escolher o que valoriza profundamente, tende a 
valorizar aqueles objetos, experiências e fins, que estão na linha da sua sobrevivência, 
crescimento e desenvolvimento e ao mesmo tempo na linha do crescimento, 
desenvolvimento e sobrevivência dos outros”.  
 
 
2.6.4. Função de Ajustamento 
   

Baseado na  escala de valores  de Maslow (1959),  consideramos  que a  
consecução  dos valores  apreendidos é caracterizado por um estado de  extrema  satisfação 
e com um sentido  de auto-realização pessoal. 

 
   O ato  terapêutico  da  culminação  da consecução  dos valores se 
desenvolve nesse sentido  de relacionamento  com essas  aquisição das metas  que foram 
alcançados, enriquecendo o Self para satisfação  com experiência culminantes.  
 
  Nesse contexto  foi que, Andrés J. Consoli (1990), elaborou estudos sobre 
Valores e Psicoterapia, questionando os novos conceitos de Valores livres,  e  exigindo um 
resgate da exploração  dos Valores envolvidos  na prática empírica.  E foi assim que 
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promoveu uma recente pesquisa  na Argentina, investigando diferentes abordagens  teóricas  
e suas influências sobre os sistemas  de Valores na Sociedade, com objetivos  de se 
relacionar  a teoria com  a praticidade.  
 
  Em seu estudo, Consoli (1990),  fundamenta alguns pressupostos básicos 
sobre a  relação  entre valores  e Saúde Mental, e mais uma vez questiona as condições de 
pesquisas , cujas  conclusões  tem se prendido muito mais  nos pontos  de vista teórico, e 
não no ponto de vista  empírico. 
 
  Também introduzido por Vera (1995), nesse contexto, certos valores 
desempenham uma função  de ajuste ou utilidade, tais como a cortesia,  o autocontrole, o 
conforto material, o êxito, o prestígio, a lei e a ordem.  Essa função serve para preparar o 
indivíduo a viver de conformidade com a pressão e às exigências sociais, dando um sentido 
de conformidade social. 
 
  Vera (1995), argumenta que, em certas situações,  os valores podem atuar 
como  mecanismos de defesa, em casos quando certas necessidades , sentimentos e 
condutas são socialmente  inaceitáveis. Segundo o autor, os valores se oferecem  como 
conceitos já elaborados para facilitar essa conversão,   sem grandes dificuldades.  
 
  Nesse aspecto, Vera (1995), dá especial destaque aos valores que 
desempenham essa função de conhecimento e de auto-realização, a exemplo de sabedoria, 
sentido de complemento, consistência, independência, competência etc.   
 
  Entendemos que o componente cognitivo é quem determina essa função 
específica incrementado por Veras, cujas idéias mais aprofundadas são argumentadas por  
Maslow (1954),  em sua teoria da auto-atualização. 
 

    
2. 7. DESENVOLVIMENTO DOS VALORES 

 
O desenvolvimento dos Valores Humanos tem sido explicado por diferentes 

estudos.  Schwartz (1992),  afirma que os valores são adquiridos e que se desenvolvem  
através da socialização nos grupos dominantes de grande influencia  e através das 
experiências de aprendizagens significativas para o  indivíduo. 
 

Walters e Bandura (l963) asseguram que  os valores são adquiridos através 
do processo de observação e imitação de modelos exemplares.  Os modelos altruístas da 
vida  real  são os mais valorados, que geralmente são representados por pessoas 
onipresentes no relacionamento interpessoal, e que reforçam  o comportamento moral com 
efeitos modelador, desinibidor e eliciador de condutas.   
   
  Rogers (1965), relaciona o desenvolvimento dos valores no que ele próprio 
denomina de potencialidades humanas, e para o qual, essas potencialidades são inerentes da 
natureza humana, que o qualifica de natureza essencialmente boa. Para Rogers,  a 
propensão natural dos valores é de promover na pessoa a tendência natural para o 
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crescimento, com objetivos de auto-realizações, autonomia e ajustamento em nível 
individual  e social.  

 
Maslow (l954) considera que os valores se manifestam no contexto da 

motivação para atender certas necessidades biológicas, de segurança, de afeição, de auto-
estima e de auto-realização.  

 
Frederick Perls (l967) dá ênfase no “Aqui e Agora”, acerca da tomada de 

consciência dos valores, cuja manifestação se dá mediante um insight. O referido valoriza a 
necessidade temporal presente no que tange à absolvição dos padrões de valores. 
 
  Ao comentar sobre a base original dos valores, Ruth Scheefer (1993), 
argumenta que, o homem  nasce com  predisposições para o bem e para o mal, e que o 
sentido da vida reside  em procurar o bem e rejeitar - ou pelo menos controlar o mal .  
Segundo Scheefer, o homem torna-se um ser humano completo à medida que obtém esse 
auto-controle. Justifica porém que, os educadores devem adotar uma posição otimista, já 
que o homem é capaz de aprender a solucionar seus próprios problemas, especialmente se 
lhe é ensinado a utilizar suas aptidões, habilidades e valores. Segundo a autora, é através do 
processo educativo que o homem encontra a possibilidade de realizações em maior 
profundidade e de maneira mais satisfatória. O homem sendo racional é capaz de pensar e 
de usar seus conhecimentos adquiridos para o seu próprio desenvolvimento pessoal e para o 
progresso social. Os sentimentos, afetos, instrução e imaginação só serão confiáveis  à 
medida que tenham sido interpretados e julgados pela razão. 
 
  Assim entendemos que o desenvolvimento dos valores se situa nessa 
perspectiva racionalista, considerando-a como uma faculdade natural e singular do  próprio 
homem.  Esse dinâmico potencial  humano  dá ao indivíduo os recursos naturais de usar  os 
seus sentimentos, intuição, a sensibilidade, o  discercimento, a estimativa, a 
intencionalidade e as preferencias para definir  livremente o seu próprio sistema de valores . 
 
  O ser humano possui características próprias, isto é, adquire experiências, 
que é organizada à partir de sua racionalidade e através das quais desenvolve os seus 
próprios  valores. 
 

 
2.8. VALORES COMO DETERMINANTES DA CONDUTA SOCIAL 

 
O termo Conduta vem do latim, com a composição do prefixo “con” que em  

português  significa “com”, e do sufixo “ducere “que é traduzido por “guiar”, o que dá a 
entender que é “uma  maneira de agir e de viver”.  

 
  Vários autores enumeram alguns dos mais importantes conceitos sobre a 
Conduta Social, como  Krech, Crutchfield e Ballachey (1962), para os quais,  é um sistema 
duradouro de avaliações positivas e negativas, sentimentos emocionais e tendências pró ou 
contra com respeito a um objeto social.  Na concepção de  Secord e Backman (1964), 
condutas são certas regularidades nos sentimentos, pensamentos e predisposições para agir 
do indivíduo em relação a algum aspecto de seu ambiente.  
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As Ciências Sociais são as que mais tem se aplicado no estudo e análise da 

conduta social do homem, a exemplo da Psicologia que em suas mais diversas 
ramificações, procura predizer o comportamento humano com relação ao seu ambiente 
social, de forma adaptativa ou inadaptada;  da Ética que define o tipo de conduta social  
ideal; e da Sociologia com o apoio da Psicologia Social, que elucidam, classificam  e 
caracterizam os mais diversos tipos de condutas sociais. 
 
  Estudos de Fisbhein e Azjen (1975), dão conta  da importância  que as 
atitudes tem em relação a conduta social, e segundo Rokeach (1968), esse relacionamento 
se amplia nos estudos dos valores, atitudes e conduta. 
 

Na concepção de Rokeach (1973), os valores são considerados como guias e 
determinantes da conduta social. 

 
Nesse aspecto, os valores são bons preditores das condutas sociais,  como 

para os direitos individuais civis, para a moralidade religiosa, para os preceitos éticos do 
relacionamento interpessoal, para a etiquetagem  social dos bons costumes, para as relações 
humanas profissionais, para os recursos humanos, para os preceitos educacionais, e enfim 
como método de  filosofia unificadora  de vida.  

 
Segundo Rokeach (1968), as crenças, as atitudes e os valores da vida 

individual estão devidamente organizadas para responder de forma preferencial, 
discriminada e diferencialmente ao controle social. 

 
Observa-se assim que a conduta social se constitue na prática das atitudes 

individuais e coletivas,manifestas voluntariamente com fins de atender os padrões 
convencionalmente estabelecidos pela sociedade. Assim, a conduta social diz respeito aos 
mais diversos tipos de comportamento social do homem no contexto da  sociedade. 

 
  O homem desenvolve a sua conduta sob diversas formas de ação.  Na 

concepção funcionalista de Smith, Bruner e White (1956), as condutas se formam para 
atender determinadas funções, as quais são vistas sob uma perspectiva pragmática de 
utilidade para o ajustamento da personalidade diante do mundo exterior.   

 
Segundo argumento de Katz e Stotland (1959), os valores exercem papel de 

relevância nessa forma de ação condutual, servindo á função de ajustamento, 
caracterizando-se como um instrumento para a consecução de um objetivo;  servindo à  
função de defesa do eu, protegendo a pessoa contra o reconhecimento de verdades 
indesejáveis, e servindo de expressão de discernimento sobre tipos de condutas corretas e 
aceitáveis no meio social. 

 
  A função dos valores é de transformar certas atitudes em crenças 
preferenciais, triando ou selecionando as atitudes mais  significativas e que correspondam 
as regras socialmente aceitáveis. 
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 De conformidade com a situação sócio-demográfica,  os valores definem as 
condutas sociais  mais centradas nos interesses pessoais, de realizações sociais  e que tem a 
função de suprir certas necessidades imediatistas de sobrevivência, tais como  os desejos de 
ganhar dinheiro para suprir as necessidades sociais, trabalhar para doar uma casa aos  pais,  
ter emprego com um bom salário, ter sempre boa alimentação em  casa, trabalhar para 
ajudar financeiramente aos  pais, que são questões cruciais relacionadas com os problemas 
sociais. 

 
  As pessoas também possuem forma de agir de maneira racional , e é com 
essa base que conhecemos o enfoque cognitivista, que nas concepções de Heider (1946), 
existe uma força de direção à congruência, à harmonia, à consistência entre as nossas 
atitudes e entre os componentes integrantes da conduta social. 
 

 De acordo com essa interpretação, as condutas sociais se formam segundo o 
principio da harmonia e de boa  forma, sendo mais fácil se organizarem condutas que 
formam um todo coerente e internamente consistente, do que se formarem  atitudes que 
devido a sua incongruência, provoquem tensões e desejo de mudanças. 
   

Nessa perspectiva, os valores   determinarão certas condutas sociais com 
conscientização crítica para formação de atitudes, para mudanças de atitudes, para tomadas 
de decisões, como para definir certas posições ideológicas em que se requer reflexão e 
avaliação mental.  Essas definições de ordem pessoal, podem manifestar condutas sociais 
positivas ou negativas, visto que são desenvolvidas conscientemente e por ideais 
preferenciais. Como exemplo, o valor  “vida excitante” , poderá  levar o sujeito a 
desenvolver uma série de condutas sociais  com experiências de relacionamentos afetivos, 
de práticas sexuais,  de condutas agressivas etc.  O valor “ poder social” igualmente e pode 
conduzir aos mais diversos tipos de  condutas sociais. O valor “ uma vida variável “, que 
também poderá  influenciar a condutas sociais diversificadas, etc.  
   

As condutas sociais se organizam de conformidade com os valores culturais  
desenvolvidos pelo meio social. Nesse contexto, o homem é produto do meio. Se o  
ambiente social for de sub-cultura, a tendência é de formar sujeitos predispostos a 
desenvolver formas de condutas desviadas. Se o ambiente social desenvolve promove 
certas formas de valores educacionais, poderá incutir no sujeito certas condutas sociais 
aceitáveis.   
 
  Assim, as formas de agir das condutas sociais são  adquiridas por 
condicionamento, através de  reforços  gratificantes ou aversivos ou pelo processo de 
observação e imitação de modelos. 
 
  Os valores também podem  desenvolver certas condutas sociais de forma 
massificada, e que  geralmente são manipuladas em forma de propaganda e marketing.  Os 
valores assim são aqueles que mais atendem as necessidades pessoais dos sujeitos, e que 
correspondem a condutas sociais  de manifestações hedonistas. Como exemplo: o  valor 
“prazer” , poderá desencadear uma série de condutas sociais que levem a satisfação 
instintiva. O valor “ser audacioso“ , poderá desencadear uma série de condutas sociais  de 
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aventuras. O valor “ ser ambicioso“ , poderá incutir no  sujeito muitas condutas sociais que 
lhe proporcione crescimento, realizações e conquistas.     
   
  Consideramos assim que, os próprios  componentes dos valores são  
determinantes  das  condutas sociais. Os valores centrados no contexto interpessoal  
poderão desenvolver condutas sociais de solidariedade humana, de ajuda, de socorro, de 
reciprocidade de favores, de igualdade, de amizade verdadeira, de namoro, noivado e 
casamento,   de se promover a  justiça social  etc., os valores centrados em logro  poderão 
desenvolver condutas sociais de aperfeiçoamento profissional, de aprimoramento 
acadêmico, de treinamento, de reciclagem,  de administração , de liderança  etc. 
 
  Podemos assegurar que, os valores são influentes em cinco principais 
aspectos  da conduta social:  1) no aspecto  da socialização - que proporciona ao indivíduo 
o inter-relacionamento com os grupos  institucionais, que são fontes de produção e 
multiplicação de valores, como a família, a escola, o trabalho, a Igreja etc. O processo de 
socialização que incute os valores de boas condutas sociais se processam por imitação, 
identificação e submissão. 2) no aspecto educação social - em que se considera a educação 
como um agente de valoração do homem, promovendo o norteamento de sua conduta social 
em várias áreas, lhe dando preparo e visão de vida. 3) no aspecto da  Prevenção Social - os 
valores conscientizam o homem sobre as conseqüências da conduta socialmente desviada, e 
servem como normas e regras para o homem viver dentro dos padrões socialmente 
aceitáveis.  4) no aspecto da autonomia social - os valores conscientizam o homem a lutar 
contra o estado de dependência, promovendo o seu  crescimento social em termos de 
aperfeiçoamento dinâmico e ascendente, escolhendo suas próprias metas. 5) no aspecto do 
ajustamento social - pois os valores se aplicam no reforço do desenvolvimento humano, 
aprimorando os padrões de comportamento mais elaborados,  atuando como fonte de auto-
regulação da conduta, apresentando normas operantes de controle  social, de censura, que 
podem inibir tendências anti-sociais.  Outrossim, os valores são fontes de motivação, e uma 
vez que internalizados, proporcionam ao indivíduo o desenvolvimento de condutas sociais 
em  níveis de aperfeiçoamento, de realizações  e de segurança social.  
 
   
2.8.1. Estudos Empíricos 

 
Os estudos que tem sido elaborados nessa perspectiva de interação entre 

valores e conduta social,  consideram  as atitudes como um ponto de partida, e no qual o 
indivíduo desenvolve suas crenças existenciais, causais, evolutivas, prescritivas ou 
proscritivas em torno de si, e em função do processo de socialização e de suas experiências 
de vida. 

 
Fisbhein e Azjen (1975), tem desenvolvido modelos que intentam explicar 

essas relações e dão conta de um importante número de estudos neste campo. 
 
Rokeach (1979) por sua vez considera que a ampliação desses estudos com a 

inclusão das atitudes, resultam em resultados mais amplos e significativos para a elucidação 
dos valores como determinantes da conduta  social. 

 



 85

Nesse contexto, Triandis (1988, 1990) introduz  nos estudos de valores o seu 
modelo sobre antecedentes e conseqüentes da cultura subjetiva. 

 
Nessa dimensão entre atitudes e condutas, os valores se manifestam como 

guias de condutas e determinantes de certas atitudes sociais. 
 
Estudos de Ball, Rokeach (1973), tem avaliado as orientações dos valores 

que predispõem aos indivíduos  a formas particulares de atitudes políticas e condutuais.    E 
assim que, Rokeach (1973) propõe um modelo de descrição de ideologia política baseado 
na  prioridade dos valores básicos como referencial de liberdade e de igualdade, 
considerados como suficientes para identificar as posições políticas fundamentais. O 
resultado desses estudos possibilitam a identificação de várias tendências ideológicas. Por 
exemplo: uma alta preferencia por igualdade e liberdade definem a preferencia pelo 
socialismo; uma alta preferencia por  igualdade e baixa por liberdade identifica o 
comunismo; uma alta preferencia por liberdade e baixa por igualdade identifica a ideologia 
do capitalismo; e a baixa preferencia tanto por igualdade quanto pôr liberdade identifica a 
ideologia do fascismo. 

 
Nesse aspecto, estudos de Bishop, Barclay, Rokeach (1972), Jones (1981), 

Rokeach (1973), Cochrane, Billig e Hogg (1979), serviram para analisar os valores 
ideológicos de candidatos que  apoiam diferentes partidos, e para identificar a consciência 
política de estudantes como liberais ou conservadores. 

 
Utilizando um instrumento (Social Values Inventory) elaborado a partir de 

Rokeach, Braithwaite (1982),  a partir dos resultados de seu estudos, propõe um modelo de 
dois fatores, o primeiro que explica mais da metade da variação total  da solução fatorial 
que denomina  igualdade e harmonia internacional,  e incorpora itens como cooperação 
internacional, progresso e reforma social, igualdade econômica, igualdade de 
oportunidades, mundo em paz, boa vida para os demais, sugere uma ideologia dirigida a 
consecução de uma ordem social mais cooperativa, eqüitativa e humanizada. O segundo 
fator o autor denomina de força e ordem internacional, que inclui itens como grandeza 
nacional, desenvolvimento econômico e social e império da lei, em que mostra uma ênfase 
no econômico e político com uma orientação nacionalista de cunho autoritário que não 
parece estar relacionado com a dimensão de liberdade,  mas com os valores de segurança 
nacional. Estudos de Braithwaite em 1982, concluem que estes dois fatores com valores 
pessoais, assim como a dimensão de igualdade e harmonia internacional, estariam 
relacionados com valores que implicam em crescimento pessoal de harmonia interna e de 
bem estar de outros. Os resultados desses estudos, implicam nos estudos de Schwartz e 
Bilsky (1992), dentro dos domínios de universalismo (sabedoria, compreensão, tolerância), 
auto-direção (auto-respeito, independência e benevolência (ser honesto, ajudar aos demais, 
não ser rancoroso, ser leal). O segundo fator está relacionado com os valores de segurança 
(segurança nacional, segurança familiar, limpeza, sentido de pertinência), conformidade 
(ser obediente, de bons modos, auto-disciplina), e valores de poder (riqueza, 
reconhecimento social, autoridade.  

 
Estudos de Inglehart (1971, 1977, 1979), reitera a análise dos valores 

relacionados com a conduta sócio-política, ao analisar os valores políticos entre os valores 
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materialistas que enfatizam a  ordem social e a estabilidade e os acordos políticos e 
econômicos que os asseguram, e valores pós-materialistas de caráter progressista e 
prossociais e que dão importância a  liberdade individual, a implicação pessoal, a igualdade 
e as preocupações ambientais. Ambos grupos de valores se consideram como pólos opostos 
de uma mesma dimensão. 

 
 Muitos outros estudos com evidencias empíricas nessa relação dos valores 

com a conduta social, foram realizados nos meados dos anos 70 e 90. A exemplo de Feather 
(1979), que se utilizando da escala de Wilson e Paterson (1968), concluiu que pessoas com 
crenças conservadoras dão prioridades a valores relacionados com o cumprimento de 
normas, de autoridade e de defesa do eu. Valores como segurança, obediência, cortesia e 
salvação são  mais importantes para as pessoas conservadoras, e dão menos importância aos 
valores de igualdade, liberdade, amor, prazer e modos de pensamentos intelectuais e 
imaginativos. 

 
Analisando as preferencias dos valores, conforme a escala de Rokeach, 

Searing (1979), nesse contexto dos valores sócio-políticos, encontrou diferenças entre os 
militantes do partido dos trabalhadores e dos conservadores   britânicos nas  prioridades que 
dão aos valores de igualdade social, igualdade econômica, liberdade, socialismo, 
planificação social e ordem público. 

 
Vera (1995), fez recente estudo entre valores e compromisso social de 

jovens, avaliado através de diferentes indicadores tais como a taxa de associacionismo, a  
participação em mobilizações, ações altruístas, participação política a, e seguimento de 
problemas sociais e políticos do país, demonstrando que as orientações de favor que se 
inclinam para uma realização pessoal implicada no prosocial e que tem um sentido de 
abertura, benevolência e igualdade com os demais são os melhores preditores de 
compromisso social dos jovens e se relacionam positivamente com eles.  No afã de logro e 
de êxito pessoal, de conforto material e de preferencia por situações e  comportamentos 
baseados em poder, de controle e de segurança, se relacionam negativamente com o 
compromisso social. 

 
Estudos de Lau (1989), identificam que pessoas religiosas predispõem a 

assinalar com  maior pontuação os  valores de natureza moral e interpessoal, e com menor 
pontuação para  os valores pessoais e egoístas. Nesse esquema, os valores sociais e 
intelectuais não são significativos. 

 
Os resultados da investigação de Feather (1988), confirmam essas hipóteses 

do juízo moral, ao concluir que, o desenvolvimento do juízo moral se relaciona 
negativamente com valores tais como harmonia interior, ser liberal ou tolerante, e ser 
lógico, e negativamente com valores mais conservadores . 

 
Feather (1979), conclui que,  a relação entre satisfação no emprego e o grau 

com que os valores pessoais se ajustam a aqueles que o sujeito atribui em torno de seu 
trabalho  e ao grau em que os valores que percebe no trabalho real se ajustam aos valores 
do trabalho desejado. 
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Nesse contexto, Furnham (1987), elabora um estudo que relaciona as crenças 
sobre o trabalho e sua relação com os valores. A concepção Marxista do trabalho se 
correlaciona positivamente com igualdade, mundo em paz e ser capaz de perdoar, e 
negativamente com segurança familiar, sentido de cumprimento, educado e responsável.  
Esses estudos revelaram que a ética protestante  se relaciona positivamente com salvação e 
segurança nacional,e negativamente com igualdade, amor maduro e harmonia interior. 

 
Muitos outros estudos tem sido produzidos e que marcam concrétamente 

essa relação funcionalista e pragmatista entre valores e conduta social, a exemplo de 
Rokeach  (1973) e Williams (1979), que indicam que os valores se  acham relacionados 
com as preferencias vocacionais e a eleição de carreiras. A exemplo, estudos de Serrano e 
Nacher (1982), indicam  as diferenças em valores terminais e instrumentais, avaliados na 
escala de Rokeach, entre estudantes de distintas carreiras de filosofia, direito, medicina e 
politécnico. 

 
Estudos de Kristiansen (1985), comprovam  como distintos valores  se 

correlacionam com condutas preventivas no cuidado de saúde. 
 
Nesse contexto, Forner (1985), encontra diferenças nas preferencias de valor 

entre pessoas sãs e pacientes de câncer de mama. 
 
Grube, Weir, Getzlaf e Rokeach (1984), assinalam as relações entre valores 

e conduta de fumar. 
 
Homer e Kahle (1988) realizam estudos sobre conduta  e atitudes para a 

nutrição, e assinalam que as pessoas que dão mais importância a valores pessoais tendem a 
ter um maior controle sobre suas vidas, e isso influencia em suas decisões sobre o que 
devem comer e onde devem adquiri-lo. 

 
Compreendemos que a conduta humana é desenvolvida e influenciada  por 

variáveis de representações cognitivas e motivacionais, e que atendem as demandas de 
preferencias pessoais  e sociais, e que nesse contexto, e como vimos nos estudos ora 
apresentados empiricamente,  os valores também exercem certos domínios de influencias, 
tanto em níveis atitudinais como condutuais, desempenhando determinadas funções de 
direcionalidade, de seletividade, de aperfeiçoamento e de integração individual e social. 

 
 
 
 
 

2.9.  VALORES E CONDUTA ANT-SOCIAL 
   

Uma pessoa desenvolve múltiplas crenças existenciais, causais, avaliativas, 
prescritivas ou proscritivas envolta de si, em função do processo de socialização e de suas 
experiências de vida. Com efeito, a pessoa organiza cognitivamente o mundo que lhe 
rodeia. Esta organização ou representação cognitiva, que o indivíduo faz de seu mundo, 
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tanto em nível pessoal como social, o leva a comportar-se de uma forma determinada  e de 
respeito a esse. 

 
A análise da relação entre conduta delitiva e valores, procedem 

originalmente do campo da sociologia e surgem a raiz das teorias sub-culturais da 
desviação social. 

 
Dois pontos de vista diferentes tem guiado a maior parte de estudos sobre 

valores e delinqüência desde esta perspectiva sub-cultural. Por uma parte, estão os trabalhos 
baseados na teoria de Cohen, Cloward e Ohlin (1960), Miller (1948).  Estes tratam de 
provar que os delinqüentes compartilham um grupo de valores próprios da sub-cultura 
delinqüentes, que são radicalmente diferentes e em grande medida opostos aos da sociedade 
em geral e que a conduta delitiva estaria determinada por este grupo especifica de valores. 
Os indivíduos de estratos socio-economicos menores favorecidos, ao ver frustadas o logro 
das metas e aspirações convencionais, se aderem a normas, atitudes e valores específicos 
que o levam a conduta delinqüente. O gosto da dureza, de força física, valentia, frieza 
emocional ou a excitação, o desejo de  experimentar aventuras e emoções intensas, seriam 
características desses grupos e a conduta anti-social não seria mais  do que uma 
conseqüência da conformidade a um contexto sub-cultural que valoram modos de ações 
consideradas como delitos ou atividades anti-sociais da sociedade global. A delinqüência se 
produz como resultado da adoção de valores prescritivos anti-sociais, cuja expressão 
conduz, de um modo mais ou menores direto a execução de atividades delitivas. 

 
Por outro lado estão os trabalhos que se baseiam nas teorias de Matza e 

Sykes (1961),  que mantém que os jovens delinqüentes compartilham de valores 
convencionais da sociedade e das regras morais, mas que neutralizam essas regras e assim 
se livram do controle social. À partir desta teoria se pode dizer que os delinqüentes 
geralmente compartilham idéias convencionais, mas que sua atividade delitiva pode estar 
em função de uma avaliação diferencial de condutas delitivas. Nessa direção estão os 
trabalhos de  Ball (1968), Hindelang (1970), Gordon e outros (1963), e Siegel, Rathus e 
Ruppert (1973). 

 
Ambas as teorias não são incompatíveis, tal como demonstram o estudo de 

Heather (1979), os delinqüentes não estão guiados unicamente por um grupo de valores, 
que podem ser considerados como desviados, senão que também com partilham valores 
convencionais, E sem dúvida, em função da dominação de um ou outro grupo de valores, 
podem aceitar e incluso, justificar a realização de condutas consideradas como 
delinquenciais. 

 
Segundo Rokeach (1968, 1973), e  Schwartz (1990, 1994),  os valores são  

ideais abstratos, independentes de qualquer objeto ou situação específica, que representam 
as crenças de uma pessoa,  pelas  quais os modos ideais de conduta ou fins últimos de sua 
existência são preferíveis a outros.  

 
Segundo Luengo (1982), as pessoas variam na importância que dão a um  

grupo de valores ou a outro e suas atitudes e condutas podem variar em função da 
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importância que derem a valores centrados no indivíduo (pessoais e de competência) ou na 
sociedade (sociais e morais). 

 
Em função dos valores, o indivíduo  faz avaliações de sua própria conduta e  

ver-se obrigado a atuar para conseguir esses modos ideais de conduta ou estados finais que 
mais altos se encontram na hierarquia de valores. 

 
Nesse contexto, aparecem diferentes trabalhos realizados nas últimas 

décadas pôr Siegel e cols. ( 1973); Cochrane (1971, 1974); Feather e Cross (1975), Luengo 
(1982, 1985); Sommers, Fagan e Baskin (1993); Sen e Pande (1994); Elifson, Petyerson e 
Hdaway (1983), Thomaz e Carver (1990), que demonstram que entre delinqüentes e não 
delinqüentes se apresentam diferenças em valores que podem resultar relevantes para a 
compreensão de comportamentos antissociais.  

 
A tendência dos delinqüentes é a prática do hedonismo, a busca de prazer e a 

ativação, para se dar mais importância a valores pessoais do que a valores sociais, e a 
conceder menor importância a valores familiares e religiosos ou de auto-transcendencia, 
pois são resultados que se tem visto e confirmado em diferentes investigações.  

 
Cohen (l965), Cloward e  Ohlin (l960) e Miller (l958), confirmam que os 

delinqüentes compartilham de um sistema de valores próprio de ambiente sub-cultural, e 
que em geral se  opõem aos princípios normativos da ética social. 

 
  O que determina a diferenciação básica do sistema de Valores entre 
delinqüentes e não delinqüentes, está basicamente definido no conceito de Valores 
Subterrâneos de Matza (l964), no qual afirma que é característico do indivíduo delinqüente 
a manifestação de uma personalidade hedonista, se predispondo a busca constante de 
emoções, de impulsividade, rompendo com as normas sociais. Portanto, o conjunto de 
Valores Subterrâneos se caracterizam por um sistema desviante, com quebra de princípios 
normativos daquilo que é socialmente aceitável  pelos padrões sociais. 
 
  O conceito de “Anomia  Social “, criado por Durkheim (l897), se  assemelha 
às concepções de Matza (l96l), para explicar os Valores e sua definição qualitativa com 
relação ao ambiente sócio-cultural. 
 
  Para analisarmos a conduta delinquencial e o sistema de Valores que é 
desenvolvido no ambiente “anômico “, convém que conheçamos certos aspectos da 
estrutura social onde os grupos delinquenciais se organizam, os valores situacionais que 
predispõem à conduta anti-social, além dos valores individuais que caracterizam e que 
tipificam a personalidade do sujeito delinqüente. A influência desses  fatores é que 
determinam o grau e a intensidade da carreira delinquencial. 
 
  Em nível da estrutura social dos delinqüentes, os valores familiares são 
completamente comprometidos, pois muitos menores são filhos de mães solteiras, muitos 
são filhos de pais alcoólatras e toxicômanos, e os problemas de relacionamento conjugal 
afetam a relação afetiva entre pais e filhos.  
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  Dados estatísticos revelam o elevado índice de menores que são filhos de 
pais separados, Ainda assim, nesse contexto de valores familiares, o processo pedagógico 
de administração e de orientação dos filhos é fragmentado e deficitário. Geralmente os pais 
transferem  para a Escola o compromisso e a responsabilidade de educar. Falta aos menores 
delinqüentes as noções básicas dos cuidados primários de saúde, da educação sanitária, da 
educação sexual, e da normas e etiquetas sociais. 
 
 
  Em nível dos valores situacionais, o ambiente dos menores delinqüentes é de 
extrema carência e de pauperismo social. Estatisticamente, as famílias em sua totalidade 
são de baixa renda e a sua prole familiar é numerosa. O salário mínimo no Brasil é um dos 
menores do mundo e se torna insuficiente para a sobrevivência familiar. 
 
  Em nível das explicações individuais,  estudos tem sido feito para se traçar 
um perfil  da  personalidade anti-social,  analisando sua predisposição psico-biológica, 
certos traços caracterológicos, e os valores individuais desenvolvidos pelos sujeitos  de 
conduta desviada. 
 
  È assim que Cohen (l965) define alguns traços individuais de valores 
desenvolvidos na cultura delinquencial, onde  os sujeitos são dotados de traços com 
tendências hedonistas, da busca constante de sensações e de emoções, além da 
impulsividade para constantes atos de condutas anti-sociais. 
 
  Wolfgang  e Ferracuti (1967), compartilham das mesmas concepções de 
Cohen ao definir a chamada  “Sub-Cultura da Violência”,  onde   o  rótulo  de  ” 
machismo”  representa a prova da valentia e da violência. 
 

Esses autores relacionam os problemas da conduta anti-social  com a  
questão da estrutura social. Segundo esses autores, na sociedade o sistema de valores é 
distribuído como uma forma de  espectro, podendo ser assimilado por uns e rechaçado pôr 
outros. Os sujeitos que desenvolvem poucos e baixos valores predispõem  à conduta anti-
social, e os sujeitos que  assimilam melhor os valores, predispõem a se educar e 
desenvolver  condutas sociais com altruísmo e moralidade. 

 
Nessa relação entre a  estrutura  social,  valores e conduta anti-social, 

convém salientar os conceitos sociológicos de Shaw e Mckay (1942) sobre a “ Ecologia da 
Violência “, que retrata uma zona de maior desorganização social, constituída pôr pessoas 
marginalizadas e marcadas pôr condutas anti-sociais. Nessa zona de violência os sujeitos 
envolvidos com a delinqüência se aproximam, interagem entre si e se organizam 
grupalmente para a prática dos delitos planejados.  

 
 
Gordon e outros (1963) elaboraram estudos em que avaliaram as atividades 

dos membros de bandos jovens com diferentes metas, ociosidades, e a manifestação de 
valores de imagens proscritos mais altos, como o chulo e coisas fúteis.   
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Nesse aspecto, os estudos de Gordon e outros (1963), vem a confirmar  as 
investigações de Matza e Sikes (1961), que nos mostraram comparativamente a 
equivalência de valores entre delinqüentes e não delinqüentes, em que o sistema de valores 
de ambos os grupos são semelhantes no que se refere a dominação dos valores 
convencionais. A diferença é que os delinqüentes pontuam mais alto os valores 
subterrâneos ou desviados. 

 
Lembramos ainda os enfoques sociológicos de Wolfang e Ferracuti (1967), 

Lerman (1968), Cohen (1955),Matza, Sykes (1961), Cloward e Ohlin (1960), em que todos 
abordam o conceito do ambiente de sub-cultura, como um espaço de desorganização social, 
caracterizado com baixo nível de valores morais, onde se agregam todos os tipos de 
problemas sociais, e a conseqüente manifestação de condutas anti-sociais. 

 
  Consideramos assim que o foco dos valores se desenvolve no próprio fórum 
do contexto social, onde os mesmos são adquiridos e transmitidos simultaneamente. 
Conclui-se assim que, o ambiente social empobrecido de valores tem propensão ao desvio 
social.  Nesse sentido, a organização social é fundamental para o processo de 
desenvolvimento e aprendizagem dos valores éticos e morais. Quando a sociedade se 
desestrutura se dispõe à anomia social, e  esse  antigo conceito emitido por Durkheim 
(1987), Clinard (1949) e Merton (1938), caracteriza essa desestruturação que se transforma 
em reduto da delinqüência e de outros desvios sociais. 
 

Hindelang (1979) confirma esse fato ao declarar que  a atividade 
delinquencial  estaria ligado a uma maior aprovação social. E nesse caso, se a sociedade se 
revelar pôr modelos permissivos, perniciosos, liberais, mantendo a impunidade no combate 
ao crime, certamente se dispõe a reforçar o condicionamento a todo tipo de condutas  
dissociais. 

 
 
2.9.1. Estudos Empíricos 

 
À partir dos anos 70, muitos outros trabalhos tem surgido no campo da 

psicologia criminal, que também se associam ao estudo dos padrões de valores,  e entre eles 
se destacam  os estudos de Feather e Cross (1975), Siegel, Rathus e Ruppert (1973),  Ball-
Rokeach (1973), Cochrane (1971, 1974); Toler (1978); Poland (1978);  Cernkovitch 
(1978); Siegel e outros (1973); Luengo (1982, 1985);  

 
  Observamos que a maioria dos trabalhos dos anos 70 foram feitos 
comparativamente, medindo o nível de condutas anti-sociais e valores entre  grupos de 
delinqüentes e não delinqüentes.  
 

Feather e Cross (1975), em seus estudos comparando delinqüentes e não 
delinqüentes, concluíram que os delinqüentes valoram mais alto aquele centrado no 
pessoal,  assinalando valores como vida excitante, segurança nacional, ser limpo, amor e 
felicidade, sabedoria e ser responsável. 
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 Um dos estudos  comparativos mais abrangentes dos anos 70 foi o realizado 
por Cochrane (1971), em que analisou a escala de valores entre grupos desviados como os 
prisioneiros, delinqüentes, homossexuais e toxicômanos, tanto masculinos como femininos, 
em que concluiu que os delinqüentes dão mais importância as variáveis úteis na exploração 
da desviação; tanto os prisioneiros como os delinqüentes dão mais valor aos valores 
pessoais e imediatistas; os toxicômanos dependentes de drogas valorizam a auto-realização 
e a auto-expressão pessoal: e os homossexuais rechaçam os valores masculinos e as 
orientações advindas da família, dando grande  importância  aos valores afetivos e 
interpessoais tais como, a amizade verdadeira e o amor maduro. 

 
Segundo Cochrane (l974), verificou-se também diferenciações básicas nas 

estruturas dos Valores em perspectiva de tempo futuro, em que os mesmos parecem ter uma 
perspectiva de tempo mais curto, e a tendência para se valorizar muito mais aquelas coisas 
que possuem uma relação mais pessoal e imediata. 

 
 Siegel e outros (1973) asseguram que os delinqüentes avaliam 

negativamente as idéias, as práticas sociais, as instituições convencionais como a lei, as 
obrigações, os deveres e a educação. 

 
Ball - Rokeach (1973), realizaram estudos entre  homens adultos 

encarcerados e não encarcerados, e concluíram que os institucionalizados dão maior 
importância as variáveis de ser imaginativo, vida excitante e amor maduro, e menor valor a 
uma vida cômoda e a um mundo em paz.  

 
Feather e Cross (1975) em suas pesquisas comparativas, concluíram de igual 

modo que os delinqüentes pontuam mais altos as variáveis de interesse pessoal.  
 
Toler (1978) realizou estudos diferenciados de valores entre alcoólatras e 

toxicômanos, concluindo que os alcoólatras tem mais interesses por fins sociais, e os 
toxicômanos por metas pessoais, como vida excitante, harmonia interior, realização no 
amor e auto-respeito.  

 
Os  estudos de Poland (1978), com delinqüentes violentos confirmam o 

mesmo resultado obtidos por  Ball e Rokeach.  
 
Outros  estudos realizados em  meados dos anos 70 e 80, trouxeram novas 

conclusões teóricas sobre  os valores, comparando entre diferentes grupos de delinqüentes e 
não delinqüentes. 

 
 Como exemplo,em análise teórica sobre o sistema de valores dos 

delinqüentes, Cernkovitch (1978)  emite o conceito de força relativa no qual afirma que, 
quanto maior a potência relativa ao conjunto de valores subterrâneos (desviados), maior 
será a probabilidade de implicações em atos delinquenciais. 

 
  Estudos de Luengo (1982,1985) concluem que existem importantes 

diferenças  nos sistemas de valores de jovens delinqüentes e não delinqüentes, e isso parece 
estar logicamente relacionado com a conduta anti-social. O sujeito delinqüente concede 
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maior importância àqueles valores que tem um relacionamento imediato e pessoal do que 
aqueles que tem uma característica interpessoal e social. 

 
Trabalhos recentes dos anos 90 nos revelam dados interessantes. Por 

exemplo: O trabalho sobre o uso de drogas feito com adolescentes e desenvolvido pôr 
Alonso, Comas, Megis e Pedrero (1995); Pons, Molpereceres e Berjano (1995), concluem 
que os consumidores de drogas adotam valores que implicam em hedonismo, busca de 
prazer e de desejo de ativação. Esses mesmos sujeitos demonstram desinteresses por auto-
transcendencia, por valores relativos ao bem-estar social e por valores que implicam numa 
gratificação distante.  

 
Sen e Pande (1994) concluíram em sua pesquisa que os delinqüentes 

possuem um forte interesse por  “dinheiro fácil”, e um enorme desinteresse por  valores 
relativos à educação. 

 
Em 1993, Sommers, Fagan e Baskin concluíram em sua pesquisa que, a 

preocupação por valores familiares frente a oportunidades individuais, contribuem 
significativamente para a prevenção da conduta anti-social.  

 
E também, estudos de Elifson, Peterson e Hadaway (1983), Thomas e Carver 

(1990) indicam que o interesse por valores religiosos se relacionam negativamente com a 
conduta antissocial. 

 
 

2.10. CONCLUSÃO 
   

O propósito deste capítulo que ora  concluímos, foi  de relacionar o estudo 
dos valores com a conduta antissocial, e para isso desde o início estabelecemos as 
diferentes aproximações desses estudos desde  o posicionamento da filosofia, da 
antropologia, da sociologia e da psicologia,e da qual discutimos os seus mais diferentes 
conceitos, procurando encontrar elementos comuns no conceito de valor e de um modo 
especifico destacamos os conceitos na perspectiva cognitivo-motivacional, inclusive, 
destacando o conceito de valor que se aproxima com outros temas afins. 

  
Analisando a organização dos valores nos mais diversos sistemas 

estabelecidos por  vários teóricos como Allport, Spranger, Murray, Eriksson, Pikunas, 
Rokeach, Schwartz e Juan José Vera, encontramos elementos comuns em suas análises, em 
que o grande destaque se refere às mais diversas funções positivas que os valores 
desempenham na conduta individual e  social, possibilitando através de seus componentes , 
cognitivos, motivacionais, condutuais e afetivos, dar sentido de direcionalidade as 
experiências humanas, atuando como fonte de solução  para resolver conflitos, como 
também exercendo efeitos de ajustamento, de auto-defesa e de  auto-realização.  

 
Consideramos que, o que há de mais significativo no desenvolvimento dos 

valores são os efeitos que os mesmos exercem sobre  a conduta individual, principalmente 
no papel norteador de se estabelecer normas, princípios e projetos de vida. 
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  Entendemos que a relação dos valores com o potencial motivacional e 
cognitivo, independente das influências sócio-culturais, podem direcionar a conduta para 
uma função altruísta, desde que esse foco de valores estejam estabelecidos com propósitos 
devotados para o bem comum e com a finalidade de se promover o ajustamento e o 
aperfeiçoamento individual, aprimorando o código de ética social, para se manter o respeito 
pelo outro, uma interação sadia em termos de relacionamento humano, e uma boa 
integração  do sujeito com as normas sociais. 
 

Nesse aspecto, o sistema de valores mais destacável é aquele que consegue 
se desenvolver  sem absorver as influências negativas do meio social, mas que,  
diretivamente seleciona os valores mais significativos que contribuem  para se definir uma 
filosofia unificadora de vida. 

 
Considerando os valores como um sistema de crenças relativamente estáveis 

sobre as metas preferenciais de vida, e que funcionam como normas ou critérios que guiam 
o pensamento e a ação, reiteramos o seu papel de integração da personalidade 
delinquencial, com  implicações sobre as expectativas de vida futura, tanto como estados de 
condutas desejáveis ou estados finais de existência desejadas, cabendo aos agentes do meio 
social, o papel de oferecer condições viáveis e adequadas, afim de que o sujeito encontre 
espaço e condições de desenvolver  natural e positivamente os seus valores . 
 
 
 

III.  EXPECTATIVAS SOBRE O FUTURO 

 
1. INTRODUÇÃO  
 

A perspectiva de tempo futuro como uma variável cognitiva-motivacional 
define as aspirações, os desejos, as metas, e os objetivos a serem alcançados a curto, a 
médio e a longo prazo, como também suscita reflexões sobre o passado, e confrontando os 
desafios da realidade e o aproveitamento da própria  vida em todas as suas fases 
existenciais. 
 
  Uma perspectiva de tempo futuro é importante porque analisa a conduta,  
outrossim, porque  está sempre ligado aos acontecimentos que aparecem a um indivíduo 
agente, que o afetam e o influenciam, em relação aos quais ele se orienta,  se posiciona e 
toma decisões. 
 
  Nesse contexto, essa perspectiva é produto da socialização e das variáveis da 
conduta, por tratar-se de um instrumento intrínseco e inerente da experiência humana, de 
continuum e intenso  vivenciar, desde o nascimento até à morte, e que representam  
elementos  representativos, simbólicos e  significativos na personalidade, que se revelando-
se como crenças e metas a serem alcançados  a curto, médio e a longo prázo, de 
conformidade com a posição e visão de mundo de cada pessoa. 
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  Nessa abordagem, apresentamos uma variedade de conceitos da perspectiva 
temporal , enfocando a sua dimensão,  suas funções condutuais, seus conteúdos na 
experiência humana. O estudo inclui uma análise acerca de seus  componentes cognitivos, 
afetivos e motivacionais. 
 
  Nesse estudo também prolongaremos uma análise sobre os determinantes de 
uma PTF, considerando as influencias sócio-culturais que são determinadas pela classe 
social, pelo nível educativo, pelas relações sociais, pela conduta parental, além das 
diferenças transculturais. 
 
  Um outro aspecto a ser abordado é sobre as expectativas e seus efeitos 
condutuais, nos quais observamos os motivos de realizações futuras, quanto os motivos de 
fracasso. 
 
  O estudo se encerra considerando as expectativas relacionadas com a 
conduta antissocial, como veremos logo a seguir. 
 
 
2. DELIMITAÇÃO CONCEITUAL  
  
2.1. Definições do Tempo 
 
  O tempo é um termo que vem do latim “ tempus ”, derivado do termo grego  
“temno”, que significa decepar, cortar. 
 
  À partir das concepções filosóficas, as idéias acerca do Tempo foram sendo 
discutidas  progressivamente nas  postulações  teóricas da  Psicologia, a  exemplo do 
Pragmatismo, e que  tem em William James o seu  principal representante ,  para o qual  o  
ilusório presente contém tanto o passado quanto o futuro.  Para os precursores dessa 
corrente, representado especialmente pôr John Dewey e Schiller,  a idéia do tempo é 
discutida em termos da prática utilitarista, em termos ocupacionais e produtivos.  Nesse 
mesmo sentido, as idéias do tempo são analisadas pela corrente Funcionalista, que tem em   
William James (1956), o seu principal precurssor, e que demonstrou  grande interesse pelas 
respostas condutuais, e para os quais, o tempo deve ser discutido em  termos da função que 
ele exerce na  vida do homem, no que tange às demandas da vida diária.  As concepções 
temporais são  interpretadas pelas postulações da Psicanálise levando-se em conta  o 
envolvimento dos fenômenos psíquicos nessa experiência. Segundo Freud (1933),  o 
homem não vive apenas do presente, pois o inconsciente representa  um depositário  do 
passado, onde  se  acumula sonhos, frustrações, desejos não realizados, recalques, como 
também a memória de experiências  culminantes e agradáveis que dão sentidos  
motivacional  à existência, e através das quais o homem  desenvolve a sua conduta  em 
termos positivos ou negativos. Na perspectiva desenvolvimentista de Erich Erichsson 
(1976), o conceito de tempo representa os vários estágios que  o homem deverá  passar em  
sua existência, para os quais deve assumir o compromisso de desenvolve-los plenamente 
em toda a sua extensão, e se caso deixar tarefas inacabadas,  em perspectiva de tempo 
futuro isso lhe poderá ocasionar em prejuízo, com a manifestação de  sentimentos de 
estagnação , desesperança e desespero. 
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  A perspectiva do  tempo é um tema que tem sido muito bem explorado pela 
Fenomenologia Existencial . Na realidade, o tempo é inerente da própria história e evolução 
existencial do homem, e na definição de Sartre (l978), o homem não é nada mais do aquilo 
que ele faz de si mesmo”, evidenciando nesse pressuposto um imprescindível valor a 
questão das escolhas e das tomadas de decisões, que resultam em aspectos significativos em 
perspectiva de vida futura.  Na visão  holística de Frederich Sperls (1967), é inerente da 
natureza humana a autopercepção presente e imediata que um indivíduo tem de seu meio, e 
num enfoque estritamente  psicoterápico , o autor recomenda que, com atenção  voltada 
para o presente, ao invés do passado ou futuro, é  em si,  algo bom que leva  ao crescimento 
psicológico, Sua ênfase é  no aqui e agora.  
 
  Como vimos, Heidegger (1962), relaciona o tempo com a experiência intra-
pessoal através do esforço que o homem empreende para dar sentido à  sua existência , pela 
capacidade de  ter acesso aos fenômenos de sua  autoconsciência em termos de passado, 
presente e futuro, como um “continuum”, e essa capacidade  lhe assegura  o senso de 
direcionalidade , tornando possível as escolhas autênticas e a definição  de seus valores. 
 

Em perspectiva de tempo futuro, Kiirkegaard (1979), descreve a dúvida  do 
“vir-a-ser” como uma fonte  de angústia  ontológica que caracteriza  a experiência da 
existência humana.  Nessa perspectiva, o futuro é uma constante ameaça, pois trata-se de 
uma dimensão temporal em que o homem não tem o domínio e nem o  controle da situação 
do que poderá vir a acontecer no seu amanhã  incerto.  Na concepção existencial de 
Kiierkegaard, a idéia do tempo  implica em se desenvolver sentimentos de desespero no 
que tange à realidade de sua finitude. Nesse contexto de desespero,  o passado é relembrado 
entre medos, sem prazer, o presente a gente sente entre os dedos a escorrer, e o futuro é 
uma constante ameaça, e cada instante que passa é sentir que o fim se aproxima. Nesses 
termos, o autor define o conceito do “Vir-a-ser”, que define as limitações temporais da 
vida, e a  realidade temporal da morte.  O homem sabe que um dia virá  em que ele não 
mais será,  pois ser implica no fato de não ser.  A ameaça do “não-ser” resulta  na realidade  
da própria finitude  que, em  perspectiva  futura  deve receber  o reconhecimento e a 
aceitação  como parte intrínseca  da evolução existêncial. Kiierkegaard e os demais 
precursores da Psicologia Existencial  transformam a realidade existencial do tempo numa 
Teoria da Motivação, em que se recomenda que o homem deve aceitar a realidade temporal  
da sua  vida, assumindo um  compromisso perante a sua própria existência.  
 
  As concepções acerca do tempo, também foram muito bem exploradas pela 
Psicologia Humanista, tendo em  Abraham Maslow (1954), um de seus principais 
representantes, que criou uma psicologia motivacional  à partir do conceito da  “ Tendência 
à Auto-Atualização”,  que caracteriza o homem  visionário, com uma atenção sempre 
voltada  para as perspectiva temporais do futuro,  e que possui um potencial de empreender 
um enorme esforço  progressista  e ascendente  às suas realizações  crescente. Nessa 
descrição, essa  tendência incute  no homem um permanente  desejo de crescimento  e de 
realizações futuras em nível de metas, empreendimentos e projetos de vida futura. 
 
  Nessa perspectiva  futurística , Carl Rogers (1965),  definiu o processo  de 
“tornar-se pessoa”, que consiste na luta que  o indivíduo empreende para dar sentido à sua 
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existência, sempre em busca de novas realizações  em termos de crescimento permanente, 
de socialização  normal, de autonomia  individual e de ajustamento emocional. 
 
  Nessa  mesma perspectiva teórica, Rollo May (1971), nos assegura que o 
homem  transcende a questão do tempo, e nessa   visão fenomenológica afirma que,  a 
maneira mais eficaz de se eliminar a “a ameaça do vir-a-ser”   é o fato de se viver o 
momento presente com coragem, determinação e proveito.  Segundo o autor, a relação do 
homem com o tempo deve ser feito num pragmatismo lógico. O presente deve ser um  
momento fecundo de se viver intensamente e de  se estabelecer  planos e metas para o 
futuro, pois só assim é possível se estabelecer  uma existência harmoniosa  na dimensão do 
passado, presente e  futuro.  
 
 
 
2.2. Conceito de Perspectiva de  Tempo Futuro 
 
  Em  trabalho recente  de pesquisa  Salcedo e Luengo  (1987),  assinalam que 
a perspectiva de tempo futuro é um  aspecto de perspectiva  temporal  que compreende  
metas, aspirações, esperanças  e temores  com respeito  ao futuro próximo distante. 
 
  Segundo  Trommsdorff (1983), o conceito geral da perspectiva  de tempo 
tem  referencia ao conteúdo, extensão e direcionalidade da experiência subjetiva  do tempo 
passado, presente e futuro. 
 
  Percebemos que  nesse conjunto de pressupostos que se esforçam por uma 
definição  da perspectiva do tempo, não se descarta  a utilização de experiências passadas 
afim de que o indivíduo estabeleça suas metas e aspirações em  planos de futuro próximo e 
distante, como veremos no prosseguimento desse estudo. 
 
  O tempo é um aliado da própria existência, e na medida  em que as 
experiências  da vida se sucedem, vão se configurando a criação  da história pessoal, 
caracterizado  pôr vivência, positivas e negativas  que influenciam na formação  e na 
mudanças de atitudes. 
 
  Nesse contexto comportamental de ensaio-e-erro, a maturidade  será sempre 
uma condição a ser alcançada em perspectiva de tempo futuro , em que o indivíduo 
empreende  um estado de luta  para tornar-se pessoa , se esforçando para superar as 
circunstâncias diversas e adversas dos fatores endógenos e exógenos, que se caracterizam  
como um processo de luta  contra as  próprias limitações  existenciais , tais como as 
enfermidades orgânicas, todos os tipos de deficiências,  os complexos emocionais e as 
tensões psicossociais. 
 
  Entendemos que a perspectiva do tempo é uma variável que surge como um 
empreendimento para a construção do Self, estabelecendo metas  de integração individual,  
quer seja na luta para ter, ou na luta ser, e  que no tempo fecundo produz uma significação  
existencial, com sentido de vida.  
 



 98

  Discorrendo acerca da dimensão do tempo, Kurt Lewin (1978),  assegura 
que, embora nem o passado e nem o futuro possam afetar o comportamento atual, segundo 
o principio da contemporaneidade, as atitudes, sentimentos e pensamentos da pessoa a 
respeito do passado e do futuro podem ter considerável influencia sobre sua conduta. 
Segundo Lewin, as esperanças do futuro podem  ser  muito mais importantes para uma 
pessoa do que as lutas do presente. Segundo o autor ora em tela, assim como as 
expectativas das coisas por vir podem aliviar as aflições do momento, as sombras do 
passado podem  agravar o presente. O presente, portanto, inclui o passado psicológico e o 
futuro psicológico. Essa dimensão pode ser longa ou curta,  clara ou confusa, e sua 
estrutura pode ser simples ou complexa, e suas delimitações podem ser frágeis ou firmes.
   
 

Numa linha de  pesquisa  multidimensional, Hoonaert (1973),  afirma que 
nas perspectivas temporais podemos distinguir as zonas temporais de atitudes otimistas ou 
pessimista, positiva ou negativa, ativa ou passiva nos mais diversos  níveis sócio-emotivos 
e afetivos, e diretamente relacionados com eventos, experiências  e expectativas  das zonas 
temporais do passado, presente e futuro. 
 
  O referido autor  ainda discrimina outros aspectos caracterizados em cada  
zona das dimensões temporais, tais como; 
a) Orientação Diferencial - que se refere à orientação do tempo presente, passado ou futuro, 
que é predominante na vida de uma pessoa; 
b) Densidade - que se refere à quantidade de conteúdos existentes em cada zona temporal 
do presente, passado e futuro; 
c) Extensão - que se refere com a duração do tempo em que o indivíduo experiencia em 
cada  zona do passado, presente ou futuro. 
d) Coerência - que se refere ao grau de organização, de coordenação e de planejamento 
existente em cada zona temporal. 
 
     
2.3. Dimensões das Expectativas de Futuro  
 

Salcedo e Luengo (1987), concluem que  a Perspectiva de Tempo Futuro é 
um constructo cognitivo-motivacional e multidimensional. Por uma parte, essa 
dimensionalidade é dada pela especificidade dos conteúdos e  também  pelas características 
e componentes das metas que nelas estão implicadas.    

 
 
2.3. 1.  Conteúdos de uma Perspectiva de Tempo Futuro 
 

Um aspecto muito importante da perspectiva temporal é que os conteúdos 
que a integram estão organizados e estruturados de acordo com diferentes áreas temáticas.  
 

Embora Lewin (1978), já houvesse proposto esta idéia em sua teoria  sobre a  
perspectiva de tempo, tem sido olvidada em grande parte das  investigações,  e muitos 
autores analisam seus resultados sem ter em conta o conteúdo temático dos eventos.  
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De natureza essencialmente sócio-cognitiva e motivacional-afetiva, os 
conteúdos de uma perspectiva temporal se classificam em nível dos interesses e das 
necessidades individuais e sociais. 
 
  Os conteúdos se caracterizam pelo grau de conduta que o sujeito manifesta 
com relação aos assuntos. Um sujeito pode estar mais interessado por sua vida familiar do 
que pôr assuntos políticos, e estruturar a primeira fase temática de forma mais completa, 
mostrando maior tendência a realizar atividades em relação à  essa área de sua vida. 
 
  Lessing (l972) afirma que há diferenças nos blocos temáticos de indivíduo 
para indivíduo. E nesse aspecto devemos observar a singularidade e o nível motivacional 
que o indivíduo empreende em cada tema de sua preferência, em nível de desejos e de 
probabilidades. 
 

O número de áreas temáticas que se consideram variam segundo os autores. 
Meade (1971), distingue as categorias de atividades econômicas, políticas, ocupacionais e 
educativas.  Nuttin (1980), classifica as respostas dos sujeitos em outras categorias:  1)  
Aspectos da personalidade do sujeito;  2) Atividades que tem  o sujeito mesmo como objeto 
(auto-realização); 3) Atividades e trabalho; 4) Contato social; 5) Atividades em relação à 
busca de informações; 6) Motivações religiosas e transcendentais;  7) Desejos de possuir 
objetos; 8) Atividades recreativas, jogos etc.  
 

Trommsdorff e Lamm (1980), analisando as esperanças e temores que são 
citadas por jovens de diversos níveis educativos e sociais, assinalam que, essas se referem  
às seguintes áreas de conteúdo: ocupação, família, personalidade e bem-estar material.  
 

Posteriormente, à partir de uma análise fatorial  (Trommsdorff e cols. 1983) 
distinguem as seguintes áreas de conteúdo: 1) Privada, que inclui auto-realização, relações 
familiares e interpessoais, ocupação, posição econômica e  condições físicas, e 2) Pública 
ou social, que se divide em assuntos políticos e econômicos. Esses autores desenvolvem um 
método para medir perspectivas de tempo futuro de uma forma estruturada, e é a que 
seguiremos basicamente neste trabalho. 
 

Brevemente assinalaremos os conteúdos que podem ser considerados mais 
relevantes para o trabalho com adolescentes marginalizados. Segundo estudos de Luengo e 
Salcedo (1987), sujeitos delinqüentes  desenvolvem uma  tendência de pontuarem  mais  
alto suas expectativas de satisfações pessoais  e imediatas. Podemos assegurar que essas 
predisposições também representam a situação das  carências físicas, afetivas, afiliativas, 
cuidados e atenção familiar, além das necessidades vitais de alimentação, cuidados 
primários de saúde, e segurança pessoal contra os perigos da violência urbana. 
 

De um modo geral, o conteúdo de auto-realização define as expectativas  das 
realizações profissionais, acadêmicas, financeiras, econômicas e afetivas. O conteúdo em 
nível de aperfeiçoamento pessoal representam  uma tendência natural  que é inerente da 
pessoa  humana, e em expectativas futuras elas representam desejos de aprimoramento 
físico, moral, social, acadêmico, profissional,  de ajustamento individual,  de 
relacionamento interpessoal e social, como também  desejos de ajustamento condutual. 
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Um outro conteúdo  de grande valência  motivacional é o poder social, 

representado por aspirações de posição econômica, bem-estar físico e ocupacional.  O 
conteúdo de segurança representa as expectativas de segurança física, social, econômica, 
financeira, familiar, social e profissional, e para os sujeitos socialmente marginalizados, 
essa  variável recebe uma alta pontuação.  

 
Consideramos que muitos sujeitos desenvolvem valores altruísticos com 

relação às expectativas à realizações sociais e filantrópicos, como os cuidados com pessoas 
carentes, a segurança nacional do país, o combate à miséria, à corrupção e a delinqüência.  
Por outro lado, a convivência a natureza possibilita o desenvolvimento de um sentimento de 
defesa  do ambiente ecológico, principalmente com relação ao sentimento nacionalista em 
defesa da selva, dos rios, das riquezas naturais. 

 
  Considerando os  aspectos situacionais de experiências pessoais, muitos 
sujeitos também aspiram por realizações altruísticas de ação social, como construir abrigos 
para menores abandonados, e acabar com a guerra entre as galeras nos bairros da cidade. 
 
  Assim,  muitas aspirações em expectativas representam aqueles temas que 
são mais tocantes às experiências já vivenciadas no cotidiano da vida. Sujeitos que  
experienciam situações de pauperismo e de miséria no contexto familiar, geralmente podem 
desenvolver aspirações futuras que venham garantir a sobrevivência social da família, tais 
como, de ganhar dinheiro para suprir as necessidades da  sua  família, de trabalhar para 
doar uma casa a seus pais, de  ter sempre boa alimentação em casa,  ter bom emprego para 
garantir o sustento financeiro do lar etc. 
 
  Também, sujeitos que experiênciam uma situação de desagregação familiar, 
podem escolher  metas que viabilizem a segurança e a harmonia no contexto familiar. 
 
  Um outro aspecto que também destacamos com relação ao conteúdo das 
expectativas futuras, se refere a situações conflituais que envolvem o sujeito e suas 
dolorosas  experiências de vida . De um modo geral, as bases conflituais constantes 
determinam o desenvolvimento de certas expectativas negativas em nível de experiências 
pessoais, familiares e sociais,  tais como, ver a separação conjugal de meus pais, abandonar 
minha família para viver na rua, ver meu pai agredir e espancar minha mãe, abandonar 
meus estudos para trabalhar e sobreviver, ficar desocupado e sem emprego, sofrer de uma 
doença e morrer jovem, etc. 
 
  Assim, com relação ao grau de conduta em que um indivíduo se relaciona 
com os temas de uma PTF,  se divide em positivo e negativo. Para cada área temática o 
sujeito possui um grau de conduta que pode ser nada desejável, pouco desejável, desejável, 
algo desejável e muito desejável. 
 
  O mesmo grau de conduta se aplica às probabilidades, sendo que, observa-se 
as diferenças no tratamento das condutas entre desejos e probabilidades. Nos desejos há 
pouca expectativa com relação ao acontecimento, e nas necessidades há mais convicção e 
certezas dos acontecimentos. 
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  Observa-se também que uma PTF  se caracteriza pela emissão de um juízo 
ou julgamento de realização, dependendo o alcance das tarefas de sorte, esforço, 
capacidade e da influência de outras pessoas.  A dependência de sorte se refere às 
circunstancias ambientais que são mutáveis. A dependência do esforço pessoal requer uma 
iniciativa de ação motivacional. A capacidade requer o talento, criatividade, inteligência e 
as funções de motivação cognitiva. A dependência de outras pessoas requer o processo 
interativo de relacionamento interpessoal ou social com relação de ajuda.  
 
  Assim, as expectativas de acontecimentos futuros em termos positivos e ou 
negativos são experiências dependentes de esforços de iniciativa pessoal interna, e de 
fatores de dependência externa. 
 

O ter em conta  várias áreas temáticas, possibilita uma análise mais 
específica das diferenças entre grupos na perspectiva temporal e pode ter importância para 
a análise de condutas específicas.  
 
 
 
 
  
2.3.2. Componentes de uma Perspectiva de Tempo Futuro 
 
  Fundamentado nos conceitos multidimensionais de Trommsdorff (1983), 
Pervin (1983), e Salcedo e Luengo (1987), podemos distinguir  na PTF componentes  
cognitivos e motivacionais, conforme assinalam  Trommsdorff, Burger e Fuchsle (1982), os 
planos futuro de uma pessoa  são processados  através de metas, projetos e 
empreendimentos individuais que se  procedem  por elementos cognitivos, que  
representam probabilidades e desejabilidade que serão  desenvolvidas conscientemente em 
forma de alvos  a serem alcançados  no futuro próximo ou distante. 
 
 
2. 3. 2. 1. Componentes Cognitivos  
   

Com o componente cognitivo a perspectiva de tempo futuro faz referência a 
estruturação dos eventos futuros de acordo com uma seqüência temporal e uma ordem 
causal.  
 

No pressuposto de  Trommsdorff (1983), os esquemas cognitivos podem ser 
racionalizados  mais ou menos  extensas para serem  cumpridas  no tempo, diferenciados 
entre si  em seus aspectos  valorativos, precisos em termo de alvo a serem  objetivamente 
alcançados em determinados tempos  calculado: coerente em sua forma de escolha com a 
realidade  da vida, e realista  de conformidade  com a necessidade motivacional e 
existencial do indivíduo.  Desde esse ponto de vista, a extensão das expectativas de futuro 
parece ser uma dimensão importante. 
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  Um  outro aspecto  cognitivo, que se observa  numa perspectiva de tempo é  
a emissão do juízo que o indivíduo faz sobre a  causalidade do acontecimento que tem 
probabilidade para acontecer no futuro e que poderá ser significativo. 
 
  Portanto, a definição de uma perspectiva temporal é caracterizado por alvos  
inteligentes, conscientes, racionais, objetivos e planejados coerentemente no tempo certo 
estabelecido pelo indivíduo, e visando  certos resultados  que  redundam em significação  
valorativa-existencial. 
 
  Carl Rogers (1977), salienta  que é inerente da natureza  humana  essa 
capacidade do homem estabelecer planos e projetos de vida,  que lhe dão sentido de vida 
futura. 
 
  Ao elaborar a sua teoria  da  Auto-Atualização, Maslow (1954), a define 
como  um ponto fundamental  de motivação para se estabelecer  metas temporais do futuro. 
   

Alfred Adler (1967),  ao definir os conceitos de  Inferioridade e  
Compensação  destaca  a vontade  de poder, que representa a força  volitiva individual, ou a 
“luta pela Superioridade”,  que transcendem  as deficiências e que rompe  com as fraquezas  
do passado e do presente para da sentido a vida,  com objetivos concretos em termos 
temporais,  definindo um estilo de vida  aperceptivo, que significa uma interpretação 
subjetiva  do que é   percebido  e que se transforma  em metas, projetos e novos  
empreendimentos motivacionais  para o futuro próximo ou distante. 
 
  A perspectiva de tempo de natureza cognitiva produz sempre uma reflexão 
sobre a realidade da existência como um  continuum, que permite ao homem  ter acesso aos 
fenômenos de sua consciência, avaliando o presente com relação ao passado, e projetando o 
seu viver em perspectiva o seu futuro.  
 
  Com esse componente cognitivo, a perspectiva temporal  estabelece a 
maturidade como meta a ser alcançada, e que visa sempre o aperfeiçoamento da 
personalidade. 
 

O planejamento e a  organização do uso do tempo é um outro resultado desse 
componente, que caracteriza  atitudes pragmáticas e funcionalistas, no definir de 
expectativas utilitaristas e com objetivos práticos para as realizações em nível pessoal e 
social. 

 
  Consideramos também que, o componente cognitivo é capaz de produzir no 
indivíduo atitude de se trabalhar a economia do tempo, valorando a sua estimativa, o seu 
uso, o seu aproveitamento. As expectativas nesse contexto se caracterizam pela própria 
noção do tempo, e assim o sujeito é senhor do tempo, pôr administrá-lo com equidade e  
senso de direcionalidade.  
 
  Em suma, esse componente cognitivo  é manifesto através do  poder criador 
do Self, caracterizado pôr  impulsos construtivistas em nível de metas, aspirações e 
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probabilidades  concretas de interesse individual e social, proporcionando realizações de 
crescimento e ajustamento pessoal. 
 

A relevância condutual dos aspectos cognitivos se observa na influência que 
exercem na tomada de decisões individuais. Se considera que os sujeitos com umas 
expectativas de futuro pouco estruturadas e pouco extensas tomam decisões sem ter em 
conta as possíveis conseqüências de sua conduta, atuam impulsivamente e preferem 
recompensas imediatas de pequeno valor a recompensas maiores mais demoradas. A 
planificação e a demora de gratificações e outras condutas orientadas para o futuro, são 
valoradas em nossa sociedade e servem como meio para o ajuste social.   
 
  
 
 
2.3.2.2. Componentes Afetivos e Motivacionais 
   

A estruturação dos eventos não proporciona em si mesma muita informação 
sobre sua importância subjetiva. Alguns autores tem destacado a necessidade de se 
considerar o aspecto motivacional em que se intenta explicar a conduta em função das 
expectativas de futuro. 
 

Atkinson (1964), que desenvolveu uma teoria da Expectativa-Valor, afirma 
que as realizações das metas que um  indivíduo se propõe em alcançar, dependem do nível 
de gratificação, do lucro e dos resultados satisfatórios que elas se propõem como resposta. 
Os resultados satisfatórios e gratificantes são imediatamente valoradas. 
 
    Nesse aspecto, as expectativas são estimadas de acordo com  o nível dos 
componentes motivacionais, representados pôr interesses  individuais, e que possuem  um 
certo valor afetivo em grau de importância. 
 
  Nesse mesmo contexto,  Heckhausen (1977)  reforça  a  idéia de que, uma 
expectativa temporal representa um fator de extrema importância na definição de uma 
conduta, e que  varia de conformidade com o grau de otimismo de uma pessoa com relação 
à expectativa  valorada.  
 
  Assim,  podemos assegurar que,  os  componentes afetivos e motivacionais 
determinam seguramente as tomadas de decisões, como também a conduta. 
 
  Assim, entendemos que, a definição de uma expectativa futura é altamente 
influenciada pôr uma valência afetiva que determina uma preferencia, que pôr si cria uma 
pulsão motivacional, e que é dirigida decisivamente pôr um drive cognitivo.  
 
  Na concepção de Aroldo Rodrigues (1990), existe uma noção de 
consistência cognitiva nesses componentes, que tomam uma força de direção determinada 
preferencialmente pela afetividade, definindo  a congruência, a harmonia e a consistência  
de nossas escolhas. 
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  O componente afetivo das expectativas futuras, também se relaciona com a 
questão do tempo na  situação da rotina quando as experiências da vida são repetitivas ao 
longo do tempo; com a diversidade das experiências quando no decorrer da vida há tempo 
para tudo, tempo para amar, tempo para odiar, tempo para unir, tempo para separar, tempo 
para construir e tempo para destruir etc, etc. 
 
  A afetividade também caracteriza as expectativas de desejos  desenvolvendo 
o tempo sempre em estado de prazer, de harmonia interior, de equilíbrio condutual, de um 
mundo em paz.  
 
  Essa afetividade também  estabelece expectativas existenciais com desejos 
de se perpetuar a vida com o tempo perene e eterno, sem finitude, e sem o corte existencial. 
 

Salcedo (1984), em seu estudo  enfatiza que esses aspectos afetivos e 
motivacionais se relacionam com a estrutura cognitiva  de forma completa, dependendo  do 
contexto situacional e do conteúdo temático das metas. Assim, segundo a autora, uma 
perspectiva de tempo futuro consiste num complexo de componentes cognitivos e afetivos-
motivacionais. 
 

Tendo em conta os componentes cognitivos e afetivos-motivacionais que  
subjazem as expectativas de futuro, consideramos estas como um constructo cognitivo 
motivacional de caráter multidimensional, para cuja operacionalização, seguindo a 
Trommsdorff (1983), devem ter-se em conta tantos os esquemas cognitivos sobre o futuro, 
como os componentes afetivos ou motivacionais. Os primeiros fazem referência a sua 
estrutura temporal e causal e aos juízos subjetivos sobre a probabilidade de ocorrência dos 
eventos futuros. Os componentes motivacionais fazem referência à avaliação afetiva do 
futuro como mais ou menos desejáveis ou mais ou menos positivo ou  ameaçante. Todas 
essas dimensões devem considerar-se em relação aos conteúdos temáticos específicos que 
antes temos assinalado.  

 
  
3. DETERMINANTES  DE  UMA  PERSPECTIVA DE TEMPO FUTURO 
 

Salcedo e Luengo (1987),  consideram  que uma perspectiva futura é uma 
variável  importante como mediadora entre as condições sociais, educativas e situacionais 
que configuram a vida do indivíduo e a conduta que o  sujeito realiza em um determinado 
momento. 
 

 O homem é movido em suas ações por fatores de influência interna ou 
externa, ou por   fatores de natureza  endógena e exógenas, e assim podemos distinguir 
claramente a maturação cognitiva e os  fatores sócio-culturais como variáveis relevantes 
que desenvolvem  os impulsos de uma  perspectiva de tempo futuro.  
 
 
3.1. Fatores de Maturação Cognitiva 
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Nesse fator, a capacidade de projetar o futuro é inerente da natureza 
cognitiva do homem, e na medida em que se amadurece a inteligência, o sujeito se torna 
mais criativo e vai adquirindo conhecimentos para estabelecer metas, projetos e 
empreendimentos para o futuro. 

 
  Segundo Rogers (1965) e Maslow (1954),  essa estrutura de base cognitiva  
representa a  soma das potencialidades que se configuram numa  tendência ao crescimento 
pessoal, capacitando o homem no estabelecer de alvos e metas para  o futuro, caracterizado  
pôr  valores de auto-atualização.  
 
  Assim entendemos que,  é próprio e natural  em  cada  sujeito o pensamento 
criativo em direção ao futuro. As expectativas são produtos da inteligência, que credencia 
ao homem a capacidade de raciocinar, de avaliar, de refletir, de se auto-direcionar, de tomar 
decisões, de mudar de atitude, e de definir sua filosofia de vida. 
 
  Para desenvolver essas atitudes  se  requer um  pensamento crítico e criativo, 
com capacidade de se diagnosticar a própria vida, e para tal, é fundamental o empenho da 
maturação cognitiva, considerado como fator básico e primário, e pôr onde desenvolve os 
planos de vida futura. 
 
 
3 .2. Fatores Sócio-Culturais 
   

Nesse segundo aspecto, as experiências adquiridas com o meio social se 
constitue  em fundamentos para se planejar a vida futura.  Um dos fatores  fundamentais  
para a estruturação da personalidade é o processo de socialização,  de onde emergem os 
níveis  de  aprendizagens responsáveis pelo desenvolvimento humano, e que representam 
um somatório de experiências que servem como paramentos para se definir a vida futura.  
 
  Na concepção  de Bandura e Walters (1963),  conjunto de  comportamento 
são  inicialmente adquiridos pelo crivo de  observação e imitação  de modelos. E pelo  que 
sabemos, a sociedade é quem determina os referidos  modelos em formas de  crenças, 
mitos, costumes, princípios,  tabus, regras, normas e paradigmas sociais. 
 
  Nesse processo interativo, Salcedo e Luengo (1987), analisando o 
desenvolvimento das perspectivas de tempo futuro, apresentam alguns fatores de natureza 
sociocultural, como a  classe social, o nível educativo, as relações sociais, a conduta 
parental e as  diferenças  transculturais que influenciam  a definição de expectativas futuras 
na vida do homem, como veremos: 
 
 
3..2.1. Classe Social  
  

No que tange  à classe social, Lamm, Schmidt e Trommsdorff (1976), 
asseguram  em seus estudos  que há  diferenças de PTF entre as estratificações de nível 
social. No contexto familiar a classe social  baixa se caracteriza  pôr interesse secundário e  
indiferença com relação  às instituições  e aos eventos sociais.  Ao passo que a classe social 
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média conserva em níveis mais elevado maior afinidade pôr tais eventos (Heckausen 
(1977), mantendo um forte  controle sobre os mesmos, e segundo Lefcourt (1972),  um 
maior interesse com relação  às metas  e objetivos de vida.  
 
  Estudos de Leshan (1952), Lessing (1968), O”rand e Ellis (1974), também 
confirmam os pressupostos de que a classe  média  possui um PTF  bem mais estruturada 
do que a classe baixa. 
 
  Com base nessas hipótese, as limitações sociais da classe baixa lhe impões 
praticamente uma luta  contra o tempo  em termo de sobrevivência social, e nesse aspecto, 
suas  aspirações e desejos são mais  imediatistas,  considerando os enormes obstáculos que 
o meio social lhes impõe nessa condição  de luta pela sobrevivência. o quadro de miséria e 
a falta de participação e de integração social, culmina com esse resultado. 
 
 
3.2.2. Nível  Educativo  
 

 Pelo que sabemos, um dos fatores que contribui para a formação do homem 
é o processo educativo, considerando  que a personalidade é plástica, adaptativa, moldável, 
estruturáveis e educável. 
 
  A educação atua como reforço  de socializar o indivíduo e de integrá-lo no 
meio social através  do processo interativo; de prevenir o indivíduo contra os males hostis  
da sociedade  e preveni-lo contra os desvios da conduta; e também, a educação  atua de 
forma individualizadora na medida em que corrige as distorções  e os desajustes 
individuais. 
 
  Uma das metas mais  significativas da educação  é a de criar, conservar e de  
multiplicar os valores individuais. Os mais altos valores em termo de PTF são produzidos  
pela educação à médio e longo prazo, e seus efeitos são psicoterápicos, na medida em que o 
indivíduo alcança suas metas e aspirações. 
 
   Paulo Freire (1979),  faz distinção entre “Educação Bancária” e “Educação 
Libertadora”. A educação Bancária  é  sempre imposta de forma  arbitrária, mecânica e 
massificada, tendo  como alvo aquele indivíduo marginalizado e deficiente  em suas 
funções cognitivas. Nesse contexto, o educando é um mero  depositário das informações, 
sem questionar o seu conteúdo. Ao passo que a Educação  libertária  faz emergir no 
educando o senso crítico, a criatividade, e a direcionalidade individual, a discussão no 
campo das idéias, e o estabelecer de metas em termo de uma  PTF. 
 
 
3.2.3.  Relações Sociais 
   

O processo interativo de aprendizagem social, quer seja por estimulação ou 
pôr limitação de modelos, tem sido um dos fatores altamente influenciáveis na estruturação 
de uma PTF. E nesse contexto observamos que as relações humanas servem  com o 
referencial tanto para a formação  quanto para as mudanças de atitudes.  
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  Estudos realizados por Von Wright e Kinnunem (1977), revelam-nos que as 
mulheres demonstram  um maior interesse pôr assuntos  relacionados com  a esfera  privada 
do que o homem, e menos interesse pôr acontecimento  de âmbito social. 
 
  A estruturação de uma PTF  é flexível  às características  de diferenciações  
sexuais e de  idade. No processo de desenvolvimento humano, cada estágio de idade 
manifesta certa caracterização individual, tanto na esfera física , emocional, cognitiva e 
psicossexual, havendo uma inter-relação e interdependência entre ambas, e que de certa 
maneira influencia o surgimento de uma PTF no contexto do desenvolvimento psicossocial. 
 
  Dessa forma, uma perspectiva temporal deve ser  analisada  de conformidade 
com singularidade de cada individuação, levando-se  em conta as influências interativas das 
relações sociais. 
 
 
3.2.4. Relações Familiares  
  

As configurações das  relações familiares  também determinam as 
perspectivas de tempo,  considerando-se o ambiente do lar, a dependência paterna, e a 
questão da disciplina que pode  representar  a primeira crise de  afetividade na infância. 
   

Na teoria  do Desenvolvimento Psicossocial de Eriksson (1976), o autor 
descreve as cinco primeiras tarefas da infância a serem executadas  para a estruturação da 
personalidade, constituídas de confiança,  autonomia, iniciativa,produtividade e identidade. 
No desenvolvimento dessas tarefas, a conduta  parental é de fundamental  importância para  
o ajustamento e equilíbrio da criança em nível de acompanhamento, diretividade e relação 
de conduta. 
 
  Eriksson argumenta que, se nesses estágios restarem tarefas inacabadas, a  
perspectiva de tempo futuro estará comprometida , quando se manifestará nos estágios da 
vida adulta os sintomas de estagnação e   desesperança . 
 
  Estudos feitos por Davis e Phares (1969), MacDonald (1981), Rotter (1966), 
e Mischel (1974) demonstram que os pais  que reforçam  positivamente seus filhos, sendo 
coerentes, firmes e seguros no papel de uma socialização ajuste e altruísta, incutem em seus 
filhos a expectativa  de um mundo melhor, com mais otimismo, de mais  confiança em 
termos de metas,  e crenças, aspirações  e empreendimentos para o futuro . 
 
  Pesquisas realizada pôr  Trommsdorff (1983) confirmam essa  hipótese: 
adolescente que recebem  pouco apoio  paterno são menos otimista, possuem  uma auto-
estima menos otimista com relação ao futuro. 
 
 
3.2.5. Diferenças Transculturais  
 



 108

  Luengo e Salcedo (1987), argumentam que as  diferenças raciais de 
costumes, crenças, normas, regras, princípios e tradições  mutantes das raças, etnias,tribos e  
nações,  na medida  em que  o indivíduo interage com diferentes grupos, também se 
predispõe a alterar suas perspectivas de tempo futuro próximo e distante, em termo dessas 
influências das diferenciações transculturais, principalmente no que  se refere a metas, 
projetos de vida, leitura de mundo, princípios éticos, mudança de costumes, de crenças, e 
até de certas normas de conduta culturais. 
 
  Concluímos nesse capítulo que o tempo é parte intrínseca das lutas e 
ansiedades do homem no sentido de busca de novas realizações, afim de que sua existência 
possua significação. 
 
  Nas zonas do tempo, a realidade do presente deve ser uma das metas da 
maturidade em que a pessoa encontra o seu ponto de equilíbrio, não permitindo que 
traumas, decepções, amarguras e frustrações do passado venham interferir na sua realidade, 
e furtar o brilhantismo de sua vida presente. 
 
  A construção altruística do presente nos propicia a preparação de um  
passado impregnado de realizações positivas, de experiências culminantes e  que no futuro, 
com o avançar do tempo, nos servirão como reforço compensatório e de plena satisfação 
existencial. 
 

Portanto, a posição ideal do homem moderno é que viva esse momento 
fecundo do seu presente, realisticamente, adotando uma filosofia de vida redentiva do 
passado, mas com uma perspectiva visionária do futuro em construção, elaborando metas, 
projetos e novos empreendimentos que lhe propicie segurança, aperfeiçoamento, 
estabilidade e ajustamento completo em todas as áreas de sua experiência individual e 
social.  
 
 
 4.  EXPECTATIVAS  DE  FUTURO  E  SEUS  EFEITOS  CONDUTUAIS 
   

Pervin (l983) elaborando estudos sobre Perspectiva de Tempo Futuro, nos 
assegura que as metas de uma Perspectiva Temporal possuem elementos cognitivos, 
motivacionais e condutuais. É evidente que os componentes  condutuais esclarecem a 
pluralidade das diferenciações de tratamento que cada  sujeito se relaciona com os alvos de 
sua vida futura.  Em alguns casos com mais otimismo, e noutros com pessimismo. 
 
  Os determinantes cognitivos em termos de alvos, metas e objetivos, quando 
alcançados, redundam em  realizações significativas, cujos resultados terapêuticos 
proporcionam bem estar e ajustamento individual. 
 
  Salcedo e  Luengo (l987), asseguram que os aspectos cognitivos de uma 
Perspectiva de Tempo Futuro influenciam nas expectativas que o sujeito tem das possíveis 
conseqüências à curto e a longo prazo de sua conduta, e os aspectos motivacionais incidem 
na valorização dos resultados que o sujeito espera obter. 
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Um dos aspectos mais significativos de uma Perspectiva de Tempo Futuro 
no que tange a alteração da conduta se refere ao foco das metas estabelecidas pelo 
indivíduo, visto que esse sistema valorado cria expectativas para as tomadas de decisões 
que serão significativas no estabelecer de um sentido de vida existencial. Uma das 
principais funções de uma perspectiva temporal é a de determinar as  condutas de tomada 
de decisões, de êxito  e da demora da gratificação. 
 
 
4.1.  Expectativas de futuro e  tomada  de decisões 
 

Mischel (1981), assinala que, as diferenças condutuais entre os indivíduos  
numa situação qualquer dependem das diferenças das expectativas, e especificamente das 
diferenças nos resultados que se esperam, associados com padrões particulares de respostas 
e configurações de estímulos. As diferenças em execução também podem ser devidas a 
experiências nos valores subjetivos dos resultados esperados, e das diferenças individuais 
de modo que reflitam diferenças nos sistemas ou planos autorreguladores que cada 
indivíduo aporta na  situação. 
 

Nesse contexto, cada sujeito possui  um sistema de metas e planos  em 
hierarquia, e a tomada de decisão se definem conforme essa hierarquia. 
 

Segundo Trommsdorff, Burger e Fuchsle (1982), o sistema de metas que 
contempla uma PTF do indivíduo, não só lhe capacita para gerar predições e explicações 
dos eventos antecipados no futuro, como também integram os processos de decisão do 
indivíduo para exercer uma influencia direta sobre cada  conduta individual.  
 
 
4.2. Expectativas de futuro e conduta de êxito 
 

A conduta de êxito é uma outra função determinada por uma expectativa de 
tempo futuro. Atkinson (1964), afirma que todos os indivíduos possuem um motivo para 
lograr um êxito e um motivo para se evitar o fracasso, ainda que a intensidade desses 
motivos sejam diferentes de indivíduo para indivíduo. Esses motivos se definem com as 
capacidades para antecipar o prazer ou a  dor  respectivamente em situações de exito. Isso 
implica que os motivos se dirigem para as atividades de exitos futuros. De acordo com esse 
pressuposto, se espera uma relação positiva entre uma PTF e os motivos para  o êxito, e 
uma relação negativa entre os motivos para se evitar o fracasso. 
 

Estudos de Gjesme (1979) confirmam essa hipótese, considerando que, nos 
sujeitos em que o motivo para lograr o êxito é maior do que o motivo para se evitar o 
fracasso , mostram uma PTF mais extensa do que os sujeitos em que a relação dos motivos 
é contrário a situação anterior. Os primeiros consideram o futuro como um instrumento útil 
para lograr metas, enquanto que  os segundos evitam pensar sobre o futuro porque isso lhes 
provoca ansiedade e angústia. 
 

Volder e  Lens (1982), consideram que uma PTF consta de dois aspectos: a) 
Um aspecto dinâmico que se refere a descrição de um valor a metas de futuro distante, e b) 
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um aspecto cognitivo que se refere a antecipação das consegüências a longo prazo de 
conduta, e assim, o valor instrumental de um ato para lograr certas metas. Esses autores tem 
demonstrado que os sujeitos com uma alta conduta de êxito acadêmico outorgam maior 
valor as metas em futuro distante e maior valor instrumental a conduta de estudos para 
lograr metas no futuro distante que os sujeitos baixos em conduta de sucesso.  
 

Com essa interpretação, Goldrich (1967), afirma que sujeitos com um baixo 
êxito acadêmico se caracterizam pôr uma PTF pouca extensa em comparação com sujeitos 
que se obtém um alto sucesso. 
 
 
 
 
 
4.3. Expectativas de futuro e demora de gratificação 
 

E por fim, uma outra função condutual de uma Perspectiva de Tempo Futuro 
é a demora de gratificação. Wallace e Rabin (1960), afirmam que o sujeito deve aprender 
gradualmente a fazer frente as frustrações  ambientais que procedem de situações que 
exigem o atraso da gratificação. 
 

Agarwal, Tripathi e Srivastava (1983),  afirmam que a demora da 
gratificação é de grande relevância, pois esta conduta não pode evidenciar-se a menos que o 
indivíduo desenvolva primeiro a capacidade para pensar sobre o futuro. Daí que o 
desenvolvimento de uma PTF deve preceder a referencia pôr recompensas demoradas. 
 

Rabin (1978) considera que a demora de gratificação está relacionada com a 
noção de impulsividade, que influencia as ações imediatas, ao inverso da demora da 
gratificação. Segundo o autor, isso implica na capacidade de auto-controle, de propor a 
gratificação de necessidades e a expressão dos impulsos, interpondo um intervalo de tempo 
entre o momento em que se sente uma necessidade e sua realização. 
 

Segundo Mischel e Ebbesen (1970), o paradigma básico da demora da 
gratificação reside no fato de que, o indivíduo deve eleger entre duas alternativas: uma 
recompensa imediata mesmo que seja pequena, ou uma recompensa maior, mesmo que 
demorada. 
 

Klineberg (1967), utilizando dois grupos de sujeitos, altos e baixos em 
demora de gratificação encontrou que os sujeitos que elegem consistentemente uma 
recompensa demorada evidenciam um maior interesse pelo futuro que pelo presente e 
obtém uma pontuação superior em coerência da PTF.  Lessing (1968), encontrou que os 
meninos com uma PTF mais intensa elegeram com mais freqüência gratificações 
demoradas.  
 
  Um outro aspecto interessante e devidamente comprovado em pesquisas foi   
levantado por Rabin (l978), Agarwal, Tripathi e Srivastava (l983), nos mostrando que, o 
prolongamento das experiências individuais com gratificações tem demonstrado a 
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existência de uma correlação positiva e significativa entre demorada gratificação, 
orientação temporal e extensão de uma Perspectiva de Tempo e correlações negativas com 
a impulsividade.  
 

Os resultados destes estudos mostram que os indivíduos que planificam 
metas no futuro distante são reflexivos e ponderam várias alternativas antes de tomar uma 
decisão, mostram menos impulsividade e elegem recompensas demoradas e maiores. 

 
  Diante do exposto, verificamos nesses estudos que, as Perspectivas de 
Tempo de um sujeito  possuem seus efeitos condutuais, e que suas metas valorativas são 
determinadas pôr  variáveis de experiências individuais e influenciadas por efeitos de 
aprendizagem social, de experiências cumulativas, de conformidade com a natureza 
qualitativa de seu nível de socialização ambiental, por influencia também da modelagem 
sociocultural e educativo, que  incutem no indivíduo o seu próprio estilo de vida e sistema 
de valores. 
 
 
4.4. Expectativas de futuro e Motivos de Realizações  
   
  Tolman (l932) define os Motivos de Realizações como um “Driver”, ou 
como um “Impulso “, que corresponde a uma deflagração de atividades para determinados 
fins. 
 
  Os Motivos de Realizações  são bem explícitos na Teoria da Gestalt, 
representado pelas idéias de Kurt Lewin (l978), definindo  sobre a concepção de 
perspectiva de tempo, incluso na dimensão do espaço da vida, cujas idéias exprime a 
função da teoria da intencionalidade, que é o esforço que o sujeito imprime para enriquecer 
o número de acontecimentos que possibilitem sua inserção no mundo.  
 
   Penna (l975), argumenta que a concepção de Lewin (l978) refere-se a maior 
ou menor capacidade de produzir projetos e atuar em função deles. Na criança, a 
perspectiva de tempo  se apresenta de forma reduzida, mas que evolui com o decorrer do 
processo de desenvolvimento, chegando a atingir o seu ápice quando se atinge a 
maturidade. 
 
  Segundo Penna (l975), os projetos de vida são produzidos para  serem 
executados a longo prazo e,  sua elaboração subordinam-se às seqüências de sucesso que se 
estruturam no passado.  Sobre o modo como se fixam os níveis de aspiração, segundo 
assegura Penna (l975), eles se estimam em função das seqüências de resultados alcançados 
ao longo de uma série temporal. Seqüências positivas, progressivamente ascendentes, 
produzirão aumento dos níveis de expectação, revelando-se estes, como conseqüências da 
estruturação do que F. Hoppe chama de ich-niveau positivo (nível positivo de 
autopercepção do Ego ). 
 
  Kurt Lewin (l978), estabelece que o comportamento exibido por um sujeito, 
sempre manifesta o reflexo do seu passado e da perspectiva de seu futuro, ou seja, a 
maneira como ele avalia o seu passado e como se prevê o futuro. O conceito de “ Espaço 
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Vital “, considerado como um campo de força, susceptível as alterações motivacionais do 
dia-a-dia, como uma expressão dialética de constante mudança. No fenômeno perceptivo 
do futuro, Lewin formula os conceitos de tendência, força, direção, goal, metas e tensão, 
como forças propulsoras para as realizações futuras.  
 
  A perspectiva de tempo quanto ao nível de aspirações para realizações 
futuras mereceu análise pôr parte de Tamara, Lewin, Dembo, Festinger e Sears  (1964), que 
definem como o nível de desempenho futuro, em uma tarefa familiar, que um sujeito  julga 
poder atingir em face dos resultados prévios. Segundo esses autores, projetos que envolvem 
elevação dos níveis mencionados produzir-se-ão paralelamente ao alargamento das 
dimensões de tempo. 
 
  O conceito de “ Insight “, representam novas idéias que surgem 
possibilitando o estabelecer de projetos, empreendimentos e planos para o futuro. Os 
insights também produzem reflexões que questionam o sentido de vida, com avaliações 
sobre as perspectivas de acontecimentos futuros, e expectativas de sucesso nos 
empreendimentos existenciais. 
 
  Murray (l978), ao definir sua escala de Valores com bases nos Motivos para 
Realizações futuras, classifica a realização, a autonomia, a defesa, a dominação, a exibição, 
a ordem, as aquisições, o reconhecimento, a deferência, o status e o prestígio como 
necessidades que dão sentido de direcionalidade e de ajustamento em expectativa de vida 
futura. 
 
  Carl Rogers (l957), traça um perfil antropológico extremamente otimista 
com relação à pessoa humana. Segundo esse autor, o  ser humano é no fundo um organismo 
digno de confiança e que carrega em si um enorme potencial de possibilidades, cujas 
expectativas de vida futura em termos de crescimento e de ajustamento, dependem somente 
da criação de promissor correspondentes. Segundo Rogers (l957), o indivíduo cresce com 
um potencial inato que lhe possibilita a solução de problemas. 
 
  Maslow (l954), comunga das mesmas idéias rogerianas, acrescentando essa  
tendência atualizadora como inerente da natureza humana, que otimiza as expectativas de 
realizações futuras, bastando para isso que o indivíduo aperfeiçoe a sua auto-estima, afim 
de que venha firmar relações produtivas que renovem constantemente suas potencialidades, 
principalmente a ampliação de autoconscientização de seus valores individuais. 
 
  Cremos que as próprias limitações físicas, como as deficiências, o 
isolamento, a alienação e a condição de dependência, impõem ao homem um estado de luta 
para dar sentido de realizações à sua vida. 
 
  As expectativas motivacionais de realizações se desenvolvem em 
perspectiva de planos individuais, em que o sujeito valora o seu bem-estar físico, em 
expectativas de preservação da saúde e da longevidade; com expectativas de bom 
relacionamento, com perspectiva de afiliação e de se manter o suprimento de suas carências 
afetivas;  com expectativas ocupacionais em perspectivas da obtenção de status, prestígio e 
de estabilidade  social; com expectativas de posição econômica, em  perspectiva de 
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segurança, de aquisições e de sobrevivência social; com expectativa de auto-realização, em 
expectativa de auto-realizações, em expectativas de crescimento dinâmico, visando o 
ajustamento total da personalidade.  
 
   
4.5. Expectativas de futuro e Motivos de Fracasso 
   

Viktor Frankl (l967),  parte do pressuposto de que, as expectativas criadas 
pelo homem visam basicamente o desenvolvimento de seus Valores que lhe dêem um 
sentido de vida. Em sua análise sobre os Motivos de Fracasso, considera que a interferência 
negativa do meio ambiente sobre a individuação, inibem a capacidade criadora do homem, 
tornando-o pessimista, e limitando a sua visão sobre a expectativa futura. 
 
  Segundo Frankl (l967), o homem fracassado padece de quatro sintomas 
fundamentais:  a) Uma atitude de indiferença para com a vida; b) Falta de planos definidos 
para o futuro; c) Pensamento coletivo e massificado; d) Predomínio do fanatismo 
ideológico. 
 
  Rollo May (l971) declara que a motivação de fracasso incute no homem de 
perda, cujos sintomas comprometem o potencial do Self, limitando o empreendimento de 
tornar-se pessoa. 
 
  Nessa perspectiva, Eriksson (l976), descreve o desenvolvimento 
psicossocial, caracterizando as oito idades do homem, numa perspectiva de sentido 
existencial.  A tarefa do sujeito é de desenvolver plenamente cada estágio de sua vida, sem 
deixar nada inacabado, ou resíduo de falta de realizações, que possa interferir no estágio 
posterior. 
 
  O motivo de fracasso, segundo Eriksson (l976), se constata nos últimos 
estágios da vida adulta, em que o indivíduo, pôr sentir-se frustado de não ter desenvolvido 
plenamente seus projetos de vida em expectativas, experimenta  sentimentos de isolamento, 
de estagnação e de desesperança.  No núcleo da crise o indivíduo indaga: O que fiz de 
minha vida? Esse questionamento revela uma profunda análise em que se constata o nível 
de aproveitamento, de produtividade e rendimento das expectativas que foram projetadas 
no futuro. 
 
  Geralmente, quando se passa de um estágio para um outro, deixando tarefas 
inacabadas, na fase final da vida isso poderá refletir um somatório de motivações de 
fracassos, com sentimentos de frustrações e de falta de realizações, produzindo no 
indivíduo um sentimento de inutilidade. 
 
  O convívio prolongado com adversidades, com dificuldades e obstáculos 
sociais, podem incutir no indivíduo expectativas negativas, com idéias pessimistas e 
negativas com relação ao futuro próximo e distante. Esses motivos de fracasso refletem 
uma postura de passividade que afetam aspectos condutuais em nível pessoal e social, como 
a perda da auto-estima, a perda gradual do foco de valores, além das manifestações  
emocionais - depressivas.  
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5.  EXPECTATIVAS  DE  FUTURO  E  CONDUTA  DELINQUENCIAL 
 

A carreira delinquencial pode ser desenvolvida à partir dos determinantes 
psico-biológicos, e no decorrer do processo de desenvolvimento da personalidade, outros 
fatores concorrem para a  sua manifestação, à partir dos valores individuais ou 
constitucionais que estabelecem o perfil do caráter  pessoal, além de outros fatores que vão 
surgindo à partir da aprendizagem e socialização, como os fatores situacionais, que são 
adquiridos pôr socialização no ambiente do próprio sujeito; os valores de natureza 
estrutural que são próprios das configurações culturais e familiares, e que representam os 
ingredientes da formação de base para o sujeito, e que são significativos para a definição de 
sua conduta, além de outros fatores psicossociais, e que encontram justificativas à partir das 
explicações individuais, das explicações microssociais, e dos estudos macrossociais. 
 
  As expectativa de vida  da carreira delinquencial, vão se definindo à partir 
do somatório das experiências, que segundo Carl Rogers (l957) é autoridade suprema para 
definir o estilo de vida do sujeito. É evidente que, a formação de atitudes, as mudanças de 
atitudes, que representam reforço positivo ou negativo, adquiridos nas experiências, 
também podem modificar a conduta e criar novas expectativas de vida. 
 
  Analisando aspectos diferenciais de natureza sócio-cognitiva e motivacionais 
entre os menores delinqüentes e não delinqüentes, estudos nos revelam que, as expectativas 
de futuro dos delinqüentes diferem dos menores não delinqüentes. A base desse contraste se 
concentra nos aspectos das  aspirações  individuais, das aspirações  situacionais, e das 
aspirações culturais, em nível das configurações familiares e do próprio ambiente sócio-
cultural. 
 

Seeman (1967), em sua obra: “A Comparative Study of Alienation and 
Learning Sociometry, descreve as expectativas dos delinqüentes, com uma visão de vida 
alinhada nas seguintes formas: 
a) Impotência – um quadro em que a pessoa tem pouca esperança de obtenção de sucesso; 
b) Ausência de significado – o indivíduo considera os assuntos sociais como 
incompreensíveis e tem poucas esperanças de um dia ser capaz de prover as recompensas e 
conseqüências positivas de conquistas sociais; 
c) Falta de norma – O indivíduo não tem discernimento dos padrões de normalidade. Ele 
acredita que na perseguição a objetivos ele não é compelido  por padrões convencionais de 
conduta. Segundo o delinqüente, falta de norma implica uma expectativa elevada do que 
meios socialmente desaprovados precisam ser utilizados para se atingir esses objetivos; 
d) Separação de valores – O delinqüente rejeita os valores da sociedade e atribui  valores 
baixos aos objetivos e aos comportamentos que são altamente valorizados pela maioria dos 
membros da sociedade; 
e) Auto-alienação – o delinqüente geralmente não se empenha em atividades valorizadas 
pela maioria dos membros da  sociedade. 
 

Segundo estudos de McCord (l968) e  Wright (l97l), os delinqüentes se 
mostram desinteressados pelas conseqüências futuras de sua conduta, e se caracterizam 
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como impulsivos, impacientes e limitados em sua capacidade para planejar o futuro, e 
interessados unicamente pôr suas necessidades imediatas, e são incapazes de demorar nas 
gratificações. 
 

Citando Erikson, Roberts, Riddle e Bacon (l974), se conclui que, os 
delinqüentes pontuam mais baixo a demora de gratificações do que os não delinqüentes.  
Nessa comparação, os delinqüentes são insuficientemente socializados com respeito a 
normas e valores sociais (Trommsdorff e Lamm -l980). 
 

 Fischer (l977), que coordenou um projeto de pesquisa com meninos de rua 
na cidade de São Paulo, assegura que , os meninos de rua não usufruem de privilégios, 
porque estão comprometidos e marcados pôr uma posição social em que são obrigados a 
assumir  desde o nascimento. Portanto, ele não cria um universo valorativo “opcional “, de 
resistência ao que lhe impõe a sociedade, mas apenas utiliza os valores que lhe são 
impingidos e que fogem à sua realidade imediata, reformulando-os e adequando-os de 
forma a solucionar os entraves que são interpostos à sua trajetória. 
 
  Na opinião de Fischer (l977), essa ação sempre imediatista e isolada 
determina um comportamento que tende a evitar horizontes muito longínquos. A 
experiência de vida que determina a visão de mundo dos meninos é pôr demais referida ao 
aqui e agora. Por isso, quando imaginam a extensão dessa vida, eles não podem ir muito 
além do presente. Se o controle deste lhes escapa, porque cada presente é resolvido em seu 
próprio âmbito, seria  pretensioso e descabido o planejamento de um futuro cuja 
determinação lhes é absolutamente alheia. 
 
  Fischer (l977) em sua visão humanista sobre as condições de vida dos 
menores delinqüentes, conclui que,  os projetos de vida dos  menores delinqüentes estão 
presos a solução imediata de sua sobrevivência e de sua segurança, o que torna ilógico 
tentar extrapolá-los para um futuro qualquer, próximo ou distante. Segundo a autora, pode-
se afirmar que, o projeto de vida dos menores delinqüentes, representa o seu modelo 
presente de solução de vida, ao invés de uma aspiração por algum tipo de objetivo ou 
realização.  
 
  Assim, é fácil deduzirmos que as expectativas de vida dos menores 
delinqüentes diferem em sua natureza dos menores não delinqüentes, pois a base diferencial 
se focaliza em seu caráter dissocial, e na própria excepcionalidade que envolve a pessoa do 
menor delinqüente e marginalizado. 
 
  Nas concepções  de Elliot (l962), os níveis de aspirações do delinqüente de 
natureza familiar e escolar, visam unicamente a obtenção de gratificações, de lucros, de 
vantagens e de resultados hedonistas, havendo discrepância entre as metas educacionais e 
as expectativas de consegui-las, e ainda há discrepância entre as metas ocupacionais e as 
expectativas  de obtê-las. 
 

Em trabalho publicado com o tema, “Un análisis de la Perspectiva de 
Tiempo Futuro en Delinqüentes Institucionalizados y no Institucionalizados”,  Salcedo e 
Luengo (l987),  investigam a relação entre conduta delinquencial e PTF por  uma parte, e 
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por outra, avaliam a influencia do fator institucionalização na visão de futuro dos 
delinqüentes encarcerados. Os resultados obtidos nessa investigação concluem que: a) Os 
delinqüentes e não delinqüentes se diferenciam em sua avaliação afetiva de períodos 
temporais e em seu grau de preocupações pelo futuro social. Os primeiros avaliam seu 
passado e  seu presente como mais negativo e mostram interesses menor pelo futuro social;  
b)Os sujeitos institucionalizados se diferenciam dos não institucionalizados em que avaliam 
seu presente de forma mais negativa e seu passado e seu futuro de forma mais positiva,  são 
mais otimistas com relação a seu futuro, crêem mais em seu controle pessoal dos eventos 
relacionados com a posição econômica e possuem uma PTF menos extensa nas áreas de 
auto-realização e posição econômica;  c) Quanto às dimensões da PTF, a dimensão afetiva 
(avaliação subjetiva das zonas temporais), resultam ser mais útil para discriminar a 
delinqüentes e não delinqüentes, assim como o interesse pelo futuro social. Os efeitos da 
institucionalização se refletem também em maior medida nesta dimensão afetiva e na 
dimensão cognitiva motivacional (otimismo); as dimensões cognitivas diferenciam em 
menor grau aos sujeitos institucionalizados.  
 

Em estudos realizados por Stein, Sarbin e Kulik (1968), Morris e Zingle 
(1977), Trommsdorff e Lamm (1980), asseguram que, existe uma considerável evidencia 
sobre a possibilidade de uma perspectiva de tempo menos extensa nos delinqüentes de que 
nos não delinqüentes, assim como um maior grau de controle interno, um maior 
pessimismo e um interesse muito mais pronunciado pôr um futuro pessoal do que pôr um 
futuro social. 

 
De acordo com as descobertas destes estudos, a perspectiva de tempo futuro 

parece diferenciar a sujeitos delinqüentes e não delinqüentes. E os aspectos afetivos e 
motivacionais da PTF podem explicar as diferenças individuais na conduta, já que ambos 
componentes jogam um papel importante na tomada de decisões.  Se tem demonstrado que 
a PTF incide na tomada de decisões em situações de logro e de demora de gratificação e 
que ademais se relaciona consistentemente com a conduta delitiva. Assim,  no ato de 
cometer um delito estão influindo por uma parte, aspectos cognitivos (expectativas de êxito, 
avaliação das conseqüências a longo prazo da conduta) e aspectos afetivos (valoração de 
resultados )  que se integram nas expectativas de futuro. Os estudos comentados assinalam 
que a perspectiva de tempo futuro dos delinqüentes é menos estruturada, mais centrada em 
eventos pessoais, mais internamente controlada e em conjunto é menos otimista que a dos 
não delinqüentes.  A dominância de eventos pessoais nas expectativas de futuro dos 
delinqüentes pode ser indicadora de que esses sujeitos dão a seu ambiente social pouca 
importância, desenvolvendo assim uma compreensão relativamente pobre das expectativas, 
normas, valores e instituições sociais, o qual dificulta em grande medida um ajuste 
adequado à sociedade. 
 
  
6. CONCLUSÃO 
 

O propósito deste estudo que ora concluímos foi de relacionar as 
expectativas de futuro  com a conduta anti-social, e para isso, desde o início reconhecemos 
a PTF como uma variável cognitiva-motivacional em que definimos sua dimensão 
temporal, suas funções na conduta e na experiência individual, seus conteúdos e respectivos 
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componentes e controles, além de traçarmos explicações sobre o seu desenvolvimento à 
partir dos fatores de maturação cognitiva e sócio-cultural, explicando outrossim as 
expectativas e seus efeitos condutuais e suas implicações com a  conduta antissocial. 
 

Nesse aspecto, destacamos a importância das expectativas de futuro e suas 
implicações com a conduta anti-social, relacionadas com a impulsividade, com a demora de 
gratificações e as planificações de suas  metas de ação. 
 

Com os resultados que apresentaremos na  segunda parte experimental  deste 
trabalho, daremos melhores explicações, em linha com  essas abordagens teóricas que ora 
concluímos, e com os objetivos traçados em   nossa metodologia de  pesquisa  
investigatória.  
 
IV. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Ao concluirmos essa primeira parte do nosso trabalho, apresentaremos 
de forma suscinta, a forma como organizamos e desenvolvemos os capítulos, e como 
também traçaremos algumas considerações sobre a finalidade desses estudos. 

 
O estudo teórico que apresentamos nessa primeira parte e que ora 

concluímos, retrata o modelo do homem marginalizado, que como as demais pessoas, 
também desenvolve seus valores e estabelece suas metas de vida. 

 
O estudo nos revela que,  o flagelo da marginalização é inerente da 

própria história da sociedade, e que decorre da organização e da estruturação social em 
todas as épocas, cuja principal vítima é o  homem condenado a cultura de pobreza, à falta 
de participação e de integração social, ao subdesenvolvimento pessoal e à conduta 
desviada. 

 
Nessa linha de abordagem, as teorias sociológicas nos explicam que, o 

ambiente de marginalização social se constitui numa ecologia de sub-cultura da violência, 
da anomia e da desorganização social. 

 
No primeiro capítulo intitulado: Delinqüência e Marginalização Social: 

Aspectos Conceituais e Modelos Teóricos,  podemos constatar os efeitos das condições 
sócio-demográficas e da marginalização social sobre a conduta antissocial. 

 
Nas explicações sobre os fatores determinantes da marginalização 

enquanto conduta desviada, em que diferentes modelos teóricos analisam a delinqüência à 
partir das variáveis pessoais e das variáveis sociais, é importante que se destaque o papel 
dos modelos teóricos integradores, que nos permitem a análise tanto das variáveis pessoais 
quanto das variáveis sociais como elucidativos da conduta antissocial. 
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No capítulo 2,  intitulado:  Valores Humanos e a Conduta Antissocial, 
os estudos em si justificam a importância que os valores desempenham na conduta 
antissocial. 

 
Apresentamos aqui em breve sinópse o roteiro como foi organizado 

esse capítulo. Inicialmente elaboramos diferentes aproximações do  estudo dos valores, 
desde as contribuições da filsofia, da antropologia, da sociologia e da psicologia. 

 
No conceito sobre os valores, nos baseamos e nos detemos 

enfáticamente nas concepções psicológicas sócio-cognitivistas, no qual demos especial 
destaque aos estudos de Spranger, Rokeach e Schwartz. 

 
Nesse capítulo traçamos explicações sobre a maneira como se 

desenvolvem os valores, as funções que os mesmos desempenham na vida de uma pessoa e 
suas influências na conduta social, nos quais citamos uma série de estudos com evidências 
empíricas, que confirmam a relevância dos valores e de suas implicações com a conduta 
antissocial. 

 
Para explicarmos essa relação entre os valores e a conduta antissocial, 

elaboramos as seguintes considerações: entendemos que cada sociedade, influenciado pelos 
seus costumes, suas tradições e sua herança cultural, estabelecem normas e regulamentos 
que norteiam os princípios do comportamento social de sua coletividade. Segundo a 
literatura, esses valores sociais são regidos por crenças e preceitos éticos-morais que 
etiquetam as normas de conduta do homem nessa sociedade, conforme os padrões 
convencionalmente estabelecidos. 

 
É assim que cada sociedade possui o seu próprio sistema de valores, 

como forma de modelos educacionais, que permanecem disponíveis a todos os cidadões 
como um espectro, e dessa forma, cada sujeito internaliza os seus valores conforme o seu 
nível cultural, de conformidade com o seu nível intelectual, com a sua visão de vida, leitura 
de mundo, com o seu estilo e filosofia de vida. 

 
Com relação aos delinqüentes, os estudos nos asseguran que os 

mesmos desenvolvem os mesmos valores convencionais que são comuns a todas as pessoas 
indiscriminadamente, mas que, influenciados pelas contingências sócio-demográficas e 
pelas condições sócio-econômicas, os mesmos apresentam dificuldades de adaptação 
social, de socialização e da internalização dos valores convencionais, e com freqûencia 
cometem delitos de condutas contra as normas de etiqueta social, tais como roubos, uso e 
dependência de drogas, vandalismo, agressões etc. 

 
Considerando as contingências sócio-demográficas e as precárias 

condições sócio-econômicas desses adolescentes, os estudos confirmam as dificuldades de 
socialização desses menores nos moldes educacionais exigidos pela sociedade, cujo 
ambiente sub-cultural se predispõe à conduta dissocial. 

 
Entendendo as funções que os valores desempenham na conduta, os 

estudos confirmam que, grande soma dos valores finais, como metas de existência 
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desejadas, e dos valores instrumentais, como modos de condutas desejadas, permanecem 
latentes e que são inerentes da natureza individual dos delinqüentes. 

 
Entendemos outrossim que, a ruptura com esses valores é que resulta 

na prática delituosa e infracionária, decorrente também das contingências sócio-
demográficas e das condições sociais de marginalização. É assim que entendemos a forma 
de organização e estruturação dos valores ligados aos adolescentes, que dão maior 
preferência aos valores identificados com o prazer, as riquezas, ao hedonismo, a auto-
realização e ao poder social, dando uma maior preferência aos valores pessoais que aqueles 
que tem uma relevância social. 

 
Portanto, de diversas formas, os valores são importantes na explicação 

da delinqüência juvenil, pelas funções que os mesmos desempenham como guias de 
conduta, podendo tanto reforçar as tendências antissociais, como até inibir certas ações 
criminosas, principalmente quando se evidenciam os valores éticos  que permanecem 
latentes como potencialidades individuais. 

 
E nesse aspecto, os  valores devem ser usados preventivamente e de 

forma conscientizadora para influenciar as mudanças de atitudes, e até de serem inseridos 
como metas de intruções educacionais para os menores infratores.  

 
Os estudos reiteram as explicações do desenvolvimento da conduta 

antissocial à partir do desenvolvimento dos valores individuais, relacionados com a 
ambientação social, na qual o adolescente se socializa. 

 
Por considerar que a maioria absoluta dos delinqüêntes convivem na 

ambientação da sub-cultura, se conclui que seu foco de valores são desenvolvidos de 
conformidade com o nível educacional desse ambiente. 

 
Assim, para melhor entendermos a relação dos valores com a conduta 

antissocial, é necessário que se reconheça a extensão cognitiva e motivacional dos 
delinqüentes à partir de sua condição social e das alterações que esses valores vão 
desempenhar em sua conduta social. E nessa inter-relação entre os valores e a conduta 
social é que podemos esperar certas bipolaridades entre os valores que regulam a conduta 
social e os valores que reforçam o desvio social. Dessa forma paradoxal e de polarização de 
condutas sociais que relacionamos certas funções dos valores com as necessidades reais de 
cada sujeito, de seus interesses pessoais e do processo de sua adaptação social mediante aos 
problemas sócio-demográficos que determinam suas limitações sócio-econômicas. 

 
No capítulo 3, intitulado: Expectativas sobre o futuro, organizamos os 

estudos inicialmente procurando dar uma definição conceitual  para uma perspectiva de 
tempo futuro ( PTF), em que, tal qual os valores, as consideramos como uma variável 
cognitiva-motivacional e que desempenha determinadas influências e com implicações na 
conduta antissocial, e no qual traçamos explicações teóricas sobre as dimensões temporais, 
suas funções, os conteúdos com seus componenes e controle, além de explicarmos sobre o 
desenvolvimento de uma PTF, seus fatores de maturação cognitiva e sócio-culturais, além 
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de considerarmos as expectativas e seus efeitos condutuais, no qual se explica a 
importância das expectativas de futuro com a conduta antissocial. 

 
É interessante observar que os valores interatuam com as expectativas 

de futuro e vice-versa, na medida em que essas variáveis através de seus componentes 
cognitivos e motivacionais, desempenham determinadas funções na conduta individual. 

 
Nesse contexto, para desenvolver certos tipos de valores de auto-

realizações  é necessário que se estabeleça metas em perspectivas de crenças, e com 
expectativas temporais de um futuro próximo ou distante. 

 
Essas variáveis também são importantes como estudos de explicações 

da conduta antissocial, na medida em que, por influência das contingências sócio-
demográficas,  das condições sociais e estilo de vida, os delinqüentes são mais impulsivos 
na definição de suas expectativas de futuro, em que dão preferência as metas de realizações 
de um futuro próximo, com gratificações e satisfações bem mais centradas em suas 
necessidades de auto-realizações, das metas que satisfaçam a sua posição econômica, e o 
seu bem-estar físico e ocupacional. 

 
Os estudos também nos revelam que os delinqüentes analisam com 

certa dosagem de negativismo o seu passado e presente, e mostram um menor interesse 
pelo futuro social. 

De um certo modo, é plausível de consideração o fato de percebermos 
as injunções da situação sócio-demográfica e da marginalização social, incidindo sobre os 
valores e expectativas de futuro dos sujeitos delinqüentes e não delinqüentes. 

Com os resultados que apresentaremos na segunda parte experimental 
deste trabalho, daremos melhores explicações, em linha  com essas abordagens teóricas que 
ora concluímos, e com os objetivos traçados em nossa metodologia de pesquisa 
investigatória. 
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II PARTE  -   INVESTIGAÇÃO EMPÍRICA 

 
 
 
V. ASSENTAMENTO  EMPÍRICO 
 
5.1. ASSENTAMENTO  DO PROBLEMA  
 

 
O estudo da delinqüencia juvenil  tem sido dominado durante muito tempo, 

por concepções sociológicas que têem realizado interessantes contribuições na 
compreensão do fenômeno delitivo. Nesse ponto de vista, variáveis como a classe social, o 
lugar de residência, a estrutura familiar, o nível de educação e a associação com iguais 
desviados são considerados   os fatores determinantes da delinqüencia.  No entanto,  
quando todos esses fatores se correlacionam com a conduta delitiva, nenhuma dessas 
relações é suficientemente poderosa para explicar o fenômeno. Se faz necessário, então, 
recorrer a fatores individuais e ao estudo da interação entre esses e os sociais, partindo  do 
fato de que o indivíduo interatua com as situações de tal modo que é impossível fazer 
predições sobre a conduta sem se ter em conta ao mesmo tempo os dois tipos de fatores. 
Nesse sentido tem surgido nos últimos anos modelos integradores, e a investigação atual  é  
dirigida, cada vez mais, a compreender os processos complexos pelos quais um indivíduo 
se decide a iniciar uma atividade delitiva e levar um estilo de vida  delinquencial.  

 
O delinqüênte como qualquer outro sujeito toma decisões sobre sua própria 

vida. As limitações da classe social a que o sujeito pertence e as variáveis situacionais 
limitam o tipo de decisões que um sujeito pode tomar.  No entanto, no processo de decisão 
sempre pode existir uma margem de consciência e racionalidade. Ainda existem situações 
sociais (carências econômicas, desigualdade social, desestruturação familiar etc.) que sem 
dúvida podem conduzir a delinqüencia. Mas nem todos os indivíduos que estão nessas 
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situações se fazem delinqüentes, e é necessário recorrer aos processos emocionais, 
perceptuais e cognitivos em base aos quais o indivíduo percebe a situação, faz juízo sobre 
ela e decide cursos  alternativos de ação.  

 
Dois fatores fundamentais afetam a tomada de decisão, por uma parte, as 

situações sociais nas quais se encontram o indivíduo num momento determinado e, por 
outra, as características pessoais, afetivas e cognitivas que determinam seu nível de 
desenvolvimento e maturação.  

 
Entre as variáveis de natureza  cognitivo-motivacional que se tem estudado em relação a 
conduta delitiva, se incluem, entre outras, os valores e as  expectativas de futuro, as quais 
serão  objetos  da presente investigação.  

 
Os valores definem as crenças ou as metas preferenciais de condutas 

desejadas, ou as metas preferenciais da existência e tem uma capacidade de 
autoregulação da conduta. Os valores enquanto representações cognitivas  do que é 
pessoalmente e socialmente desejável, determinam os tipos de metas pelos que vale a 
pena tomar decisões, e que o indivíduo considera como nocivo ou atrativo, o que deveria 
ser evitado ou buscado. Como assinala Feather (1990,1992),  os valores afetam a 
definição subjetiva de uma situação de forma que alguns objetos, atividades e resultados 
adquirem propriedades de metas e possuem valencias positivas (chegam a ser atrativos) 
enquanto outros adquirem valencias negativas (resultam aversivos).   Neste sentido os 
valores são os critérios de acordo com os quais se selecionam e estabelecem as metas 
que o indivíduo deve alcançar e obrigam ao indivíduo atuar. Além desta natureza 
motivadora e auto-reguladora, ligado a qualidade de metas, os  valores tem um 
componente regulador e que são elementos interpretativos com que configuramos nossa 
auto-estima, nosso auto-respeito e nosso auto-conceito. De acordo com seus valores, o 
indivíduo faz avaliações constantes sobre sua conduta e se vê obrigado a atuar para 
conseguir esses modos ideais de conduta ou estados finais da existência  que mais altos 
se encontram na hierarquia de valores, e por eles tem importantes implicações na 
determinação da conduta . 

 
A importância dos valores como elementos cognitivos-motivacionais que 

dinamizam  e regulam o comportamento, tem sido destacado em distintos campos da 
conduta. Os estudos revisados na parte teórica deste trabalho indicam que existem 
diferenças nos sistemas de valores dos sujeitos delinqüentes e não delinqüentes que podem 
ser relevantes para a compreensão da conduta anti-social. Diferentes estudos confirmam 
que, aqueles valores que tem uma relevância pessoal e  imediáto são considerados como 
mais importantes para os delinqüentes que  por seus respectivos grupos de controle.  
Naqueles sujeitos, os valores pessoais  à curto prázo que refletem uma tendência para o 
hedonismo e a busca de prazer, predominam sobre os valores sociais a longo prázo. Esses 
estudos assinalam a importância que podem ter os valores na análise da conduta delitiva, 
enquanto são variáveis de tipo cognitivo que a modo de filtro organizam e selecionam a 
estimulação ambiental que estão incidindo na conduta.  

 
Outra variável, também de caráter cognitivo-motivacional, ligada a qualidade 

de meta e muito  relacionada com os valores é a perspectiva de tempo futuro, que 
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compreende as aspirações, as expectativas e temores com respeito a eventos e ações, que 
são realísticamente possíveis num  futuro próximo ou distante. 

 
São relativamente consistentes os estudos na investigação sobre delinqüencia 

que tem caracterizado o sujeito delinqüente como impulsivo e  impaciente, limitado em sua 
capacidade para planejar o futuro, interessado só por suas necessidades imediátas e  incapaz 
de demorar  as gratificações e se tem verificado nesses sujeitos um desinteresse pelas 
conseqüências futuras de sua conduta.  Daqui se deriva a importância de analisar a 
perspectiva temporal das expectativas de futuro dos sujeitos delinqüentes.  

 
Enquanto podemos conceituar como um conjunto de metas e expectativas 

sobre o futuro, que se adquire no processo de socialização, pode ser uma variável como 
mediadora entre as condições sociais, educativas e situacionais que configuram a vida do 
indivíduo e a conduta que o sujeito realiza num momento determinado e portanto, uma 
variável relevante na explicação da conduta antissocial. 

 
Os estudos sobre perspectiva de tempo futuro, comentados na primeira parte 

deste trabalho, põem em evidência diferenças  nas perspectivas e nas expectativas de futuro 
dos sujeitos delinqüentes quando se comparam com os não delinqüentes. Parece existir 
entre os delinqüentes uma perspectiva de futuro menos  extensa, assim como um maior 
grau de controle interno, um maior pessimismo e um interesse mais pronunciado pelo 
futuro pessoal  do que pelo futuro social.  

 
Cada organização social possui o seu próprio sistema de valores e metas 

socioculturais, que funciona como um espectro, disponíveis a todos, em que cada sujeito os 
assimila ou se condiciona aos mesmos, de conformidade com a sua condição  sociocultural 
e sócio-economico, ou de conformidade com as variáveis de sua personalidade. 

 
Com esses pressupostos de fundamentação teórica assentamos a 

problematização básica de nosso trabalho, nos propondo objetivamente em que medida as 
condições sócio econômicas e da marginalidade social se relacionam com a conduta 
delinquencial; e de analisar  a importância que os valores e expectativas de futuro tem sobre 
a conduta delinquencial dos adolescentes, que vivem em condições sociais de extrema 
pobreza. 

 
A análise dos Valores e das Expectativas de Futuro na investigação da 

Delinqüência é importante, na medida em que se descobre atitudes individuais, formas de 
condutas ou modelos comportamentais que caracterizam a personalidade do sujeito de 
conduta desviada. Nessa análise é possível se conhecer na pessoa do  delinqüente, seus 
domínios de valores e  expectativas futuras em termos de suas necessidades sociais, de seus 
desejos de auto-realização, de suas aspirações de bem estar físico e ocupacional, de seu 
nível e qualidade de  relacionamento humano, de seus interesses pessoais, além de suas 
frustrações sociais  e de sua esperança de vida. 
 
  Esses dados são de inestimável   valor, pois são peças fundamentais para a 
melhor compreensão dos problemas do delinqüente, de suas necessidades pessoais e de sua 
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realidade de vida, que favorecerão a aplicação de novos recursos educacionais e 
psicoterápicos nos trabalhos de recuperação institucional. 
 
  Outrossim, a Cidade de Manaus é importantíssima como palco dessa 
pesquisa, por tratar-se de um  grande centro urbano plantado em plena selva amazônica, 
que com o decorrer dos últimos tempos sofreu enormes transformações  com  o processo de 
industrialização da   Zona Franca,  e com a  demanda migratório do êxodo rural do interior 
do Estado e de outras partes do Brasil, provocando uma explosão demográfica-populacional 
sem limites, trazendo com isso enormes problemas sociais, e com eles a delinqüência 
juvenil  que envolve milhares de menores socialmente marginalizados, oriundos de famílias 
proletárias de baixa renda e que habitam nos bairros periféricos da cidade. 
 
 
 
 

Devido a esse feito,  é fundamental  se conhecer como se estruturam os 
valores dos menores neste contexto e em que medida  essa estruturação é diferente para os 
sujeitos com distintos graus de implicações em atividades anti-sociais. 

 
Um dos problemas que se tem detectado na investigação sobre delinqüência 

é a consideração desse fenômeno como um constructo dicotômico analisando sujeitos 
institucionalizados e não institucionalizados em relação a sua conduta anti-social. 

 
Vale salientar que, para o grupo de sujeitos apreendidos pelos órgãos 

jurídicos-penais e portanto institucionalizados, supõe-se que são  os que apresentam uma 
conduta antissocial mais crônica e problemática, a conduta anti-social pode ter sido 
realizada independentemente de que exista ou não processamento oficial. Por isso neste 
trabalho, além de utilizarmos grupos amostra em relação a  sua situação de 
institucionalização, a delinqüência será entendida e analisada como uma dimensão 
comportamental  que pode adquirir uma  ampla categoria de valores, e com esse intento 
utilizamos o método de  auto-informes de condutas. Isso nos permite assinalar pontuações 
dos sujeitos ao largo deste contínuum e estabelecer mais claramente as relações entre os 
valores, as expectativas de futuro e a conduta antissocial. 

 
 

 
5.2.  OBJETIVOS GERAIS DA PESQUISA 
 

De acordo com as reflexões expostas nas páginas anteriores, os objetivos do 
presente trabalho serão os seguintes: 

 
a) Analisar, a conduta anti-social e as condições sócio-demográficas e de marginalização 

social dos meninos adolescentes de bairros periféricos de Manaus; 
 
b) Traçar um delineamento de análise descritiva sobre os padrões de valores e expectativas 

de futuro dos menores marginalizados em Manaus; 
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c) Analisar as relações que se estabelecem entre os valores e como se estruturam estes nos 
menores marginalizados e comprovar em que medida essa estruturação é similar para 
delinqüentes e não delinqüentes; 

 
d) Analisar os valores e expectativas de futuro no que se diferenciam significativamente 

nos grupos de sujeitos com distintos graus de implicações  em sua  conduta anti-social. 
 
e) Analisar a importância que os valores e expectativas de futuro, considerados 

conjuntamente, tem sobre a conduta delinquencial dos adolescentes. 
 
À partir dos dados obtidos nesse investigação, pretendemos subsidiar as 

ações futuras das instituições governamentais e não governamentais, instaladas na cidade 
de Manaus, e que lidam com a educação e recuperação dos menores marginalizados e 
delinqüentes, oferecendo-lhes com as novos dados , possibilidades de se adotar novas 
alternativas,  estratégias e métodos de tratamento psicopedagógicos que se propõem 
recuperar a conduta  desviada, em nível de uma  atuação  preventiva, socializadora, e 
individualizadora.  

 
 
 
VI. METODOLOGIA 
 

6.1.  CONTEXTUALIZAÇÃO  DA  CIDADE  DE  MANAUS 
 

O Projeto em tela:  “Padrões de Valores  e Expectativas Futuras  dos 
Menores Marginalizados em Manaus”,  se desenvolve na Cidade de Manaus, Capital do 
Estado do Amazonas, que segundo o último Censo e os dados colhidos junto ao IBGE, 
possui uma área de 114.337 quilômetros quadrados,  com uma população atual de 
1.078.277 pessoas, com 48,8%  composto de mulheres, e 5l,2% composto de homens.   Sua 
economia se compõe de atividades industriais, eletrodomésticos, mecânica, agricultura, 
comércio e agropecuária em sua periferia urbana. A população Manauára, em média de 
25% é constituída de classe média que residem em bairros centrais da cidade, e o restante 
dos 75% se constitui a população de baixa renda, localizada em bairros, glebas, favelas, 
palafitas e flutuantes em igarapés, situadas na periferia urbana da cidade, e que vão 
surgindo por força do êxodo rural, dos ribeirinhos interioranos que se transferem 
sistematicamente para a Capital amazonense, e que enfrentam os problemas de infra-
estrutura urbana e das dificuldades sociais como o desemprego, a escassez de transporte, a 
falta de saneamento básico como rede de esgoto, água encanada e luz elétrica. 

 
Historicamente, a Cidade de Manaus viveu o seu apogeu nos primeiros anos 

do século XX, à partir da exploração da borracha, que proporcionou enorme crescimento 
econômico e de plano urbanístico para a cidade.  No entanto, a decadência econômica  veio 
rápido, com a concorrência internacional dos seringais nas colônias inglesas e holandesas  
no Oriente. À partir de 1950, a cidade tomou um novo impulso de desenvolvimento à partir 
dos incentivos fiscais federais com a criação do Parque Industrial da Zona Franca de 
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Manaus, que estabelecida em l967 marca a época da  industrialização, e que até hoje tem 
sido basicamente o sustentáculo da economia local. 

 
A Cidade de Manaus, em vista de seu crescimento populacional e urbano, é 

considerada como um dos grandes centros do Brasil, e com toda uma infra-estrutura que 
pode ser equiparada à qualquer grande metrópole do mundo. No entanto, consideramos que 
a Cidade de Manaus enfrenta seríssimos problemas por falta de planejamento viário, com 
um acúmulo enorme de veículos que trafegam por ruas estreitas e mal planejadas, tornando 
o trânsito caótico e estressante. A explosão demográfica e populacional, também trouxeram 
outros problemas de ordem social, como a violência urbana e a insegurança pública. O 
índice de criminalidade e da delinqüência tem aumentado, ano após ano. 

 
Com a crise na economia brasileira, a cidade de Manaus se encontra 

praticamente isolada do restante do país por  via terrestre. As estradas que ligam à outros 
Estados se encontram interditadas  por  se tornarem intrafegáveis, e os únicos meios de 
locomoção na região é pôr via fluvial ou aérea. 

 
Em sua infra-estrutura, se detecta problemas na área da educação, pois o 

número de Escolas são insuficientes para atender a enorme demanda de crianças que não 
estão matriculadas por falta de vagas, ou com a  falta de contratação de professores na rede 
estadual e municipal de ensino. Se constata também que, em Manaus o índice de 
analfabetismo é um dos maiores em todo o Brasil, e que afeta principalmente os 
adolescentes.  Também se detecta problemas na área da saúde pública, com escassez de 
hospitais, de clínicas e prontos socorros de atendimento médico. Com a  falta de verbas e 
pela mal remuneração dos médicos e profissionais da saúde, havendo escassez no 
atendimento médico hospitalar, em que a população de baixa renda é a mais afetada. 

 
Assim é Manaus, a capital do Estado do Amazonas, que neste trabalho se 

constitui em nosso laboratório vivo de pesquisa, onde vamos encontrar  em seus bairros 
periféricos a enorme população dos adolescentes socialmente marginalizados, dos quais  
investigamos a  sua situação familiar, social  e condutual, tanto dos que se encontram em 
situações de institucionalização e de não institucionalização, identificando seus padrões de 
valores e expectativas de futuro. 

 

 

6.2. DESCRIÇÃO DA AMOSTRA 
 

A amostra do presente estudo é formado por 221 adolescentes homens de idades 
compreendidos entre 12 a 17 anos, considerados como socialmente marginalizados e que 
residem nos bairros  situados na periferia urbana da cidade de Manaus. 

 
Constatamos pessoalmente, que no  ambiente social dessas famílias há enormes 

carências financeiras em que a renda familiar é insuficiente para cobrir com todas as 
despesas básicas com transporte, saúde, alimentação, educação e habitação. A crise do 
desemprego também tem complicado a situação social dessas famílias que se encontram em 
situação de miséria e em caótica condição  de sobrevivência. 
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De acordo com os objetivos deste estudo e devido a fatores que, os sujeitos 

supostamente com maiores índices de conduta anti-social se encontram institucionalizados 
em centros de recuperação, recolhemos dados de dois (2) grupos de amostra diferenciados:  

 
Grupo 1 -  Menores marginalizados não institucionalizados    
 

Consideramos como  menores marginalizados não institucionalizados, adolescentes 
na faixa de 12 a 17 anos, que são estudantes de Escolas do Ensino Público, que convivem 
com seus familiares em bairros periféricos da Cidade de Manaus e que ainda não 
cometeram  infrações delinquenciais, ou pelo menos não foram identificados legalmente em 
atos de infração. Esse grupo é formado por 108 sujeitos.  
Grupo 2-   Menores marginalizados institucionalizados  

 Consideramos como menores marginalizados institucionalizados, 
adolescentes na faixa de 12 a 17 anos, cujos familiares convivem em bairros periféricos de 
sub-cultura, , e que cometeram delitos ou infrações delinquenciais, e que se encontram 
internos em Centros de Recuperação. Esse grupo é composto por  113 sujeitos. 
 
 
6.3.CARACTERÍSTICAS  DA  AMOSTRA 

 
6.3.1. Descrição dos Centros 

Os dados das tabela  01, nos revelam  que a  pesquisa foi aplicada para uma 
população amostra de 108 meninos não institucionalizados, estudantes da  4a. a 8a. série de 
três (3) Escolas Públicas da Rede Estadual de Ensino da Grande Manaus, e que ficou assim 
distribuída:  

 
b) Centro Educacional “ Berenice Martins”, onde 25 meninos participaram da pesquisa. 

Essa Escola fica situado no bairro do Mauázinho,  constituído  por  famílias de baixa 
renda,  que saíram do interior do Estado para residirem  em Manaus; 

 
c)  Escola Estadual Nelson Alves Ferreira (Betanhão), onde 23 meninos participaram da 

pesquisa. Essa Escola fica  situado no bairro de Nova Betania, um dos mais populosos 
de Manaus, e também considerado como uma comunidade que agrega famílias de baixas 
condições sócio-econômicas.  

 
d) Escola Estadual “Maria Emília Mestrinho”, onde 60 adolescentes (meninos) 

participaram da pesquisa. Essa Escola fica localizada na Colônia Antonio Aleixo, um 
antigo leprosário, onde residem famílias de leprosos que organizaram a  comunidade.  O 
bairro é considerado como um dos mais carentes da cidade e que se constitui num 
verdadeiro bolsão de miséria. 

  
Tabela 01  
 Distribuição dos  sujeitos não institucionalizados por Escolas Públicas. 
Escolas Percentual (%) 
Centro Educacional Berenice Martins 23,1 
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Escola Estadual Nelson Alves Ferreira 
Escola Estadual Maria Emilio Mestrinho 
 

21,3 
55,6 

Total 100,0 
 
 

A tabela 02, nos indica a pesquisa com coleta de dados para menores 
institucionalizados,   feita para uma população amostra de 113 meninos das seguintes 
Centros de Recuperação: 

 
a) Centro de Triagem Dagmar Feitosa do Instituto Estadual de Bem-Estar do Menor, 

localizado no bairro da Alvorada I, em Manaus, onde 28 meninos participaram da 
pesquisa. O bairro da Alvorada situa-se na zona periférica da Cidade, constituído por 
famílias de baixa renda em sua grande maioria, e são oriundas do interior do Estado. 
Esse bairro  populoso teve sua origem com a invasões de terra, onde se construiram 
centenas de casas, e com o passar do tempo, as autoridades municipais promoveram a 
urbanização do local, com o saneamento básico. Mas trata-se de um bairro onde 
predomina a prática da delinqüência em vários níveis. Esse Centro de Recuperação 
abriga menores que foram   surpreendidos   em atos de infrações delinquenciais e que 
aguardam julgamento pela justiça.  

 
b)  Unidade Hospitalar Recanto da Paz do Serviço Missionário do Amazonas, situado no 

km. 80 da  Estrada Manaus-Itacoatiara, onde 18 meninos participaram da pesquisa. A 
Unidade Hospitalar Recanto da Paz é um Centro de Recuperação  e que tem como 
mantenedor uma Instituição Religiosa denominada  Serviço Missionário do Amazonas ,  
dirigida por um médico e sua esposa que é missionária holandesa. 

 
Esse Centro de Recuperação  trabalha com adolescentes. A maior parte de 

suas infrações se constata que se trata de menores dependentes de drogas e que pertenciam 
a pequenas gangues ou galeras dos bairros.  

 
O local é assistido por religiosos,  médicos,  enfermeiros,  psicólogos e 

educadores que acompanham  os menores em sua recuperação no dia a dia. 
 

c) Casa Lar Sião- Esse Centro de Recuperação é mantido pelo Serviço Missionário do 
Amazonas e funciona em anexo ao Recanto da Paz  no município do Rio Preto da Eva, 
a 80 quilômetros de Manaus,  onde 17 meninos participaram da pesquisa, onde 
ingressaram por problemas de drogas, de álcoolismo, ou por problemas de natureza 
familiar, como abandono e carência social.  Esse Centro mantém uma Escola de 
Alfabetização e outras atividades profissionalizantes na área de agricultura, de 
plantações e de criação de animais. 

   
d) Pró-Menor Dom Bosco -  situado no bairro da Alvorada I, na periferia urbana de 

Manaus, onde 25 meninos participaram da pesquisa. Esse Centro de Recuperação é uma 
entidade filantrópico não governamental e dirigido por religiosos da Igreja Católica na 
liderança do padre Marcelo, o idealizador desse Projeto.  

 



 129

O Pró-Menor Dom Bosco mantém cursos profissionalizantes para os 
menores  na área de mecânica e de atividades artesanais. Esse Centro é um dos mais bem  
estruturados para lidar com menores carentes, e atualmente mantém o chamado  Lar 
Abrigo, onde os menores abandonados considerados como indigentes ( que desconhecem 
seus pais), são adotados como filhos, por casais que se dedicam exclusivamente à essa 
atividade. 
 
e) Escola Fazenda Esperança - do programa S.O.S. Crianças, dirigida pela Secretaria de 

Ação Social do Estado do Amazonas, localizado na Estrada Manaus-Balbina, onde 25 
meninos responderam a pesquisa. 

 
Esse Centro de Recuperação  desenvolve projetos horti-fruti-granjeiros, 

acolhe menores que cumprem penas e que já foram julgados por seus delitos. 
 
Esse Projeto  tem o apoio do Governo do Estado do Amazonas, e dele 

participam educadores, psicólogos, médicos e equipe de monitores treinados na recuperação 
de menores infratores. 
 
 

Na tabela abaixo temos uma amostragem desses  Centros, com a  
percentagem dos  entrevistados por cada Instituição . 

 
Tabela 02 Distribuição dos meninos institucionalizados por  Centros de Recuperação. 
Centro  Percentual (%) 
Centro de Triagem Dagmar Feitosa 
Unidade Hospitalar Recanto da Paz 
Casa Lar Sião 
Pró-Menor Dom Bosco 
Escola Fazenda Esperança 

24,8 
15,9 
15,0 
22,1 
22,1 

Total 100,0 
 
 
6.3.2. Sexo 

 
Por estratégias metodológicas, decidimos realizar a pesquisa  com sujeitos 

do sexo masculino, com um total de 221, sendo 113  institucionalizados e 108 não 
institucionalizados, visto que, poucos Centros de Recuperação em Manaus trabalham com 
delinqüentes do sexo feminino. 

 
6.3.2. Idade 
 

Como se constata na tabela 03, a maioria absoluta dos meninos não 
institucionalizados são adolescentes na faixa de 12 a 16 anos. Os índices   nos mostram  a 
mesma equivalência para os menores institucionalizados, que estão na faixa de 12 a 17 
anos, em que os menores institucionalizados figuram com a média de 14,88, e os menores 
não institucionalizados com 14,76, não havendo diferenças significativas de idade entre 
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ambos os grupos. No geral, dos 221 menores que participaram da pesquisa, a grande 
maioria, conforme percentual da tabela  06, estão na faixa de idade entre 12 a 17 anos,  bem 
divididos eqüitativamente. 

O estabelecimento dessa idade se justifica pelo que se estabelece no atual 
Regime da Constituição do Brasil, que regulamenta legalmente e oficialmente o limite de 
idade de 12 a 17 anos do que se considera como a menoridade, ou adolescência, para efeito de 
cumprimento de normas legais e  jurídicas. No caso, o Estado é quem tutela os menores em 
caso de crimes que se denomina de delinqüência, cuja legislação é regulamentada pelo Código 
de Defesa da Criança e do  Adolescente. 
 
 
 
 
 
 
 
Tabela 03 
Distribuição de Idade  dos  sujeitos institucionalizados e não institucionalizados  .  
Idade Institucionalizados 

 
Não 
Institucionalizados 

Total 

11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
 

0% 
16,8 % 
10,6% 
14,2 % 
13,3 % 
16,8 % 
27,4 % 
0,9 % 

0,9 % 
11,1 % 
14,8 % 
10,2 % 
19,4 % 
19,4 % 
8,3 % 
0,9 % 

0,5 
14,0 
12,7 
12,2 
16,3 
25,3 
18,1 
0,9 
 

Média de 
Idade 

14,88 14,76   

Desviação 
Típica 

1,85 1,60  

 
 
6.4. VARIÁVEIS E INSTRUMENTOS DE MEDIDAS 

 
Afim de  dar cumprimento com os objetivos propostos nestes estudos, 

selecionamos uma  série de instrumentos de medidas que foram adequados especificamente 
ao modelo em que estabelecemos como alvo de nossa pesquisa.  

Os instrumentos que utilizamos nesta investigação foram os seguintes: 
1. Questionário de Dados  Sócio- demográficos. 
2. Escala de Valores de Schwartz. 
2. Questionário de Perspectiva de Tempo Futuro. 
3. Questionário de Condutas anti-sociais. 
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6.4.l. Questionário de Dados Sócio-Demográficos 
 

Esse questionário elaborado por Luengo (1984), da Universidade de 
Santiago de Compostela, na Espanha, foi  adaptado à  luz da realidade sócio-cultural da 
região amazônica, e tem como objetivo de descrever as características da amostra, e de 
analisar as variáveis sócio-demográficas e as condutas delinquenciais dos menores 
socialmente marginalizados em Manaus. 

 
Esse questionário definiu as variáveis sócio-demográficas relacionadas com 

os sujeitos marginalizados e contam das variáveis de identificação pessoal do sujeito com 
sexo, idade, definição das características psicossociais com o nível sócio-econômico, o 
nível de escolaridade, da estrutura familiar, o nível de escolaridade, ocupacional, o nível de 
relacionamento, além dos antecedentes condutuais, os quais julgamos como as mais 
interessantes para se  medir as variáveis de natureza sócio-demográficas. 

 
Por necessidade de mantermos determinadas  estratégias metodológicas na 

pesquisa, a primeira parte do questionário em que se fazem perguntas acerca de sua 
situação atual, foi diferente para os dois grupos da amostra. Na amostra de sujeitos 
institucionalizados se incluem dados sobre  o tempo em que está na instituição;  se esteve 
anteriormente noutro centro de recuperação;  a razão porque ingressou no centro de 
recuperação;  até com que idade morou com a família; o que fazia antes de ingressar no 
centro de recuperação. Aos sujeitos não institucionalizados unicamente se lhes perguntava 
para analisar sua situação atual,  com quem reside no momento.  

 
O questionário para os sujeitos institucionalizados está composto de 37 

perguntas e para os sujeitos não institucionalizados de 31 perguntas. Para ambos os  grupos  
se recolhe  informações  sobre os seguintes aspectos: 
 
a) Identificação Pessoal -   em que constam o nome  do sujeito, idade, sexo, data do 

nascimento, naturalidade, nacionalidade, instituição em que se encontra interno e 
endereço da instituição. Apesar de que se lhes pedia os dados de identificação ao 
completar o questionário, se lhes indicava que em nenhum caso seus pais ou os membros 
da instituição teriam acesso a esses dados e se lhes instava que fossem sinceros em suas 
respostas. 

 
b) Características  Familiares - nesse bloco se inquire  se os pais estão vivos, a quantidade 

de irmãos mais velhos e mais novos; se os pais moram juntos; se os irmãos residem 
com os pais; se os irmãos também já foram institucionalizados em centros de 
recuperação; questões sobre o relacionamento familiar entre os pais, do sujeito com a 
sua mãe, com o seu pai,  entre os membros da família, e se foi maltratado por seus pais, 
sobre a freqüência de visita dos pais.  

 
c) Características Ocupacionais - Nesse tópico sócio-demográfico se indaga ao sujeito se o 

seu pai,  se sua mãe e irmãos  trabalham e  em que profissão.  
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d) Características Sócio-Econômicas -  Nesse bloco se pergunta ao sujeito se os seus pais 
tem dinheiro suficiente  para  viver bem; como também   sobre o lugar de sua moradia.  

 
e) Características Delinquenciais - Nesse enfoque se pergunta sobre  o número da prática 

de roubos,  de detenções em delegacias, de julgamentos em tribunais,  o envolvimento 
com galeras (termo usado em Manaus e que se refere a gangues mirins), em brigas, sobre o uso 
de drogas, sobre  a participação em  crimes de assaltos à mão armada, sobre o tipo de 
armas usadas em assaltos, sobre danificações de telefones públicos, a idade com que 
praticou o primeiro roubo, e as manifestações de condutas antissociais no contexto 
familiar.  

 
f) Características Escolares -  Nesse tópico se pergunta sobre até em que  série  o sujeito 

estudou, e com que idade  abandonou a escola.  
 
 
 
 

 
6.4.2. Escala de Valores de Schwartz  

 

Este questionário foi elaborado por Schwartz em 1992, e supõe um 
ampliação e revisão da escala de Rockeach. Esse questionário  está composto por  56  
valores, sendo 30 valores finais que se referem as metas preferenciais de existência 
desejadas, e 26 valores instrumentais que se referem as metas preferenciai de condutas 
desejadas, e que se agrupam em 10 diferentes áreas de domínios de poder, logro, 
hedonismo, estimulação, auto-direção, universalismo, benevolência, tradição, conformidade 
e segurança.  Segue o formato de Rockeach e cada valor se apresenta junto com uma frase 
explicativa do conteúdo do mesmo,  o sujeito deve pontuar cada valor,  em uma escala de 9 
pontos que vai  de -1 a 07, em função da importância que o sujeito dê a seu valor, “como  
principio que guia sua vida”, aos valores mais importantes “de suprema importância” se 
assinalaria  ( 7) e os que não tiveram nenhuma importância “ nada importante” (0). Aqueles 
princípios opostos  a seus valores  são assinaladas com ( -1) . 

 

A validez transcultural nos facilitou a praticidade de sua utilização no Brasil, 
sem nos apresentar nenhum problema de adaptação. 

 

O questionário por si é objetivo, de fácil assimilação e de grande relevância 
em seu conteúdo, envolvendo uma maior abrangeria das variáveis mais significativas para 
se analisar os valores em qualquer  situação e ambiente  geográfico. 

 

Conforme já descrevemos na parte de nossos estudos teóricos,  Schwartz em 
parceria com Bilsky (1987,1990), analisa  os valores se utilizando do questionário de 
Rokeach, fazendo leves modificações, e aplicando em Israel e na Alemanha, e depois  faz 
comparações com outras amostras colhidas por outros pesquisadores que utilizaram  esse 
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questionário  na Austrália (Feather, 1975), Espanha (Javaloy, 1984), Estados Unidos 
(Rokeach, 1973), Finlandia - Helcama e Autela, 1982), e em Hong Kong - (M. Bond, 1983-
1984). 

 

Posteriormente, Schwartz (1990), amplia sua análise a 40 amostras 
recolhidas em outros 20 países com uma grande diversidade cultural e utilizam para análise 
com uma versão ampliada do questionário de Rokeach,  Schwartz  Value Survey - 
Schwartz (1992), composto de 56 itens, 30 valores terminais e 26 valores instrumentais,  
que pontuam em uma escala com pontuações que oscilam entre 7 (valor de suprema 
importância como principio que guia sua própria vida), a  (-1)  para aqueles que são opostos 
a seus próprios valores.   

 

No ano de 1994, Schwartz  utilizou essa mesma escala, ampliando seu 
estudo para 97 amostras colhidas em outros 44 países, comprovando sua aplicabilidade e 
utilidade em qualquer ambiente ou cultura, o que comprova seus pressupostos teóricos 
sobre a universalidade dos valores. 

 

 A escala de valores de Schwartz  foi aplicado pela primeira vez na América 
do Sul  através  de Andrés J. Consoli (1991), que  elaborou estudos sobre Valores e 
Psicoterapia, questionando os novos conceitos de valores livres,  e  exigindo um resgate da 
exploração  dos valores envolvidos  na prática empírica.  E foi assim que promoveu uma 
recente pesquisa  na Argentina, investigando diferentes abordagens  teóricas  e suas 
influências sobre os sistemas  de valores na sociedade, com objetivos  de se relacionar  a 
teoria com  a praticidade.  

 
  Em seu estudo, Consoli (1991),  fundamenta alguns pressupostos básicos de 
Schwartz  sobre a  relação  entre valores  e saúde mental, e mais uma vez questiona as 
condições de pesquisas , cujas  conclusões  tem se prendido muito mais  nos pontos  de 
vista teórico, e não no ponto de vista  empírico. 
 
  Esse estudo pioneiro foi feito na cultura  latina e canalizou as  investigações  
basicamente  sobre  saúde mental  e valores pessoais, analisando os constructos teóricos  de 
Existencialismo Fenomenológico, do modelo Sistêmico e  Cognitivo, da Psicanálise, 
Psicodinâmica e do  Modelo Integrativo. 
 

  Em outro estudo mais recente Sainz, Gempp e Casullo (1997) se compara  a 
partir deste questionario, o  conteúdo e  a estrutura dos  valores nas amostras de estudantes 
universitários argentinos e chilenos. Com os dados de  ambas as amostras  se respalda a 
validez transcultural do  questionario proposto por Schwart.  

 
 
 

6.4.3. Questionário de Perspectiva de Tempo Futuro 
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Esse Questionário foi elaborado pôr Trommsdorf e Lamm (l976), e adaptado 
na Espanha  por Aguerri e Luengo em  (l984), e também  adaptamos à realidade da cultura 
brasileira na cidade de Manaus (l995), para o qual realizamos o estudo piloto que 
descrevemos na continuação.  

 
6.4.3.1.Estudo Piloto 

 
Este estudo se realizou na fase preparatória para a definição dos 

instrumentos de medidas  a serem utilizados  na coletagem de dados deste trabalho, e 
baseados no Questionário de Perspectiva de Tempo Futuro que vinha sendo  usado em 
pesquisas na Universidade de Santiago de Compostela, na Espanha, e  com a finalidade de  
adequá-lo ao contexto sociocultural no Estado do Amazonas, no Brasil. 

 
Esse estudo piloto foi realizado em agosto de 1995. A amostra estava 

formada por um grupo de 25 menores do sexo masculino, na faixa etária de 12 a 18 anos, 
estudantes da 4a. a 8a. série do Centro Educacional  Berenice Martins. 

 
Essa Escola  situa-se no bairro de Mauázinho, na Zona Norte da Grande 

Manaus,  e próximo às margens do  Rio Negro, considerada como uma das comunidades 
mais pobres e carentes da Cidade, pois  surgiu como  conseqüência de uma invasão dos 
chamados “ sem-terra “, procedentes do êxodo rural, que são famílias que deixaram o 
interior do Estado do Amazonas para virem residir em Manaus. Esse bairro em sua 
totalidade é constituído por famílias  de baixa renda, e onde se constata um altíssimo índice 
de delinqüência juvenil.  

 
Neste estudo com um questionário de respostas abertas se pedia ao sujeito 

que durante 10 minutos escrevesse sobre os tipos de acontecimentos positivos que se espera 
acontecer em sua vida futura, e logo a seguir, com mais l0 minutos escrevera sobre os 
acontecimentos negativos que no futuro poderá acontecer em sua vida futura. Também se 
pedia que indicassem em que medida é que ocorreriam esses acontecimentos, se dependia 
de si mesmo ou de fatores externos, e em que idade se imaginava que podia ter quando se 
sucedessem esses acontecimentos.  

 
 Esse estudo nos serviu como ponto de base para a adequação no Brasil do 

Questionário de Perspectiva de Tempo Futuro, á luz da realidade cultural  no Brasil, e como 
também para definir o conteúdo das expectativas de futuro  que trabalharíamos nesta 
pesquisa. 

 
Com o  resultado desse estudo foi que  elaboramos o Questionário de 

Perspectiva de Tempo Futuro. Para ele, selecionamos os acontecimentos e desejos que se 
expressavam com maior freqüência, e os categorizamos nos seguintes grupos:  expectativas 
de auto-realização, de relações interpessoais e familiares, ocupação, posição econômica, 
bem-estar físico,  e eventos sociais que consta de aspectos econômicos e políticos. Os  30 
acontecimentos assim classificados constituíram os itens deste questionário. 
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6.4.3.2. Descrição do Questionário 
 

 
Esse questionário consta de  duas partes. A primeira parte do questionário  se 

apresentam os 30 acontecimentos previamente selecionados, como acontecimentos que 
podem se suceder em sua vida e se pede que em uma escala de 4 pontos, nada provável (0) 
- muito provável (4)  se assinale a probabilidade de que a ela ocorra esse acontecimento e 
que a continuação expresse a idade que terá quando isso lhe acontecer.  Na segunda parte 
do questionário, se voltam a apresentar os 30 acontecimentos e se pede que nos diga o 
quanto deseja que se produzam esses acontecimentos.  E para isso deve pontuar cada 
expectativa em uma escala de 0 a 4 (0) nada desejável e (4) muito desejável.  Essa parte é 
acrescentada de uma outra escala de 4 pontos em que se materializa o evento que depende 
de fatores internos ( seu próprio esforço e sua capacidade)  ou externos, (sorte ou outras 
pessoas)  Cada fator deve ser pontuado em uma escala  de 1 a 5. (1 corresponde  a nada, 2 
algo, 3 pouco, 4 bastante e 5 muito). 

A partir   deste questionário, avaliamos as seguintes dimensões das 
expectativas de futuro:  

 
Desejabilidade -  que representam o somatório das pontuações dadas em cada um dos itens 
segundo o grau em que o sujeito deseje que lhe suceda esse acontecimento no futuro ; 
 
Probabilidade - que representam as crenças concretas acerca de que esses acontecimentos 
lhes sucedam  num futuro próximo ou distante; 
 
Extensão - representa  o período de tempo em que o sujeito crê que lhe sucedam os 
acontecimentos e vem dado pela idade em que o sujeito projeta a realização de suas 
expectativas de futuro.     
 
 Controlabilidade – representa em que medida consideram que os acontecimentos lhe  
sucedam ou  não, se esses desejos dependem de seu próprio esforço ou capacidade 
(controle  interno) ou  de  sorte  ou outras  pessoas (controle  externo).  
 
Otimismo -  que se operacionaliza em função dos juízos do sujeito acerca a da 
probabilidade e desejabilidade de ocorrência de uma série de eventos referidos ao futuro 
pessoal.  Para os acontecimentos positivos a pontuação representaria a diferença entre 
probabilidade e desejabilidade, se um acontecimento é muito desejável para o sujeito, mas 
em troca sua probabilidade de ocorrência é baixa obteríamos uma pontuação negativa que 
nos indicaria um baixo otimismo em relação a esse acontecimento.  Para os acontecimentos 
negativos a pontuação se obteria em forma inversa, desejabilidade menos probabilidade. Se 
um acontecimento é pouco desejável e a probabilidade de ocorrência é alta, a pontuação 
negativa estaria indicando-nos um baixo otimismo. A média de pontuações estaria  então 
entre +4 e –4,  sendo as pontuações positivas um indicador de otimismo em relação à esse 
acontecimento ou grupo de acontecimentos e as negativas indicadoras de pessimismo. 

 
Cada uma dessas dimensões, em função das categorias que à partir do estudo 

piloto que estabelecemos, se pode avaliar em relação aos seguintes contextos:  
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a) Expectativas Sociais:   
As  perguntas do questionário que configuram esta  categoria são: 
Combater a miséria e a pobreza no Brasil; 
Por fim com a guerra das galeras nos bairros; 

     Servir as Forças Armadas do meu País; 
Ver construído um abrigo para menores abandonados; 
 Ver o fim da corrupção no Brasil,  
 Receber atenção e cuidado das autoridades. 
 
 
b) Expectativas de Auto-Realização: 
 Essa categoria é composta pôr (6) seis perguntas, que são: 
 Ter um curso universitário; 

Trabalhar para doar uma casa a meus pais; 
 Ser um atleta profissional; 
 Concluir meus estudos até o segundo grau; 
 Ser quase impossível entrar na universidade 

Ser alguém muito importante na vida. 
 
 

c)  Expectativas de Posição Econômica, de bem estar físico e  ocupacional: 
Nessa categoria classificamos (11) onze  perguntas assim definidas: 

Ganhar dinheiro para suprir minhas necessidades; 

Ter emprego com um bom salário; 

Ter uma profissão para viver bem o resto da vida; 

Ter sempre boa alimentação em minha casa; 

Estar satisfeito com minha própria aparência física; 

Ganhar um patins ou bicicleta; 

Trabalhar para ajudar financeiramente meus pais; 

 Ficar desocupado e sem emprego; 

 Abandonar os estudos para trabalhar e sobreviver; 

Abandonar minha família para viver na rua; 

Sofrer de uma doença e morrer jovem. 

 

 

e) Expectativas sobre Relações Interpessoais;  
Nessa categoria foram classificadas (7) sete  perguntas: 

     Ter muitos amigos; 
Viver em paz e harmonia com toda a minha família; 
Casar com quem eu amo e ter filhos; 
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     Ser muito estimado pelos amigos; 
Ver meu pai alcoolizado; 
Ter a separação conjugal de meus pais; 
Ver meu pai agredir e espancar minha mãe. 

 
Além de analisarmos as diferentes dimensões das expectativas de futuro em 

relação a esses contextos, para um maior aprofundamento e maior classificação na análise 
dos dados, temos considerado as seguintes pontuações: 

 
e)  Expectativas de Acontecimentos Negativos:   

As (8) oito perguntas dessa categoria ficaram assim classificadas: 
Ser quase impossível entrar na Universidade; 
Sofrer de uma doença e morrer jovem; 
Ficar desocupado e sem emprego; 
Abandonar os estudos para trabalhar e sobreviver; 
Abandonar minha família para viver na rua; 
Ver meu pai alcoolizado; 
 Ver a separação conjugal de meus pais; 
 Ver meu pai agredir e espancar minha mãe. 

 
f) Expectativas de Acontecimentos Positivas: que representa a soma total de todos os 
acontecimentos positivos. 

 
g) Expectativas Pessoais: que representa a soma de pontuações nas áreas de auto-

realizações, posição econômica, bem-estar físico e ocupacional, e relações 
interpessoais. 

 
 

6.4.4. Questionário de Conduta antissocial  
 
Ao decidirmos pela utilização desse questionário, levamos em consideração 

o  nosso posicionamento conceitual da conduta antissocial, que a temos definido muito 
mais pelos conceitos condutuais  e não pelos conceitos sócio-legais.  

 
O questionário assim nos facilita atingirmos esse objetivo e nos oportuniza  

um trabalho especificamente na área condutual, em que o método do auto-informe é de 
grande importância para a Psicologia Criminal. 

 
Um outro fator decisivo também na definição de utilizarmos esse 

questionário, é que ele nos possibilita de imediato, a mensuração do grau de periculosidade 
delinquencial  entre os sujeitos institucionalizados e não institucionalizados. 

 
Esse questionário foi desenvolvido  pelo Departamento de Psicologia Social 

e Básica e pelo Departamento de Psicologia Clínica na Universidade de Santiago de 
Compostela, já sendo utilizado na  investigação de vários estudos de conduta anti-social, 
tais  como os de Miron et al., (1989);  E.G.Carrilo et al., (1994);  Luengo et al., (1994);  
Otero, Luengo, Miron, Carrilo e Romero, (1994);  Romero et al., (1995). 
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Para utilizarmos esse questionário, foi  feito uma revisão de certos  termos  

que usados na Europa, não se coadunam com a  realidade  sociocultural do Brasil.  O 
questionário também foi revisado com a inserção de tantos outros atos de infrações que 
freqüentemente são praticados por  menores delinqüentes brasileiros, à luz de nossa 
realidade social. 

O questionário original está composto por  82 perguntas que devem ser 
respondidas numa escala de quatro pontos segundo a freqüência de realização de condutas 
anti-sociais.  As opções de respostas são “  nunca  “( 0 vezes) a que se assinala uma 
pontuação de 0;  “ poucas vezes  “ ( de 1 a 5 vezes), que se pontua com um valor de 1;  “ 
muitas vezes “ ( de 6 a 10 vezes), que se pontua com 2 e  “  freqüentemente “ (10 ou mais 
vezes) , a que se assinala 3 pontos.  A pontuação do sujeito ao contínuo de “conduta anti-
social “ vem dada pelo somatório das pontuações obtidas em cada um dos itens. 

 
O conteúdo dos itens faz  referencia a  cinco (5)  dimensões de condutas  

anti-sociais. A dimensão de  “ Vandalismo “  é composto por 15 itens (e.g. Quebrar as 
vidraças de casas desocupadas;,  Riscar carros estacionados ;   Andar em grupos fazendo 
arruaças ) . A dimensão de “ Agressão “ é composta por 15 itens (e.g. Surrar uma pessoa 
numa briga; Brigar na rua sem uso de armas; Agredir alguém com intenção de matar).  A 
dimensão de “ Roubo “ é composto de 18 itens ( e.g. Roubar objetos de um carro; Assaltar 
uma casa sem ter planejado; Bater a carteira do bolso de alguém). A dimensão de “  
Condutas contra Normas “ , é composto de 13 itens (e.g. Fugir de casa; Dormir fora de casa 
sem permissão; Meter-se com pessoas maiores) . A dimensão de “Consumo e trafego de 
drogas “  que é composto por 21 itens ( e.g. Usar drogas com um grupo de amigos; Usar 
LSD; e Participar de atos ilegais para conseguir drogas).   

 
6.4.4.1. Estudo Piloto 

 
Afim de se reanalisar os itens contidos no Questionário de Condutas Anti-

sociais e  afim de se examinar a consistência e validez transcultural destes itens e de 
selecionar aqueles que tem uma maior potência discriminativa para diferenciar delinqüentes 
e não delinqüentes no Brasil  e afim de se analisar as propriedades psicométricas do 
conjunto de itens selecionados e aportar um instrumento de avaliação válido, é que 
realizamos esse estudo piloto. 

 
Para aplica-lo no Brasil se fez uma tradução do mesmo e a todos os sujeitos 

da mostra se lhes aplicou o questionário CCA, anteriormente comentado. De acordo com os 
objetivos deste trabalho, para a análise de itens, se realizaram em primeiro momento uma 
Analise de Variância para determinar que itens estabeleciam diferenças significativas entre 
delinqüentes e não delinqüentes. 

 
Posteriormente, com o conjunto de itens selecionados e que mostravam 

maior validez e consistência transcultural se realizaram análises de fiabilidade (alfa de 
Chonbach e prova  de duas metades (Guttman Split-half), para o conjunto dos itens e para 
cada sub-escala por separado. Todas as análises foram realizadas com o pacote estatístico 
SPSS versão 3.10. 
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Resultados 

Os resultados das análises dos itens, à partir da análise de variância, quando 
se comparam os grupos de delinqüentes (grupo l), e de não delinqüentes (grupo 2), mostram 
que os 82 itens analisados, que constituem o questionário original, só 12 itens, que se 
inserem  na tabela 4,  não alcançam o nível de significação mais alto (p<.0001) para 
diferenciar ambos os grupos de sujeitos.  

 
Os resultados de análise de itens parece demonstrar, que há uma alta 

consistência transcultural nas condutas antisociais que servem para diferenciar adolescentes 
delinqüentes dos não delinqüentes em ambos os países. Esta consistência parece maior para 
as condutas de roubo, agressão, conduta contra normas e drogas que para as de vandalismo. 
Isto poderia estar indicando que são as condutas de vandalismo as que mais podem variar 
ao largo do tempo e em diferentes contextos e que é o tipo de conduta anti-social mais 
dependente do contexto sociocultural em que vive o adolescente. 
 Tabela 4: Itens que  descriminam entre delinqüentes e não delinqüentes, agrupados 
segundo a escala a que pertencem. 
ESCALA ITENS 
VANDALISMO • Desinflar as rodas de um carro ou moto 

• Sujar as ruas deliberadamente, tirando imundícies, quebrando garrafas etc 
• Destruir as instalações de seu colégio (lavabos, mesas) 
• Rasgar as lonas dos bares 
• Mudar as trilhas dos trens 
• Pichar as rodas ou subir em cima dos carros estacionados 
• Quebrar o telefone das cabines 
• Realizar desenhos obscenos nas paredes e portas dos banheiros 

ROUBO • Tirar o carro ou moto de um desconhecido para dar uma volta 
AGRESSÃO • Meter-se com as pessoas maiores 

• Molestar, insultar ou empurrar uma pessoa desconhecida na rua 
DRÓGAS • Tomar anfetaminas 

 
Uma vez eliminado do questionário os doze itens que não alcançaram  o 

nível de significação de p <  .01 para diferenciar os adolescentes delinqüentes e não 
delinqüentes se procedeu a fazer uma análise do conteúdo dos  itens para  ver se eram 
coincidentes em ambos os países a categorização dos itens em cada uma das escalas. Esta 
análise também demonstrou   que a descrição de itens na escala de vandalismo era a que 
assentava  as maiores divergências. em concreto as mudanças que se introduziram foram as 
seguintes. 1) o item 14 “abrir as portas dos táxis na estação de trem ou de ônibus”, de 
conduta contra normas passou a vandalismo. 2) o item 18 “tirar objetos ou dinheiro de 
máquina de guloseimas, telefones, etc” de roubo  se transferiu para  vandalismo. 3) o item 
37 “andar em bando armando confusão” e “meter-se em briga ou provocar confusão” de 
agressão passou a vandalismo. 4) no item 75 “resistir e tentar escapar de um policial” 
passou de agressão a condutas contra normas. 5) O item 3 “viajar sem bilhete ou havendo 
pagado uma tarifa inferior” de roubo passou a conduta contra normas. 

 
Tendo em conta estas mudanças no questionário ficou constituído por 70 

itens distribuídos em cada uma das escalas da seguinte forma: vandalismo (10 itens), 
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agressão (10 itens), roubo (16 itens), conduta contra norma (13 itens), drogas (21 itens). 
Dado o elevado número de itens da escala de drogas, já que não se havia eliminado nenhum 
a partir da análise de itens porque todos tinham alto nível de  discriminação, se viu 
necessário reduzi-lo para não inclinar  a pontuação total do questionário na direção de 
consumo de drogas. Tendo em conta que parte dos itens faziam referência ao consumo de 
distintos tipos de drogas e outra parte a problemas que lhes ocasionava o dito consumo, se 
eliminaram os itens de consumo, ficando reduzida a escala a 11 itens. Os itens que compõe 
cada uma das escalas aparecem na tabela 5.   

 
 
 
 
 

 Tabela 5: Itens que compõem cada  uma das escalas: 
VANDALISMO:  10 Itens 
1. Romper os cristais das casas vazias. 
2. Pôr fogo em algo: uma papeleira, uma mesa, um carro. 
3. Golpear, romper ou rasgar os carros ou motos estacionados. 
4. Abrir as portas de taxis na estação de trem ou ônibus. 
5. Arrombar uma janela. 
6. Tirar  objetos ou dinheiro de máquinas de guloseimas, telefones etc. 
7. Fazer destroços em  uma tenda, roubando algo ou não. 
8. Fazer destroços em um bar. discoteca, etc. 
9. Andar em bandos armados fazendo bagunças ou provocando distúrbios. 
10. Entupir as ferraduras de lugares públicos. 
 
AGRESSÃO:  10 Itens 
1. Atacar a alguém (um inimigo de uma banda rival) em um lugar público (rua, 
bares...) sem uso de armas. 
2. Atracar-se com outra pessoa com golpes mútuos. 
3. Dar uma surra em uma pessoa em uma briga. 
4. Agir violentamente contra o professor (ameaças, insultos). 
5. Ameaçar ou assustar a alguém com uma arma. 
6. Dar um murro ou pontapé em uma outra pessoa. 
7. Usar qualquer tipo de arma em uma briga. 
8. Agredir a um policial que trata de deter um outro. 
9. Incitar a um distúrbio ou a um motim. 
10. Agredir a alguém intentando mata-lo. 
 
 
ROUBO:  16 Itens 
1. Roubar objetos do interior de um carro., 
2. Entrar em uma casa, piso etc. e roubar coisas sem haver planejado com 

antecedência. 
3. Tomar parte de um roubo que implica em uso de força física; 
4. Entrar em uma casa aberta sem permissão com intenção de roubar. 



 141

5. Tirar algo da carteira ou do armário de alguém do colégio sem permissão; 
6. Roubar coisas de grandes armazéns, supermercados etc. estando aberto. 
7. Planejar entrar em uma casa, piso etc. para roubar e levar a cabo. 
8. Tirar a bicicleta de um desconhecido e ficar-se. 
9. Roubar materiais de gente que está trabalhando. 
10. Tirar coisas do bolso de roupas que estão nos armários. 
11. Tirar coisas de tendas pequenas que estão abertas. 
12. Roubar objetos de propriedades da escola. 
13. Roubar coisas das janelas (passarinhos,  roupas etc.) 
14. Tomar parte de um roubo que implicou em uso de uma arma. 
15. Dar um tiro em  alguém. 
16. Atracar-se a uma pessoa. 
 
 
 
CONDUTAS CONTRA NORMAS:  13 Itens 
1. Viajar indevidamente sem bilhete ou havendo pago uma tarifa inferior. 
2. Beber álcool nos bares antes dos 16 anos. 
3. Conduzir embriagado. 
4. Andar com gente que se mete habitualmente em brigas. 
5. Embriagar-se por beber em demasia. 
6. Fumar tabaco antes dos 15 anos. 
7. Escapar-se de casa. 
8. Passar a noite fora de casa sem permissão. 
9. Aceitar objetos sabendo ou reconhecendo que são roubados. 
10. Convencer a outro  que faça algo proibido. 
11. Cobrar para fazer algo ilegal. 
12. Ser expulso do Colégio. 
13. Fugir da policia. 
 
 
DROGAS:  11 Itens 
1. Poder ser capaz de localizar um vendedor de drogas facilmente. 
2. Tomar drogas em grupo com os amigos. 
3. Ser hospitalizado pôr abusar de drogas. 
4. Ter síndrome de abstinência, necessidade de tomar uma droga. 
5. Ter um  desmaio como conseqüência de droga. 
6. Ter problemas médicos por uso de drogas (hepatites, convulsões, perdas de 

memória). 
7. Perder amigos por consumir drogas. 
8. Perder um emprego ou ser expulso do colégio pôr causa de drogas. 
9. Pedir ajuda a alguém por causa de droga. 
10. Participar em atos  ilegais para conseguir drogas. 
11. Ser detido  por possuir droga. 
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Para analisar as propriedades psicométricas do questionário final, 
configurada pôr 60 itens, divididos nas cinco escalas mencionadas se realizaram análises de 
fiabilidade (Alpha de Crombach e Prueba Guttman Split-half). Estas análises se realizaram 
para o conjunto dos itens para a análise de fiabilidade da pontuação total do questionário e 
para cada uma das sub-escalas. Nas tabelas 6 e 7 se mostram os resultados destas análises . 

 
Tabela 6: Coeficientes de fiabilidade do conjunto dos itens  
PONTUAÇÃO 
TOTAL 
60 itens 

alpha de  
Cronbach 
 
Guttman 
split-half 

 
.97 
 
 
.91 

 
 
Tabela 7: Coeficientes de fiabilidad de cada uma das escalas  
VANDALISMO 
10 itens 

alpha de  
Cronbach 
 
Guttman 
split-half 

 
.84 
 
 
.86 

AGRESSÃO 
10 itens 

alpha de  
Cronbach 
 
Guttman 
split-half 

 
.86 
 
 
.78 

ROUBO 
16  itens 

alpha de  
Cronbach 
 
Guttman 
split-half 

 
.91 
 
 
.90 

CONDUTAS 
CONTRA AS 
NORMAS 
13  itens 

alpha de  
Cronbach 
 
Guttman 
split-half 

 
.87 
 
 
.84 

DROGAS 
11  itens 

alpha de  
Cronbach 
 
Guttman 
split-half 

 
.89 
 
 
.89 

 
Como se pode observar, os índices de fiabilidade para o conjunto dos 60 

itens e quando se analisa cada uma das dimensões por separado parecem muito aceitáveis 
mostrando-se os itens mais altos na escala de roubo. Considerando o escasso número de 
itens de algumas escalas tal como de vandalismo e agressão (10 itens),  que se reduziu a 
metade quando se utiliza o índice de Guttman, os resultados obtidos nos mostram que os 
itens selecionados tem boas propriedades psicométricas e têm uma alto índice de validez 
para ser utilizado em investigações trans-culturais. 
 
Conclusão 

Em relação aos objetivos propostos neste estudo piloto, as análises realizadas 
nos tem permitido reanalizar, muitos anos depois de sua realização, o questionário de 
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conduta anti-social e selecionar um conjunto de itens com validez trans-cultural para 
diferenciar delinqüentes e não delinqüentes em nosso pais.  A análise psicométrica dos itens 
selecionados nos permitem comprovar a idoneidade de delimitar tipologias de condutas 
dentro do constructo de conduta antissocial e sua operacionalização através de auto-
informe.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6.5. PROCEDIMENTO DA PESQUISA 
 

Todos os questionários mencionados foram aplicados coletivamente, em 
salas de aula durante o horário escolar,  em duas sessões de duas (2) horas cada, durante 
dois dias,  sendo acompanhado de perto com a supervisão e orientação da equipe dos 
monitores. 

 
Na coletagem de dados, atuaram como monitores alunos do Curso de 

Pedagogia e de Serviço Social da Universidade Federal do Amazonas, além da equipe 
técnica das referidas Instituições, composto de Psicólogos, Assistentes Sociais,  Professores 
e Técnicos Administrativos.  

Os monitores receberam treinamento especial na Universidade Federal do 
Amazonas, com as instruções de  ensino das técnicas de  aplicação dos referidos 
questionários. 

 
Para os  sujeitos de baixa escolaridade, houve um atendimento 

individualizado na base de entrevistas, afim de que os questionários fossem respondidos na 
íntegra. 

 
6.6 . ANÁLISE  ESTATÍSTICA 
 

Para lograr os objetivos que nos propomos neste trabalho, se realizaram as 
seguintes análises estatísticas: 
• Análise descritiva; 
• Análise fatorial; 
• Análise de variância; 
• Análise de regressão. 
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6.6.1. Análise descritiva  
 
 
Afim de se  conhecer as características da amostra realizamos uma análise de 

freqüência dos índices de conduta antissocial e das diferentes variáveis sócio-demográficas, 
familiares e escolares analisadas. Posteriormente realizamos uma análise descritiva (medias 
e desviações típicas) das variáveis objeto desta investigação: conduta antisocial, valores e 
expectativas de futuro. Essas análises se realizaram de forma paralela para cada um dos 
grupos  em que foi dividida a amostra (menores institucionalizados e não  
institucionalizados) e nos permite  de acordo com os dois primeiros objetivos do estudo 
realizar uma análise descritiva  das variáveis sociodemográficas, os padrões de valores e as 
expectativas de futuro dos menores marginalizados.  

 
 

6.6.2. Análise Fatorial 
 

Utilizamos a análise fatorial  para aprofundar a análise dos valores. Além da análise 
descritiva que nos permite conhecer quais são os valores considerados mais importantes para 
cada grupo de sujeitos, nos interessa examinar como eles se estruturam em dimensões mais 
gerais e em que medida as relações que  se estabelece entre os diferentes é similar para 
delinqüentes e não delinqüentes.  Para isso, realizamos num primeiro momento uma análise 
fatorial para o conjunto de amostra e posteriormente um para cada grupo de sujeitos. 
 
 

O método de análise que utilizamos foi o de “componentes principais”, 
desenvolvido por Hotelling (1933).  Com os fatores extraídos se levou a cabo, num 
primeiro momento uma rotação oblíqua com o critério Öblimin Directo”, de Jennrich e 
Sampson (1966), uma vez comprovadas a partir deste método  as baixas correlações entre 
os fatores, se optou pela rotação ortogonal. O critério  de rotação que utilizamos foi o 
critério “Varimax”, desenvolvido por Kaiser (1958). Com esse método se obtiveram grupos 
de valores independentes e se analisou a estrutura dos valores em cada grupo da amostra.  

 
6.6.3. Análise de Variância 

 
Para determinar a importancia que os valores  e as expectativas de futuro 

tem sobre a conduta antissocial e deliquencial  dos adolescentes e quais eram os valores e 
as expectativas de futuro que serviam  para diferenciar aos sujetos delinqüentes e não 
delinqüentes realizamos  uma série de análises de variancia. 

 
Para isso se fez uma primeira análise comparando os grupos da amostra 

entre institucionalizados e não institucionalizados, e posteriormente outra análise dividindo 
as amostras em grupos segundo a função das pontuações dadas  pelos  sujeitos no 
questionário de  condutas anti-sociais.  Essas análises se realizaram para determinar que 
variáveis permitem diferenciar aos sujeitos com distintos níveis de implicações em sua 
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conduta antissocial, independente de sua condição de institucionalizados ou não 
institucionalizados. Os grupos que  levamos em  consideração  foram: 

 
Não delinqüentes  =  foram considerados aqueles sujeitos que no Questionário de Condutas 
antissociais obtiveram pontuações inferiores ao percentil 25 e que iam  de 0 a 4. 
  
Delinqüentes Moderados = foram considerados aqueles sujeitos que no Questionário de 
Condutas Antissociais, obtiveram pontuações  situadas entre o percentil 25 e 75  e que iam 
de 6 a 45; 
 
Delinqüentes Severos =  foram considerados aqueles sujeitos que, no Questionário de 
Condutas Antissociais, obtiveram pontuações acima do percentil 75,  que se corresponde 
com uma pontuação  maior de 45.  
 
 
 
 
6.6.4. Análise de Regressão 

 
Essa análise foi utilizada para conhecer o grau de determinação conjunta dos 

valores e as expectativas de futuro sobre a conduta antissocial dos adolescentes.  Para 
realizar essa análise se tomou como variável  dependente ou “critério “  a pontuação do 
sujeito no continuo de conduta antissocial e como variáveis dependentes ou  “ preditores “  
àqueles valores e expectativas de futuro em que se diferenciavam significativamente os 
sujeitos com distintos graus de implicações em sua conduta anti-social. 

 
Todas as análises estatísticas foram efetuadas através do programa 

informático SPSS para Windows versão 6.0.1. 
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VII. ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS 
 
 
7.1. CONDUTA  SOCIAL  E  CONDIÇÕES  DE  MARGINALIZAÇÃO 
 

 
  Como passo prévio às análises mais específicas, encaminhados a por à prova 
as relações entre valores e expectativas de futuro com a conduta antissocial,  realizamos 
uma análise descritiva das características dos dois grupos de amostra que compõe nosso 
estudo. Essas análises se levaram à cabo com o fim de comprovar em que medida ambos os 
grupos, tal como supomos quando se fez a seleção da amostra, diferem em seus padrões de 
conduta antissocial e quais são suas características socio-demográficas e suas condições de 
marginalização.  
 

Nesse aspecto apresentaremos,  para ambos os grupos da amostra (sujeitos 
institucionalizados e não institucionalizados), os seus padrões de conduta antissocial e 
aquelas variáveis psicossociais e socio-demográficas, recolhidas à partir do questionário de 
dados pessoais, que se consideram mais relevantes na análise da conduta antissocial, tais 
como: o nível ocupacional dos membros da familia e suas condições sócio-economicas e 
financeiras; o nível de escolaridade; o gráu de instrução;  as características familiares, e 
tanto a análise da estrutura familiar  como o  tipo de relacionamento familiar . 
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7.1.1. Padrões de Conduta antissocial e os distintos grupos de amostra 
 
 

Na tabela 8  se apresentam as pontuações médias em cada uma das 
dimensões que mede o Questionário de Conduta Antissocial. Como se pode ver existem 
diferenças significativas nos grupos de amostra em todas as dimensões de conduta anti-
social analisadas, sendo em todos os casos as pontuações dos adolescentes 
institucionalizados mais altas que aquelas dos não institucionalizados.  

 
Os resultados desta análise demonstram que realmente existem diferenças 

importantes nos padrões de conduta antissocial de ambas amostras, obtendo-se as maiores 
diferenças, tal como se demonstra pelo valor F, em conduta contra normas, roubo e 
problemas com as drogas. Os índices mais altos em atos de agressividade, e vandalismo, 
para os delinqüentes, refletem a manifestação de sentimentos de revolta ante as frustrações 
e conflitos e também o nível de insatisfação ante as adversidades e barreiras  sociais que 
lhes são impostas pelas condições de marginalização. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabela 8- Pontuações das dimensões de Conduta antissocial para ambos os grupos. 
 
 
 
Condutas 

 
Grupo I 
N = 113 
 
Institucionalizados. 
Média 

 
Grupo II 
N = 108 
Não 
Institucionalizados 
Média 
 

 
 
 
F 

 
 
 
Nível de 
 Significação 

1. Roubo 
2. Agressão. 
3. Vandalismo 
4.Conduta  contra  

normas. 
5. Drogas 
6. PT Condutas 

7,57 
7,51 
5,46 
 
10,01 
5,46 
36,25 

1,27 
3,59 
1,81 
 
3,07 
0,74 
10,50 

69,35 
36,05 
40,64 
 
85,84 
60,10 
71,71 

,00 
,00 
,00 
 
,00 
,00 
,00 

 
 
Tabela 9 - Índices de conduta antissocial  avaliadas à partir do Questionário de dados 
Sócio-Demográficos.       
    Institucionalizados 

N = 113 
Não Institucionalizados 
N= 108 
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Condutas 
 

Sim  ( %) Não   ( %) Sim (%) Não (%) 
 

 
 
1. Uso de arma. 
2. Assalto sem arma. 
3. Danos. 
4. Delitos. 
5. Uso de drógas. 
6. Furtos. 
7. Membro de Galeras. 
8. Julgamentos. 
9. Assaltos com armas. 

 
 
17,1                     82,9 
19,5                     80,5 
21,1                     78,8 
73,4                     26,6 
37,5                     62,5 
65,2                     34,8 
29,2                     70,8 
22,5                     77,5 
19,5                     80,5 
 

 
 
0                          100 
0                          100 
0                          100 
0                          100 
0                          100 
25,2                      74,8 
0                          100 
0                          100 
0                          100 
 
                     

Na tabela 9  se encontram  os índices de conduta antissocial avaliados à 
partir do Questionário de Dados Pessoais, e nela de novo fica patente os índices 
diferenciados entre ambos os grupos , no qual se registra para os institucionalizados, níveis 
considerados de condutas antissociais, com um percentual mais alto distribuído para os 
diversos tipos de delitos, seguidos de um destaque para furtos, uso de drogas e de 
participação em galeras. 

 
Na amostra dos sujeitos não institucionalizados, se constata como único 

delito a prática de furtos,  ficando os demais itens isentos de índices de infração. 
Consideramos que a prática de furtos é próprio da sub-cultura de  pobreza, desenvolvido 
pela oportunidade de se delinqüir e  pelas carências sócio-econômico, em que os 
adolescentes sentem necessidade de furtar  para suprir suas necessidades financeiras. 
Apesar de que alguns adolescentes na amostra de não institucionalizados nos informam da 
prática de roubos, como podemos ver o número de sujeitos que realizaram essa atividade 
antissocial é muito menor (25,2% frente a 65,2%) e quando essa dimensão é avaliada 
através do questionário de condutas antissociais as pontuações médias no número de roubos 
que realizam os adolescentes de ambas amostras são altamente significativas. 
 
  
7.1.2. Características Psicossociais nos distintos grupos de amostra 
 
 

Uma vez demonstrado que os grupos em que dividimos a amostra se 
diferenciam significativamente com relação a conduta antissocial, em que  claramente  o 
grupo dos institucionalizados possuem uma média  mais alta em todos os tipos de conduta 
antissocial, nos propomos analisar em que medida esses dois grupos,  apesar de que os 
sujeitos de  ambos os grupos, residem em bairros periféricos de Manaus, considerados 
como ecologia de sub-cultura, onde comprovadamente as famílias em sua totalidade são de 
classe social baixa, tem uma diferença quanto a sua condição de marginalização. Para isso 
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passamos a analisar do questionário de dados  pessoais, de ambos os grupos, suas 
características sócio-economicas, seu nível de escolaridade e suas características familiares. 

 
 

7.1.2.1. Nível  Sócio-Economico 
 

Um primeiro  fato que se constata na presente investigação, quando 
analisamos os dados socio-economicos no escásso número de adolescentes que respondem 
a essas questões, apenas 25 sujeitos da  amostra de  institucionalizados e 60 do grupo de 
não institucionalizados responderam sobre sua condição sócio-economica. Isso pode dever-
se ao fato dos menores manifestarem o senso de pudor sobre essa questão, em que se 
sentem envergonhados de declararem sua condição de vida, em que os mesmos consideram 
humilhante o fato da desigualdade social, em que reside um dos pontos vitais da 
marginalização. Um  outro fato também que justifica essa abstinência da resposta desses 
dados, é que, a maioria dos menores que se absteram de fornecer informações,  são 
indigentes, ou seja, são menores órfãos de pai e mãe, e outros são menores abandonados, 
que perderam a  afiliação familiar, e por isso não tem como responder a questão, por  
estarem completamente desintegrados e alienados  do contexto familiar.  

 
As tabelas  que se apresentam na continuação, servem para analisar as 

condições sócio-demográficas e da marginalidade social que se relacionam com a conduta 
delinquencial dos meninos, e que nos dão um demonstrativo básico das precárias condições 
sócio-econômicas do grupo familiar de onde procedem. A operacionalização do status 
sócio-econômico é uma tarefa difícil e ainda mais nesta amostra onde todos os sujeitos 
procedem de bairros periféricos da Cidade de Manaus, e pertencem a classe baixa. Por isso 
temos tomado como índices o nível de ocupação dos membros da família, que 
tradicionalmente tem sido o mais utilizado nos trabalhos sobre desviação social quando se 
trabalha com adolescentes, e a percepção subjetiva dos adolescentes acerca das condições 
sociais e financeiras de sua família, se tem dinheiro suficiente para viver.  

 
Nas tabelas 10, 11 e 12 se apresentam os dados sobre o nível de ocupação 

dos diferentes membros da família para os dois grupos de amostra.  
 
 
 

Tabela 10 
Distribuição de freqüência entre institucionalizados e não institucionalizados, cujo  pai 
trabalha.  
 Institucionalizados. Não Institucionalizados. Total 
 
Sim 
Não 
 

 
 60% 
 40% 

 
 93,3% 
 6,7% 

 
 83,5% 
 16,5% 

Total 100% 100% 100% 
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Tabela 11 
Distribuição de freqüência dos sujeitos institucionalizados e não institucionalizados, quanto 
à  ocupação do trabalho profissional da mãe. 
  Institucionalizados 

 
Não Institucionalizados Total 

Sim 
Não 

  32 % 
  68 % 
 

         80%  
         20% 

 65,9 % 
 34,1 % 
 
 

Total 100%       100% 100% 
 

Tabela 12  
Distribuição de freqüência  dos  sujeitos institucionalizados e não institucionalizados, cujos 
irmãos trabalham .  
 Institucionalizados 

 
Não Institucionalizados Total 

Sim 
Não 

 4 % 
96 % 
 

        30 %          
       70 % 

 22,4% 
  77,6 % 
 
 

Total 100%    100% 100% 
 

 
Conforme constatamos nas tabelas, parecem existir diferenças no nível de 

ocupação dos membros da família nos dois grupos de sujeitos, existindo na amostra de 
adolescentes institucionalizados um maior nível de desocupação familiar.  

 
Os números estatísticos da Tabela 10 nos mostram que, apenas 40% dos pais 

dos delinqüentes desempenham atividades ocupacionais de trabalho profissional ou 
emprego para a manutenção financeira da família, enquanto que a  maioria  de 93,3% dos 
pais dos meninos não delinqüentes exercem atividades profissionais trabalhistas para o 
custeio do lar e só um  6,7% não exercem essas atividades.   

 
Os dados diferenciais entre ambos os grupos nos indicam o desemprego 

como uma condição sócio-demográfica, e como fonte de marginalizaçäo e de desvio social 
da conduta.  A desocupação dos pais dos meninos delinqüentes, em muitos casos se tem 
como causa o alto índice de alcoolismo entre os mesmos, que é considerado como um dos 
fatores de alienação social. 

 
Um outro fator que se considera é o fato de que, a maioria dos pais são 

oriundos do interior do Estado do Amazonas, e na Capital amazonense sobrevivem de 
subempregos, por serem considerados na industrialização moderna como uma mão de obra 
desqualificada. 

 
Os dados da tabela 11 nos mostram estatisticamente que, a maioria de 68% 

das mães dos delinqüentes não desempenham atividades de trabalho profissional 
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remunerado, ao contrário de 80% das mães de sujeitos não delinqüentes exercem atividades 
de trabalho ocupacional e remunerado, para ajudar na manutenção financeira e econômica 
do lar. O resultado indica o fator sócio econômico como fonte da marginalização e da 
conduta delinquencial. 

 
A  tabela 12 nos mostra a realidade ocupacional da família dos menores 

delinqüentes, em que 96%  de seus irmãos não trabalham, o que soma um atributo pesado 
para a  sobrevivência familiar, quando o equivalente de 70% de irmãos de menores não 
delinqüentes exercem atividades ocupacionais de trabalho remunerado.  

 
Esses números nos indicam um certo número de ociosidade de atividades 

ocupacional de trabalho remunerado no contexto familiar dos delinqüentes, em que a renda 
percápta da família é insuficiente para se manter   ou cobrir as necessidades básicas, onde a 
maioria da grande prole  vivem na ociosidade. 

 
Na tabela 13 se apresenta a porcentagem de sujeitos de cada uma das 

amostras que percebem dificuldades econômicas em sua família.  
 
 
 
 
 
 
 

Tabela 13 
Condições sócio-econômicas e financeiras  das  famílias dos menores institucionalizados e 
não institucionalizados, se tem dinheiro suficiente para viver bem. 
 Instituicionalizado

s. 
Não Institucionalizados Total 

 
Sim 
Não 
 

 
 
 100% 

 
 75% 
 25% 

 
 52,9% 
 47,1% 

Total 100% 100% 100% 
 

 
Os dados estatísticos refletem que  a  totalidade de 100% dos delinqüentes 

declaram que não possuem dinheiro suficiente para sobreviver, embora isto só é assim para 
os 25% da amostra de não delinqüentes. Este dado reflete também que uma parte 
importante do grupo de sujeitos não institucionalizados está imerso na cultura de pobreza, 
mas os 75% indicam que possuem condições mínimas de subsistência social.  

 
Nesse aspecto, a falta de condições financeiras para se sobreviver se trata de 

uma contingência sócio-demográfica, e que implica na marginalização social, e que se 
relaciona com o desvio social. 
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A falta de condições financeiras para se viver bem é justificável pela 
inadaptação  e despreparo do caboclo, vítima do êxodo rural, para competir no exigente 
mercado de trabalho, pois os marginalizados não possuem especializações profissionais. 
Um outro fator que justifica esse fato, é a realidade do desemprego, que determina a 
pobreza social. 

 
A maioria desses menores dormem nas ruas, mendigam e se organizam em 

grupos onde usam drogas e praticam pequenos assaltos e outros delitos. Seus familiares na 
maioria não possuem condições financeiras para a sobrevivência social, pois são 
desocupados por não terem profissão. 

 
Os problemas sócio-economicos e financeiros  impõem aos menores a 

procura de sobrevivencia na rua, que se transforma em via de acésso à carreira 
delinquencial. Uma grande soma desses menores foram abandonados pelos pais. Alguns 
são indigentes, órfãos e sem identidade nominal por desconhecem sua descendencia e sua 
afiliação materna e paterna.  

 
Estudos que se tem realizado em nível das explicações macrossociais, acerca 

da conduta antissocial se tem levado em consideração o ambiente sócio-demográfico, as 
condições sociais, além da marginalização, que exercem certas implicações condutuais 
entre os sujeitos ou populações submetidas a  tais situações. 

 
Também consideramos que, o cerne  do surgimento da sub-cultura tem 

implicações com os problemas sócio-demográficos, e das quais surgem e proliferam as 
populações marginais, e segundo vários estudos , é de onde se originam  a grande maioria 
dos atos dissociais. 

 
7. 1.2. 2 . Nível de Escolaridade 
 
 
 Os estudos sobre a conduta antissocial dos adolescentes  tem mostrado, que o atraso 
escolar é um fator relacionado com a conduta dissocial.  Os dados de nosso estudo apontam 
nessa direção. Na tabela  nº 14 se apresentam os dados do grau de escolarização alcançado 
pelos adolescentes institucionalizados. 
Tabela 14 
Grau de Instrução dos menores institucionalizados. 
  

Percentual  
 

Primário 
 
Secundário 

93,2 % 
 
6,8 % 

 
 
Dos 113 meninos institucionalizados que participaram da pesquisa a maioria 

93,2%  que se encontram internos nos Centros de Recuperação, possuem uma baixa 
escolaridade, pois permanecem na faixa de ensino primário. Muitos dos que estão nesses 
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Centros  não puderam participar da Pesquisa pois são analfabetos, não sabem ler e nem 
escrever, e que  nunca freqüentaram escola.  

 
O sistema educativo no Brasil, escalona o curso primário no nível de 

alfabetização e ensino básico, em que o estudante adquire conhecimentos bem elementares. 
O nível  secundário é dividido em primeiro e segundo grau. O primeiro grau se realiza em 4 
anos, e o segundo grau que antecede ao nível superior se realiza em 3 anos.  

 
Os 108 meninos não institucionalizados que participaram da pesquisa e que 

são estudantes das Escolas Publicas, estão na faixa  escolar  secundária, da 4a. a 8a. série do 
primeiro grau. 

 
Esses dados confirmam os estudos de Wolfang e Ferracuti (1967), Lerman  

(1968), Poland (1978), Cohen (1965), Matza, Sykes (1961), Cloward e Ohlin (1960), que 
analisando a conduta antissocial, destacaram a baixo escolaridade como uma das principais 
características na sub-cultura delinqüencial. 
 
 
7.1.2.3. Características Familiares 

Nas últimas décadas se tem gerado uma quantidade enorme de  dados, fruto 
de múltiplas investigações, que vinculam a conduta antissocial dos adolescentes com  as 
características relacionadas com o núcleo familiar do que procede. 

 
Os estudos que intentam revelar o papel da família como fator  de proteção 

frente a conduta problema do adolescente se tem centrado num primeiro momento nos 
aspectos estruturais do meio familiar, tais como: o nível sócio-econômico, tamanho da 
família, desemprego dos pais, enfermidades físicas ou mentais, ausência de um dos pais por 
morte ou separação. Posteriormente os estudos se tem ocupado das variáveis referidas ao 
funcionamento familiar: interações afetivas entre os membros da família e entre pais e 
filhos, e as práticas educativas. Os estudos tem demonstrado que a família é um fator 
importante na gênesis da conduta problema e que, dentre todos os aspectos familiares, 
seriam os aspectos interativos ou de funcionamento do sistema familiar, muito mais que os 
aspectos estruturais, os fatores que tem um efeito realmente significativo sobre a conduta 
problema. 

 
Especificamente existe evidencia empírica acerca da covariação que se 

estabelece entre a conduta problema do adolescente e a pertinência a famílias onde 
predomina um clima familiar tenso e conflitivo. Os indivíduos com mais altas pontuações 
em conduta antissocial provem de lugares nos quais as relações  entre ambos os pais e 
entres estes e  os filhos são conflitivos, e o vínculo  afetivo é escasso ou inexistente. Estes 
resultados tem como marco teórico a teoria do controle social, no sentido de que o apego 
entre os pais e filhos e a percepção desse apego por parte do adolescente, atua afastando o 
jovem da conduta desviada ao promover a identificação afetiva e a comunicação familiar, 
assim como o controle tanto direto como indireto, dos pais sobre a conduta do filho. 

 
Passamos a analisar os dados em função de ambos os grupos de amostra,  

relacionados com as variáveis da estrutura familiar, que tem a ver com a composição 
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familiar, e o funcionamento do ambiente familiar que tem a ver com o tipo de 
relacionamento que se estabelecem com os membros da família. 
 
 
7.1.2.3.1. Estrutura Familiar 
 

Os dados sobre a estrutura familiar se concentram  nas tabelas 15, 16 e 17 e  
nos revelam características peculiares que envolvem as questões familiares de grupos dos 
sujeitos delinqüentes e não delinqüentes. 

 
Tabela 15 
Porcentagem dos entrevistados, cujos  pais estão vivos . 
 Institucionalizados 

N=112 
Não 
Institucionalizados 
N=108 

Total 
N=220 

 
Sim  
Não 
Só um deles 
 

 
 83,9% 
 3,6% 
 12,5% 
 

 
97,2% 
 
 2,8% 

 
 90,5% 
 1,8% 
7,7% 

 
Tanto para os delinqüentes quanto para os não delinqüentes, os dados de 

amostra da tabela 15, indicam que, a maioria de 83,9% e 97,2% respectivamente de seus 
pais estão vivos. Para os delinqüentes seus pais estão vivos, mas muitos deles estão 
conjugalmente separados. 

Os resultados da tabela 16 nos mostram em números que a maioria de 63,3% 
dos pais de sujeitos delinqüentes não moram juntos, pois são separados conjugalmente. O 
referencial paterno é símbolo de ajustamento individual e de integração social. A falta da 
referencia paterna pode-se constituir num dos problemas da marginalização com 
implicações no desvio condutual. 
Tabela 16 
Porcentagem dos  sujeitos institucionalizados e não institucionalizados, cujos pais moram 
juntos  conjugalmente  .  
  

Institucionalizados 
N= 109 
 

 
Não 
Institucionalizados 
N=108 

 
Total 
N=219 

 
Sim 
Não 

 
  36,7% 
 63,3 % 
 

 
  75 %              
  25 % 

 
55,8% 
 44,2% 

 
 

A maioria dos 75% dos não delinqüentes indicam que seus pais vivem 
juntos. A freqüência maior indicada para os delinqüentes registram essa realidade social 
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dos menores que são filhos de mães solteiras, outros são vitimas dos conflitos conjugais 
entre os pais que constantemente vivem se degladiando. 

 
O alcoolismo, a toxicomania, a infidelidade e os problemas sócio-

econômicos são fatos constantes e que envolvem os casais em conflitos conjugais..  
 
Os índices de  separação conjugal são altíssimos no Brasil, e dos menores 

entrevistados neste trabalho, a grande maioria se configuram como vítimas da desagregação 
familiar. 

 
Um outro problema de natureza sócio-demográfica é o controle da 

natalidade. Em nossa pesquisa, conforme dados recolhidos na tabela 17, tanto as famílias de 
sujeitos delinqüentes como não delinqüentes são proletariadas, com faixa média de 6 a 8 
pessoas em cada família. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabela 17 
Número de irmãos   (prole familiar) entre os meninos institucionalizados e não 
institucionalizados. 
 
Número de Irmãos 

  Institucionalizados. 
N=111 

Não 
Institucionalizados 
N=106. 

Total 
N=217 
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1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
18 
19 

 
 5,4% 
 7,2% 
 17,1% 
 14,4% 
 15,3% 
 9,9% 
  8,1% 
  7,2% 
 4,5% 
 3,6% 
 0,9% 
 1,8% 
1,8% 
 0,9% 
 0,9% 
 0,9% 

 
7,5% 
17% 
 22,6% 
 24,5%  
 14,2% 
8,5% 
 0,9% 
 1,9% 
 
 
 0,9% 
 0,9% 
 
 0,9% 
 

 
 6,5% 
 12% 
 19,8% 
 19,4% 
 14,7% 
 9,2% 
 4,6%  
 4,6%  
 2,3% 
 1,8% 
0,9% 
1,4% 
 0,9% 
 0,5% 
 0,5% 
 0,5% 

 
 
Diante dos problemas sócio-economicos, a falta de controle de natalidade é 

um complicador, pois a maioria das famílias não possuem recursos  sócio-economicos e 
financeiros para o sustento do lar, e na medida que as famílias aumentam, tanto crescem as 
dificuldades de alimentação, de educação e de outras formas de subsistência social. 

A maioria dos delinqüentes são de famílias  proletariadas, em que outros 
membros já se envolveram com algum tipo de desvio social. 

 
7.1.2.3.2. Relacionamento Familiar 
 

A família se constitui na base de socialização do indivíduo, e o bom 
relacionamento é fundamental para se criar, conservar e de se multiplicar os valores  éticos 
e educativos, que se constituem em parâmetros para o ajustamento social. 

 
O comprometimento desse relacionamento implica numa série de 

conseqüências que incidem sobre a conduta social e o ajustamento emocional. Os 
resultados registrados na tabela 18, nos mostram o percentual 66,1% dos sujeitos 
delinqüentes que foram maltratados pela família, em relação com os não delinqüentes que 
pontuaram maioritariamente a freqüência de 82,2% que não foram maltratados. Os números 
indicam a relação conflituosa existente entre os delinqüentes e seu ambiente  familiar, onde 
os mesmos são molestados, maltratados e desamparados. 

 
Falta de ajustamento familiar é um outro preditor  da marginalidade social, 

em que o sujeito perde o referencial afetivo de apoio educacional e preventivo, cujos 
conflitos se relacionam com a delinqüência. 

Os dados por si nos revelam  nesse aspecto diferencial o desajuste familiar em 
que estão envolvidos os delinqüentes, sem base de referencia afetiva, e por não possuírem o 
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bem maior da fonte de segurança que é a família, e nesse aspecto, essa discrepância poderá 
resultar em mudanças de conduta social. 
 
Tabela  18 
Distribuição de freqüência  dos  sujeitos institucionalizados e não institucionalizados, que 
são maltratados pela família.   
 Institucionalizados 

N=112 
 

Não 
Institucionalizados 
N=107 

Total 
N=219 

 
Sim 
Não 

 
  66,1% 
 33,9 % 
 

 
  17,8 %    
 82,2 % 

 
42,5% 
 57,5% 

. 
 
Na tabela 19 se apresentam os dados acerca da percepção que os menores 

tem  sobre o tipo de relacionamento que há em sua família. A maioria de 58% dos sujeitos 
delinqüentes pontuaram em média alta,  o comprometimento entre regular e mau no que 
tange ao relacionamento comprometido com suas famílias, enquanto que a maioria de 
85,2% dos sujeitos não delinqüentes vê como bom o relacionamento entre seus familiares. 

 
O clima de insatisfação familiar é produzido pela precariedade social em que 

vivem seus membros como atores dessa interação comprometida, cujo aspecto situacional  
implica em desvios da conduta. Se analisando comparativamente o resultado apresentado 
na tabela 19, se averigua o nível de diferenciação entre delinqüentes e não delinqüentes no 
que tange ao relacionamento familiar, em que o primeiro grupo dos delinqüentes 
apresentam um  índice de 33% em mau relacionamento,  comparado em apenas 3,7% 
apresentado pelos não delinqüentes. 

 
No que se refere ao bom relacionamento familiar, para os delinqüentes 

representa apenas 42% em relação aos 85% dos não delinqüentes. Os índices comprovam o 
total comprometimento das relações e dos laços familiares entre os delinqüentes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabela 19 
Distribuição de freqüência de relacionamento familiar  entre os institucionalizados e não 
institucionalizadcs. 
 Institucionalizados. 

N=112 
Não Institucionallizados 
N=108. 

Total 
N=220 
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Mau 
Regular 
Bom  
 

 
 33% 
 25% 
 42% 

 
 3,7% 
 11,1% 
  85,2% 

 
 18,6% 
 18,2% 
 63,2% 

 
Segundo a tabela 20, uma parte dos delinqüentes com uma freqüência de 

55,3% apresentam comprometimento entre regular e mau, no relacionamento materno. A 
totalidade absoluta de 96,3% dos não delinqüentes mantém um bom relacionamento 
materno. 

O acompanhamento materno é referencial de segurança física, afetiva e 
emocional. A perda desse referencial se constitui em enormes  desajustes  em determinadas 
variáveis individuais.  Esse fator familiar de natureza sócio-demográfico aqui registrado na 
pesquisa é indicador que se relaciona com a marginalidade social e com a conduta  
delinquencial. 

 
Tabela 20 
Distribuição de freqüência do relacionamento materno  entre os menores institucionalizados 
e não institucionalizados. 
 Institucionalizados. 

N=112 
Não Institucionalizados. 
N=108 

Total 
N=220 

 
Mau 
Regular 
Bom 
 

 
35,7% 
19,6% 
 44,5% 

 
 
3,7% 
96,3% 

 
18,2% 
11,8% 
70% 

 
 
Os dados da tabela 21 em amostra indicam a freqüência de 42% como mau, 

e 19,6% como regular o relacionamento dos delinqüentes com  seus pais. Os índices são 
comprometedores, considerando que a totalidade absoluta de 88% dos não delinqüentes 
mantém um bom relacionamento  paterno. No Brasil, o conceito de paternidade é símbolo 
de chefe da família, ou esteio do lar, onde se garante culturalmente a estabilidade de 
segurança física e social. 

 
A perda do referencial paterno também traz outras implicações de 

marginalização, de desajustes emocionais e condutas que se relacionam com o 
comportamento delinquencial. 

 
 
 

Tabela 21 
Distribuição de freqüência do relacionamento paterno  entre os menores institucionalizados 
e não institucionalizados. 
 Institucionalizados. 

N=112 
Não Institucionalizados 
N=108  

Total 
N=220 
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Mau 
Regular 
Bom 
 

 
 42% 
  19,6% 
  38,4% 

 
 3,7% 
 8,3% 
 88% 

 
 23,2% 
14,1% 
 62,7% 

 
 
Na percepção dos adolescentes sobre a relação dos dados na tabela  22, 

podemos observar  o índice de 40,2% que responderam como mau, e 27,7% como regular, 
o relacionamento entre os pais dos menores delinqüentes, e com a freqüência  alta de 87% o 
bom relacionamento entre os pais. 

A desagregação familiar tem sido um dos maiores problemas socio-
demográficos na sub-cultura, e como sempre os problemas familiares se constituem em 
marginalização dos menores que se transformam em vítimas, em vista da subsequente 
conduta delinquencial. 
Tabela 22 
Distribuição de freqüência de relacionamento entre os pais , dos menores 
institucionalizados e não institucionalizados. 
 Institucionalizados. 

N=112 
Não 
Institucionalizados. 
N=108 

Total 
N=220 

 
Mau 
Regular 
Bom 
 

 
 40,2% 
 27,7% 
 32,1% 

 
 3,7% 
 9,3% 
 87% 

 
 22,3% 
 18,6% 
 59,1% 

 
Os dados recolhidos sobre as variáveis de interação familiar parecem  

confirmar que nas famílias dos adolescentes delinqüentes parecem existir deficites  
importantes a nível de afetividade, assim como freqüente utilização de métodos 
disciplinares punitivos, uma maior porcentagem de sujeitos que afirmam ser maltratados 
por seus pais. Os adolescentes delinqüentes também informam maioritariamente de que em 
suas famílias existem maus relacionamentos entre seus pais e suas relações com os pais são, 
em maior parte dos casos, regulares ou maus, estabelecendo-se as maiores diferenças entre 
ambos os grupos nas relações com a mãe. Este dado coincide com outras investigações ( 
Luengo, 1982; Miron, Luengo, Sobral e Otero,( 1988),   Miron, (1990). 

 
Os dados desta análise descritiva sobre os padrões de conduta antissocial e 

as características psicossociais dos dois grupos que compõe a nossa amostra,  manifestam 
claramente que ambos os grupos se diferenciam em sua conduta antissocial.  O grupo de 
adolescentes institucionalizados apresenta índices mais altos tanto nas diferentes dimensões 
de conduta antissocial avaliadas pelo CCA, como nas atividades antissociais recolhidas no 
Questionário de Dados Pessoais. Isso nos permite então identificar a um grupo como 
delinqüentes e a outro como não delinqüentes. Apesar de que, a porcentagem de (25,2%) de 
sujeitos da amostra de não  institucionalizados que afirmam  que cometeram roubos em 
alguma ocasião, nos indica que neste grupo existem também sujeitos implicados em 
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atividades antissociais, pelo contrário, parece constatar-se que os dois grupos diferem  em  
sua  conduta antissocial. 

Quando analisamos as características psicossociais de ambos os grupos, 
apesar de terem sido selecionados de ambientes sub-culturais  bem semelhantes, nos bairros 
periféricos de Manaus, onde predomina a cultura de pobreza, vimos que existem diferenças 
importantes entre eles em relação as variáveis sócio-econômicas, familiares e escolares, 
podendo se considerar ao grupo de adolescentes institucionalizados mais delinqüentes e 
com índices maiores de marginalização social.  

 
A totalidade dos adolescentes institucionalizados nos informam que sua 

família não têem dinheiro suficiente para sobreviver, e o nível ocupacional dos membros da 
família também parece ser menor para os membros deste grupo, possuem um menor grau 
de escolarização e suas relações familiares são mais conflitivas, sendo mais significativo, 
em 66,1% o número de adolescentes deste grupo que informam haver sido maltratrados por 
sua família. Na amostra  dos  não institucionalizados essa porcentagem,  também é 
importante (17,8%),  mas  é  inferior.  

 
Somos conscientes de que este é unicamente um estudo exploratório e  que, 

devido ao tamanho da amostra e da metodologia utilizada, os dados só podem tornar-se 
como indicativos. No entanto esses resultados parecem confirmar os dados de outros 
estudos apoiados em diferentes teorias da desviação que indicam as condições sócio-
demográficas e da marginalização social  se relacionando com a conduta delinquêncial  e  
assinalam  que os sujeitos que praticam  condutas antissociais e que pertencem a classes 
sociais desfavorecidas, são mais facilmente institucionalizados.  
 

Os dados aqui registrados conferem com os estudos de Lerman (1968) e 
Poland (1978), que indicam os problemas sócio-demográficos como implicadores da 
situação da marginalização  social,  e que por sua vez implicam igualmente na reversão da 
conduta para o dissocial, onde as pessoas convivem com enormes carências sociais. 

 
Considerando os constructos teóricos que analisam as variáveis sociais da 

conduta antissocial, se define a chamada “ ecologia da delinqüência“, como originária dessa 
ambientação  (Shaw e McKay,1942), que comprovadamente possuem características 
peculiares em seus aspectos psicossociais, no qual relacionamos o baixo nível sócio-
economico de sua população, o baixo nível de escolaridade de seus sujeitos, a fragmentação 
da estrutura familiar, e o conseqüente comprometimento do relacionamento interpessoal 
nesse contexto da família, como veremos nessa  investigação. 

 
Os resultados  também confirmam as hipóteses suscitadas  nos estudos de 

Hirschi (1969), para o qual  os delinqüentes são indivíduos pobremente socializados e que 
não alcançam êxito social, não desenvolvem compromissos com projetos legítimos, não 
apegam a outros convencionais, e assim fracassam na adoção de crenças da sociedade. 
Assim, quando surgem oportunidades de se delinqüir, assim o fazem, dado que não 
alcançam uma situação de conformidade, ou seja, não possuem vínculos sociais que inibam 
a conduta. 
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Estudos deste autor,  revelam que, a ausência do apego a família, a escola e a 
outro grupo de pares convencionais que produzem como resultado a ausência de atitudes 
convencionais, e de onde provém a delinqüência.  

 
Sem dúvida, nossos dados também parecem apoiar outra hipótese, que cada 

vez se está assentado com mais força na investigação atual acerca da importância que as 
condições sociais e de marginalização tem para aqueles sujeitos que realizam  essas 
condutas antissociais sejam institucionalizados. 

 
Como vimos, as circunstâncias da marginalização, (pobreza, relações 

familiares conflitivas,  controle inadequado, escásso apego ás instituições escolares) , 
conforme registramos nessa investigação,  parecem ser superiores nos sujeitos que possuem 
maiores índices de conduta antissocial e que além disso estão institucionalizados .  

 
Nossos dados parecem apoiar que os sujeitos institucionalizados e os não 

institucionalizados, ainda que pertencendo ambos a sub-cultura de pobreza,  diferem tanto 
nos indices de suas atividades antissociais como em suas condições de marginalização. 

 
 
7.2. SISTEMA DE VALORES E CONDUTA ANTISSOCIAL 
 

A maior parte dos estudos sobre valores e conduta anti-social estão sendo 
desenvolvidos à partir de uma perspectiva sub-cultural em que são guiados por dois pontos 
de vista.  De um lado os trabalhos dirigidos por Cohen(1965), Cloward e Ohlin(1960), 
Miller(1948), asseguram que os delinqüentes compartilham de um grupo de valores, 
próprios da sub-cultura delinquencial, e que são radicalmente diferentes e opostos à 
sociedade, e que em geral a conduta delinquencial estaria sendo determinada por este grupo 
específico de valores. Por outro lado, os estudos de Matza (1964),Matza e Sykes (1961),  
asseguram- nos que, os delinqüentes compartilham dos valores convencionais da  sociedade 
e das regras morais, mas que neutralizam essas regras e se livram do controle social.  Nessa 
mesma perspectiva se situam os estudos de Ball (1968), e Hindelang (1970), Gordon e 
outros (1963), e Siegel, Rathus e Ruppert (1973).  

 
Um outro estudo de Heater (1979), nos afirma que, os delinqüentes não estão 

guiados unicamente por um grupo de valores, que podem ser considerados como desviados, 
mas que também  compartilham de valores convencionais, mas que em função da 
dominação de um ou outro grupo de valores, pode-se justificar a manifestação de certas 
condutas antissociais. 

 
Nessa perspectiva, estudos de Feather (1982), declaram que os valores 

podem  incluir  valências positivas ou negativas sobre certos objetos ou situações e que 
possuem uma função de sensibilizar e influenciar a pessoa a perceber algum evento ou 
atividades como desejáveis e dignas de se alcançar, e outros como indesejáveis.   

 
Portanto, nessa função, os valores são determinantes de crenças, atitudes e 

da conduta  social,  e que  de acordo com o nível motivacional da pessoa, determinará 
certas preferencias, e do qual se justificam a manifestação da conduta antissocial. 
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Em linha com esses pressupostos, é que  pretendemos verificar alguns 

aspectos diferenciais  entre ambos os grupos da amostra de sujeitos delinqüentes e não 
delinqüentes.  

 
7.2.1. Analise descritivo dos valores para os grupos da amostra 
 

Nas  tabelas  23 e 25 se apresenta a análise descritiva dos valores finais e 
instrumentais para os sujeitos institucionalizados e não institucionalizados. As estatísticas 
utilizadas com esta finalidade foram a média e a mediana. De acordo com a pontuação 
média se consignou a categoria de ordem concedido a cada valor, e  nos permite 
aproximarmos da preferência relativa de cada valor para o conjunto da amostra. As 
pontuações vão em ordem crescente, desde o  assinalado ao valor mais alto na hierarquia, 
ou seja, ao que eles lhes dão mais importância até o 30 ou o 26, segundo se trata de valores 
finais ou instrumentais, que eles consideram o menos importante. 

 
A pontuação de ordem, assinalada a cada média, é um índice útil para 

observar a posição relativa de um valor particular dentro do conjunto de valores da escala e 
também para  comparar a posição de um valor particular dentro dos grupos. Em função 
destas pontuações se confeccionou uma lista (tabela 24 e 26) com as preferências  de valor 
em que aparece mais claro o ordenamento de cada grupo de valores.  

 
A mediana nos indica a pontuação que deixa por debaixo a 50% dos sujeitos 

da amostra nos dá uma idéia aproximada da distribuição das pontuações de importância em 
cada valor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabela 23 - Sistema de Valores: Pontuações médias e ordem preferencial dos valores Finais 
por distintos grupos de amostra. 
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Institucionalizados 
 

Não Institucionalizados 

Valores Finais 
 
 

Média 
 

Número de 
Ordem 

Mediana Média Número 
de Ordem 

Mediana 

 
1. Igualdade. 
2. Harmonia Interior. 
3. Poder Social. 
4. Prazer. 
5. Liberdade. 
6. Vida Espiritual. 
7. Sent.  de Pertinência. 
8. Ordem Social. 
9. Vida Excitante. 
10. Sentido de Vida. 
11. Bons Modos. 
12. Riquezas. 
13.Segurança Nacional 
14. auto-respeito. 
15. Reciproc. Favores. 
16. Criatividade. 
17. Um mundo de paz. 
18. Respeito p/Tradição 
19. Amor Maduro. 
20. autodisciplina. 
21. Desapego. 
22. Segurança Familiar. 
23.ReconhecimentoSocial 
24. União com a natureza 
25. Uma vida Variada 
26. Sabedoria. 
27. Autoridade 
28. Amizade Verdadeira. 
29. Um mundo de beleza 
30. Justiça Social. 

 
4,69 
5,03 
3,50 
4,73 
4,86 
4,47 
4,70 
4.73 
3,50 
5,50 
5,12 
3,19 
4,38 
4,99 
3,62 
4,71 
5,88 
4,33 
5,27 
4,84 
3,55 
5,42 
5,15 
5,36 
3,87 
5,10 
4,39 
5,31 
5,13 
4,65 
 

 
19 
2 
29 
16 
13 
6 
18 
8 
28 
2 
9 
30 
23 
12 
26 
7 
1 
24 
6 
14 
27 
3 
7 
4 
25 
10 
22 
5 
8 
20 

 
6 
6 
3 
6 
6 
6 
6 
6 
3 
6 
6 
3 
6 
6 
3 
6 
6 
5 
6 
6 
3 
6 
6 
6 
5 
6 
6 
6 
6 
6 
 
 

 
4,47 
5,38 
2,14 
4,03 
5,19 
3,64 
4,14 
4,48 
3,49 
5,58 
5,51 
3,47 
4,88 
5,53 
3,06 
4,78 
6,34 
4,36 
4,92 
4,93 
3,14 
5,96 
5,12 
4,69 
3,69 
5,37 
4,27 
5,69 
4,96 
5,05 

 
19 
7 
30 
23 
9 
25 
22 
18 
26 
4 
6 
27 
15 
5 
29 
16 
1 
20 
14 
13 
28 
2 
10 
17 
24 
8 
21 
3 
12 
11 

 
5 
6 
2 
3 
6 
3 
4 
5 
3 
6 
6 
3 
6 
6 
3 
6 
7 
5 
6 
6 
3 
7 
6 
5 
3 
6 
5 
7 
6 
6 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabela 24. Ordem preferencial dos  valores finais de acordo com suas pontuações médias, 
para os sujeitos institucionalizados e não institucionalizados. 
Sujeitos Institucionalizados Sujeitos Não Institucionalizados 
  



 164

1. Um mundo de paz. 
2. Harmonia Interior. 
2. Sentido de Vida. 
3. Segurança Familiar. 
4. União com a natureza 
5. Amizade Verdadeira. 
6. Vida Espiritual. 
6. Amor Maduro. 
7. Criatividade. 
7.Reconhecimento Social 
8. Ordem Social. 
8. Um mundo de beleza 
9. Bons Modos. 
10. Sabedoria. 
12. auto-respeito. 
13. Liberdade. 
14. autodisciplina. 
16. Prazer. 
18. Sentido  de Pertinência. 
19. Igualdade. 
20. Justiça Social. 
22. Autoridade 
23.Segurança Nacional 
24. Respeito pela tradição 
25. Uma vida Variada 
26. Reciprocidade de favores. 
27. Desapego. 
28. Vida Excitante. 
29 Poder Social. 
30. Riquezas. 

1.  Um mundo de paz. 
2.  Segurança Familiar. 
3.  Amizade Verdadeira. 
4.  Sentido de Vida. 
5.  Auto-respeito. 
6 . Bons Modos. 
7.  Harmonia Interior. 
8.  Sabedoria. 
9   Liberdade. 
10.Reconhecimento Social 
11. Justiça Social. 
12.Um mundo de beleza 
13. autodisciplina. 
14. Amor Maduro. 
15.Segurança Nacional 
16. Criatividade. 
17.União com a natureza 
18 Ordem Social. 
19. Igualdade. 
20. Respeito pela Tradição 
21. Autoridade 
22 Sent.  de Pertinência. 
23.Prazer. 
24.Uma vida Variada 
25.Vida Espiritual. 
26 Vida Excitante. 
27. Riquezas. 
28. Desapego. 
29. Reciprocidade de  Favores. 
30 Poder Social. 

 
 
Quando analisamos os valores finais (tabelas 23 e 24) verificamos que em 

ambos grupos o valor que se situa no pico e o considerado mais importante é “ um mundo 
em paz “, livre de guerras e conflitos, sem dúvida, analisando as pontuações médias e as 
medianas vemos que este valor tem uma maior importância para os sujeitos não 
institucionalizados que para os institucionalizados (média de 6,34 frente a 5,88),  e 50% dos 
não institucionalizados consideram que este valor é de suprema importância para eles 
(pontuação de 7 na mediana), embora nos institucionalizados, parte desses 50% o 
consideram só “muito importante” . A continuação na amostra dos não institucionalizados 
aparecem os valores de “segurança familiar” e “amizade verdadeira“, dois valores 
relacionados com as relações interpessoais, aos que também, os 50% dos adolescentes deste 
grupo lhes assinalam a máxima pontuação. Estes valores também são importantes para o 
grupo de delinqüentes institucionalizados e ocupam o terceiro e o quinto lugar 
respectivamente. Sem dúvida, eles antepõem a estes valores o “sentido de vida”, “possuir 
uma razão para viver “, que é um valor de caráter mais pessoal e que ocupa o quarto lugar 
na amostra dos não institucionalizados. Esta preferência pessoais sobre os valores sociais, 
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parece ser como já se tem assinalado em outras investigações (Luengo, 1982, Cochrane, 
1974) uma característica dos valores de sujeitos delinqüentes que pode estar relacionada 
com sua atividade antissocial.  

 
Os dois  valores que na amostra dos não institucionalizados aparecem com 

os seguintes  em ordem de importância são “auto-respeito e “bons modos” . O primeiro 
deles tem a ver com o sentido de direção de sua vida e com a crença em suas próprias metas 
e valores. O segundo é um valor relacionado com a conformidade e aceitação de normas e 
expectativas sociais para a convivência social.  Esses dois valores são considerados pelo 
grupo de delinqüentes como menos importante, ocupando os postos 12 e 9 respectivamente, 
e com pontuações médias mais baixas. Essas diferenças se manifestam claramente em 
relação a “auto-respeito”, sendo sua pontuação média de 5,53 para os não 
institucionalizados e de 4,99 nos institucionalizados. Esses sujeitos lhe dão certo grau de 
importância ao valor “união com a natureza”, que neles ocupa o quarto lugar frente ao 17 
nos não institucionalizados (médias 5,36 frente a 4,69).  A diferença na importância 
concedida a este valor em ambas amostras, pode indicarmos a maior dificuldade de 
integração e sobrevivência dos delinqüentes no contexto urbano de Manaus e a aspiração 
ou o desejo de integração ao contexto social de onde procedem . Como temos assinalado 
anteriormente, a maior parte dos adolescentes marginalizados procedem da imigração de 
zonas do interior à capital do Estado do Amazonas. Essa migração do êxodo rural  traz 
problemas de adaptação ao ambiente urbano  da Capital, causando um choque cultural em 
vista da diferenças dos costumes, da linguagem, da ocupação, dos relacionamentos, e das 
informações fornecidas pela mídia de comunicação globalizada, visto que no interior, a 
população vive basicamente da caça, da pesca e da agricultura, acostumados ao convívio 
com os rios, com a selva e com um estilo de vida mais pacato em sua ecologia ambiental. 
Assim é evidente que a imigração para a capital proporciona mudanças de comportamento, 
e diante das dificuldades de integração social, esses imigrantes se marginalizam, e como 
visto, se tornam vulneráveis as práticas de condutas antissociais. Neste mesmo sentido o 
valor “um mundo de beleza”, que se define por  “valorizar a beleza da natureza e das artes”, 
também aparece como mais importante para os delinqüentes (posto 8 frente ao 12) .  

 
Na amostra de sujeitos institucionalizados aparece como importante, 

ocupando o sexto lugar na hierarquia o valor “amor maduro” definido como “profunda 
intimidade emocional e espiritual”, que pode refletir a necessidade dos sujeitos deste grupo 
de ter relações interpessoais intensas. Este valor ocupa o posto 14 para a amostra de não 
institucionalizados. E segue em ordem de importância a “reconhecimento social”, que 
indicaria a necessidade para esse grupo de sujeitos de receber o respeito e a aprovação dos  
outros. 

 
Ao  analisar os valores que se situam mais altos na hierarquia da amostra dos 

sujeitos delinqüentes institucionalizados, vemos que nos valores  que concedem mais 
importância tem a ver com o sentido de  vida, das relações  interpessoais e valores 
universais, como um mundo de paz, união com a natureza ou um mundo de beleza, que tem 
a ver com a compreensão e apreciação e proteção do meio em que vivem .  

 
 Considerando que, em nossa amostra, os sujeitos institucionalizados 

apresentam comprovadamente índices de conduta  delinquencial, interpretamos esse 
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resultado da seguinte maneira: Vítimas de uma situação delinquencial indesejada, como 
produtos dos problemas sócio-demográficos, os delinqüentes assinalam em sua escala de 
valores, a necessidade de encontrar um sentido em sua vida, com aspirações ao ajustamento 
e aperfeiçoamento individual e também assinalam com muita importância ao 
relacionamento interpessoal da amizade verdadeira, de considerarem importante um clima 
de paz no convívio familiar e ambiental, e em conseqüência de obterem a tão desejada paz 
pessoal e interior. 

 
É possível que os adolescentes delinqüentes e marginalizados convivam 

interiormente com muitos conflitos pessoais em conseqüência das tensões sociais que são 
submetidos, e nesse contexto, dão muito valor ao sentido de vida e aos modos de condutas, 
como o alcance de maturidade como meta desejada. 

 
Na amostra de sujeitos não institucionalizados vemos que nos três primeiros 

postos da hierarquia e dando-lhes a importância máxima se situam três valores que tem 
como referência o social e o interpessoal; e na continuação se seguem valores de caráter 
mais pessoal que tem a ver com o auto-respeito, a harmonia interior, a sabedoria e os 
modos de comportar-se de uma forma socialmente aceitável. 

 
Quando analisamos os valores que ocupam os postos mais baixos na 

hierarquia, ou seja, os que tem menor importância como princípios que guiam sua vida, 
vemos que 50% dos adolescentes não institucionalizados lhe concedem uma pontuação 
inferior a três aos seguintes valores: “prazer”, “uma vida variável” , “vida espiritual “,  
“vida excitante”, “riquezas”, “desapego” e  “reciprocidade de favores “, e uma pontuação 
inferior a 2, o “poder social “que é claramente o valor considerado menos importante para 
esses sujeitos.  

 
Na amostra de delinqüentes institucionalizados, apesar de que alguns 

daqueles valores se situarem também nos últimos postos da hierarquia, se observam 
algumas diferenças nas pontuações que eles lhe outorgam. Assim, o valor “poder social“ 
que se relaciona com a necessidade de controlar o domínio sobre as pessoas ou os recursos, 
embora se situa neste grupo, no posto 29, suas pontuações médias (3,50 frente a 2.14) nos 
indica que este valor é mais importante para os delinqüentes. No valor, “uma vida variada 
“,vemos, atendendo à mediana, que a distribuição das pontuações é diferente em ambas 
amostras, embora que 50% dos não institucionalizados lhe dê um valor inferior a 3, esta 
porcentagem de sujeitos  lhe outorga uma pontuação de 5 ou superior no grupo de 
institucionalizados. Se parece similar, sem dúvida, a escassa importância que lhe concedem 
ambos os grupos a “riquezas “, “vida excitante”, “desapego” e “reciprocidade de favores  
Esse grupo de valores escassamente valorado parece ser próprio na idade dos adolescentes. 
Em diferentes investigações (Luengo,1982; Vera, 1995) se tem encontrado “vida excitante” 
como um valor escassamente valorado pelos adolescentes. Outros valores tem a ver com 
um estilo de vida convencional, materialista que está alijado dos interesses da idade dos 
adolescentes.  
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Dois valores daqueles que temos assinalado nos últimos postos da hierarquia 
para os adolescentes não institucionalizados não aparecem como tais no grupo dos 
delinqüentes.  

 
Um deles é o valor “vida espiritual”, que se situa no lugar 21 na amostra de 

sujeitos institucionalizados e ao que parece,  concedem-lhe  maior  importância os sujeitos 
delinqüentes. Essa diferença pode estar em consonância com a necessidade dos sujeitos 
deste grupo, que sofrem as piores condições em sua situação social, de  ter  referentes 
externos no que crer.   

 
O outro valor, cujas diferenças parecem muito significativas é  “prazer “, 

definido no questionário como “satisfação de desejos”. Embora no grupo de não 
institucionalizados ocupe o posto 23, no  grupo de delinqüentes se situa no posto 16 e tanto 
as pontuações médias, como sobre todo, pelas medianas, vemos que é um valor considerado 
como mais importante  para os sujeitos delinqüentes. 50% deste grupo lhe concedem uma 
pontuação superior a 6, que consideram “muito importante” ou de “suprema importância”, 
como princípio que guiam sua vida. A maior importância concedida  a este valor por esse 
grupo de sujeitos parece estar em consonância com aqueles estudos que assinalam o 
hedonismo e a necessidade de gratificações imediatas como características dos 
delinqüentes.  
 
 

Quando analisamos os valores instrumentais, tabelas 25 e 26, vimos que 
existem algumas diferenças entre os valores considerados como mais importante para cada 
grupo de sujeitos.  

 
O valor a que concedem mais importância os adolescentes não 

institucionalizados, que adquirem a máxima pontuação (pontuação média de 6,45) é o valor 
“Honrar aos pais e aos maiores “, definido no questionário como mostrar respeito”, que 
supõe uma aceitação de normas tradicionais e um apego à instituição familiar. Este valor 
também é importante para os sujeitos institucionalizados, e se situa no posto número 3, pela 
pontuação que o assinalam é mais baixa (pontuação média de 5,57).Eles antepõem a este 
valor o “ser limpo”, que é o valor que se situa mais alto na hierarquia, e “ser inteligente”, o 
segundo na hierarquia, que são dois valores de marcado caráter pessoal. O antepor dos 
valores pessoais aos valores de caráter interpessoal ou social é uma característica que tem 
aparecido em outros estudos (Cochrane, 1974; Luengo, 1982).  
 
 
 
 
 
 
 
Tabela 25 - Sistema de Valores: Pontuações médias e ordem preferencial dos valores por 
distintos grupos de amostra. 

 
Valores Instrumentais 

 
 Institucionalizados 

 
Não Institucionalizados 
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Média 

 
Núm. 
de 
Ordem 

 
Median
a 

 
Média 

 
Número 
de 
Ordem 

 
Mediana 
 

 
1. Ser Independente. 
2. Ser moderado. 
3. Ser leal. 
4. Ser ambicioso. 
5. Ser tolerante. 
6. Ser humilde. 
7. Ser audacioso. 
8. Conservar o meio ambiente 
9. Ser influente. 
10. Honrar aos pais 
11. Escolher as proprias metas 
12. Ter saúde. 
13. Ser capaz. 
14. Aceitar a vida como ela é. 
15. Ser honesto. 
16. Preservar imagem publica 
17. Ser obediente. 
18. Ser inteligente. 
19. Ajudar. 
20. Gozar a vida. 
21. Ser devoto. 
22. Ser responsável. 
23. Ser curioso. 
24. Não ser rancoroso. 
25. Ser otimista. 
26. Ser limpo. 

 
4,42 
3,75 
4,86 
3,01 
4,03 
4,83 
3,79 
5,42 
3,32 
5,57 
4,93 
5,21 
4.83 
3,79 
5,57 
4,73 
5,18 
5,73 
4,85 
4,10 
3,97 
5,26 
2,54 
3,97 
4,68 
5,84 
 

 
16 
23 
10 
25 
18 
13 
21 
5 
24 
3 
9 
7 
12 
22 
4 
14 
8 
2 
11 
17 
20 
6 
26 
19 
15 
1 
 

 
6 
3 
6 
3 
3 
6 
3 
6 
3 
6 
6 
6 
6 
3 
6 
6 
6 
6 
6 
5 
3 
6 
2 
3 
6 
6 
 

 
4,52 
3,74 
5,55 
2,91 
4,44 
5,66 
3,74 
5,56 
3,67 
6,45 
5,45 
5,85 
5,29 
4,33 
5,56 
4,72 
5,69 
5,47 
5,03 
4,32 
4,31 
5,80 
2,91 
4,36 
4,78 
5,93 

 
16 
23 
9 
26 
17 
6 
22 
8 
24 
1 
11 
3 
12 
19 
7 
15 
5 
10 
13 
20 
21 
4 
25 
18 
14 
2 
 

 
6 
3 
6 
3 
5 
6 
3 
6 
3 
7 
6 
7 
6 
5 
6 
6 
6 
6 
6 
5 
5 
7 
3 
5 
6 
7 
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Tabela 26. Ordem preferencial dos Valores Instrumentais de acordo com suas pontuações 
medias, para os sujeitos institucionalizados e não institucionalizados. 
.  
 
Sujeitos Institucionalizados 
 

 
 
Sujeitos Não Institucionalizados 

 
 
1. Ser limpo. 
2. Ser inteligente. 
3. Honrar aos pais 
4. Ser honesto. 
5. Conservar o meio ambiente 
6. Ser responsável. 
7. Ter saúde. 
8. Ser obediente. 
9. Escolher as próprias metas 
10. Ser leal. 
11. Ajudar. 
12. Ser capaz. 
13. Ser humilde. 
14. Preservar imagem publica 
15. Ser otimista. 
16. Ser Independente. 
17. Gozar a vida. 
18. Ser tolerante. 
19 Não ser rancoroso. 
20. Ser devoto. 
21. Ser audacioso. 
22. Aceitar a vida como ela é. 
23. Ser moderado. 
24. Ser influente. 
25. Ser ambicioso. 
26. Ser curioso 

 
  
1. Honrar aos pais 
2. Ser limpo. 
3. Ter saúde. 
4. Ser responsável. 
5. Ser obediente. 
6. Ser humilde. 
7. Ser honesto. 
8. Conservar o meio ambiente 
9. Ser leal. 
10. Ser inteligente. 
11. Escolher as próprias metas 
12. Ser capaz. 
13. Ajudar. 
14. Ser otimista. 
15. Preservar imagem publica 
16. Ser Independente. 
17. Ser tolerante. 
18. Não ser rancoroso. 
19. Aceitar a vida como ela é. 
20. Gozar a vida. 
21. Ser devoto. 
22. Ser audacioso. 
23. Ser moderado. 
24. Ser influente. 
25. Ser curioso. 
26. Ser ambicioso. 

 
 

 
Na continuação, os adolescentes não institucionalizados situam os valores: 

“ser limpo, “Ter saúde”  e  “ser responsável” , aos que os 50% dos adolescentes deste grupo 
lhes outorgam a máxima pontuação (7). Os adolescentes institucionalizados situam “ser 
responsável” no posto número 6 e “Ter saúde “ no posto número 7. A importância maior 
concedida a “ser responsável” pelo grupo  de não delinqüentes pode ter relações 
importantes com o padrão de conduta anti-social, e também é um valor que diferencia a 
delinqüentes e não delinqüentes em outras investigações (Luengo, 1982). 

 
Outros dois valores que se situam na amostra de não institucionalizados nos 

postos 5 e 6 “ser obediente” e “ser humilde”, também parecem estabelecer algumas 
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diferenças. Nos institucionalizados se situam nos postos 8 e 13 respectivamente e tem 
pontuações mais baixas. Estes valores refletem conformidade com as normas e respeito 
pela tradição e parecem mais importantes para os sujeitos não delinqüentes. Outros valores 
como “ser leal”, “ser tolerante”, “aceitar a vida como é” , “ser devoto”, “não ser 
rancoroso”, que indicam a aceitação de normas e costumes, parecem pôr suas pontuações 
médias, ser mais importantes para este grupo.  

 
Quando analisamos os valores que se concedem menos importância, vemos 

que ambos os grupos coincidem em situar os últimos postos na hierarquia de valores como: 
“ser devoto”, “ser audacioso”, “ser moderado”, “ser influente”, “ser curioso”, e “ser 
ambicioso”. De novo , tal qual quando analisamos os valores finais, valores mais 
conservadores como “ser devoto”, e “ser moderado” e  aqueles que tem que ver com o 
poder social (ser influente) e com os bens materiais  (ser ambicioso) não são importantes 
para os adolescentes. A escassa  importância  concedida a este valor, que é o  último na 
amostra de não institucionalizados com uma média de 2,91 e o penúltimo no grupo de 
institucionalizados (média de 3.01) pode estar indicando o  rechaço e a oposição dos 
adolescentes ao mundo dos adultos onde  o conseguir coisas e bens  materiais é altamente 
valorado.  

 
Também merece especial atenção o comprovar que “ser audaz”, que tem a 

ver com a busca de aventuras, não ocupa um lugar preferente nos valores dos adolescentes, 
ao igual que sucedia quando analisamos os valores finais com o valor “vida excitante”. 
Esse é um dado que já tem aparecido em outras investigações (Luengo, 1982) e que 
contradiz os descobrimentos que assinalam que o gosto pela aventura e o perigo  parece ser 
uma característica própria da idade adolescente. Também em diferentes estudos quando se 
analisa a necessidade da busca de sensações que parece ser mais alta na adolescência, pode 
estar relacionada com a conduta antissocial. Uma explicação da pouca importância dada 
pelos adolescentes a isso, pode estar em que se valora aquilo que se necessita e esta 
necessidade  pode estar coberta com as atividades que os adolescentes, especialmente nas 
amostras que estamos analisando, já realizam. 

 
As análises das preferências de valor em ambos os grupos de sujeitos, 

parecem indicar-nos que existem diferenças na importância e prioridade que o assinalam a 
alguns valores e que estes podem estar relacionados com as diferenças que nestes grupos 
existem tanto nos índices de conduta anti-social como em suas características sociais. 
Analisando conjuntamente os valores finais (metas desejadas em suas vidas) e os valores 
instrumentais (modos desejáveis de conduta) vemos que os valores ordenados no primeiros 
postos da hierarquia no grupo de sujeitos não institucionalizados, são valores de caráter 
social ou interpessoal “Um mundo de paz”, “Segurança familiar”, “Amizade verdadeira”, 
“Honrar aos pais”, embora os delinqüentes concedam “Um mundo de paz”, situada também 
em primeiro lugar, menos importância e situem em ordem de preferência valores de caráter 
pessoal “Sentido de vida”, “Ser limpo”, “Ser inteligente”. Esta preferência de valores 
pessoais frente  a sociais parece ser um traço distintivo destes sujeitos que pode estar 
relacionado com o pensamento mais egocêntrico, característico dos delinqüentes. 

 
 Outro grupo de valores também já comentado, que existem diferenças entre 

ambos os grupos tanto quando se analisam valores finais como instrumentais, são valores 
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relacionados com a conformidade e o respeito de normas e a tradição. A maior prioridade 
concedida pelos não institucionalizados a valores como “ bons modos”, “ser responsável”, 
“ser obediente”, “ser humilde”,  podem indicar-nos que os adolescentes institucionalizados 
concedem mais importância que os não institucionalizados a valores que indicam um 
respeito pelas normas sociais e de convivência, e isso pode estar relacionado também com a 
conduta antissocial. 

 
Apesar de que ambos os grupos situam em sua hierarquia de valores aqueles 

relacionado com hedonismo, também neste grupo de valores parece existir algumas 
diferenças. Os sujeitos não institucionalizados frente aos institucionalizados, classificam 
em postos mais baixos como “prazer”, “uma vida variada”, “gozar a vida”, que nos 
estariam indicando a maior necessidade de estimulação e o estilo de vida mais hedonista, 
que em diferentes estudos se tem visto como característica da população delinqüente.  

 
Outras diferenças que temos assinalado na importância que se concedem aos 

valores, podem estar mais relacionadas com as condições de vida de ambos os grupos de 
sujeitos. A importância maior  que os não institucionalizados dão ao “auto-respeito” e os 
institucionalizados a valores universais como “união com a natureza”,  “um mundo de 
beleza”, “vida espiritual”, podem indicar-nos que o menor controle que os delinqüentes tem 
sobre suas vidas devido as suas condições de marginalização, os levam a considerar como 
mais desejáveis valores transcendentais.    

 
Apesar dessas diferenças nos padrões de preferências de valores  em ambos 

os grupos, se pode identificar um conjunto de valores aos que eles assinalam a menor 
importância em suas vidas e que fundamentalmente tem a ver com os valores de caráter 
convencional e materialista. 

 
Os dados analisados confirmam os embasamentos teóricos de Matza e Sykes 

que mantém que os jovens delinqüentes compartilham de valores convencionais da 
sociedade e das regras morais, mas que neutralizam essas regras e assim se livram do 
controle social. À partir desta teoria se pode dizer que os delinqüentes geralmente 
compartilham idéias convencionais, mas que sua atividade dissociais pode estar em função 
de uma avaliação diferencial de valores e idéias que justificam essas condutas delitivas. 
Nessa direção estão os trabalhos de  Ball (1968), Hindelang (1970), Gordon e outros 
(1963), e Siegel, Rathus e Ruppert (1973). 

 
Confirmamos também os pressupostoss básicos dos estudo de Heather 

(1979), para o qual os delinqüentes não estão guiados unicamente por um grupo de valores, 
que podem ser considerados como desviados, senão que também com partilham valores 
convencionais, E sem dúvida, em função da dominação de um ou outro grupo de valores, 
podem aceitar e incluso, justificar a realização de condutas consideradas como delitivas.  
Isto é,  que seria uma  questão de prioridade de valor. 

  
Na tabela  nº  27, se apresenta os dados descritivos dos valores agrupados por 

domínios segundo a classificação  de Schwartz (1990, 1994) para os dois grupos da 
amostra. 
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Tabela 27 - Análise dos Valores agrupados em domínios entre os distintos grupos de 
amostras. 
 
 
Valores agrupados 

Institucionalizados 
 
N = 113 
 

Não Institucionalizados 
 
N = 108 

 
por domínios. 
 
 

 
Média 

 
Desvio 
Padrão 

 
Média 

 
Desvio 
 Padrão 

 
1. Poder 
2. Logro 
3. Auto-direção 
4. Universalismo 
5. Benevolência 
6. Segurança 
7. Conformidade 
8. Tradição 
9. Estimulação 
10. Hedonismo. 

 
20,98 
21,57 
26,38 
45,21 
45,04 
33,79 
20,68 
24,20 
11,16 
8,81 
 

 
7,41 
6,78 
6,77 
9,56 
9,82 
7,21 
4,88 
7,06 
5,47 
3,27 
 

 
19,72 
22,11 
28,37 
46,26 
46,14 
34,30 
22,58 
25,61 
10,90 
8,35 

 
6,98 
7,03 
7,82 
9,79 
9,85 
6,98 
4,51 
6,63 
5,04 
3,86 

 
 

 
Como se pode observar, quando analisamos a importância em função de 

suas pontuações médias que lhe concedem ambas amostras aos diferentes grupos de valores 
propostos pôr Schwartz, vemos que embora as diferenças não sejam muito grandes, os 
sujeitos não institucionalizados possuem pontuações maiores em todos os âmbitos de valor, 
à exceção de: poder, estimulação e hedonismo nos quais as pontuações mais altas 
correspondem ao grupo de delinqüentes institucionalizados. Estes três grupos de valores 
estariam incluídos dentro das dicotomias do individualismo/coletivismo quando se 
analisam culturas  (Hofstede,1980) ou a de idiocentrismo-alocentrismo, quando se analisam 
indivíduos (Triandis e col,.1988), claramente os delinqüentes se situariam no polo do 
individualismo e na  preferencia pôr aqueles valores que tem uma relevância imediata e 
pessoal mais que social.  

 
Grupos de valores relacionados com a orientação coletivista, tais como os 

incluídos no domínio de “ Benevolência”que se definiria pelo desejo de preservar e 
melhorar o bem-estar das pessoas com as que se interage e implicaria um estilo de vida 
altruísta e pró -social, ou aqueles outros incluídos nos domínios de Conformidade e 
Respeito pela tradição, que indicam uma aceitação de normas e expectativas sociais, são 
valorados mais pelos sujeitos não institucionalizados. Essas diferenças nos valores 
agrupados por domínios podem estar relacionadas com um estilo de vida mais anti-social 
como a que caracteriza aos sujeitos institucionalizados. 
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7.2.2. Análise descritiva dos valores para os grupos com diferentes  graus de implicações 

em sua conduta anti-social.  
 

Uma vez que temos analisado as preferências de valor dos dois grupos de 
amostra que se diferenciam tanto em suas pontuações de conduta antissocial como em 
diferentes variáveis de seu contexto social e familiar, vamos analisar as preferências de 
valor estabelecendo os grupos de acordo com suas pontuações no questionário de conduta 
anti-social. Para isso, como já temos comentado temos dividido a amostra em três grupos: 
não delinqüentes, delinqüentes moderados e delinqüentes severos. 

 
Nas tabelas 28 e 29 se apresentam os dados descritivos e o ordenamento  dos 

valores  para o conjunto de valores finais, para cada grupo de sujeitos. Nas tabelas 30 e 31 
se apresentam esses mesmos dados para os valores instrumentais.  

 
Conforme os dados das tabelas 28 e 29, e analisando comparativamente a 

hierarquia de valores para os diferentes grupos, vemos que existem similaridades entre eles 
e também com o ordenamento de valores, que já temos comentado quando analisamos os 
grupos de institucionalizados e não institucionalizados. Parece existir uma coincidência nos 
valores que consideram mais importantes e aparecem mais altos nos primeiros postos da 
hierarquia e sobretudo naqueles em que os diferentes grupos outorgam menos importância . 
Por isso, não vamos comentar todos os valores, senão aqueles que se apresentam maiores 
diferenças entre o grupo de não delinqüentes e delinqüentes  severos e que vem a apoiar as 
diferenças encontradas entre institucionalizados e não institucionalizados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabela 28 - Análise dos Valores Finais entre os  grupos  com distintos níveis de 
implicações na conduta antissocial. 
Valores Finais Grupo I Grupo II Grupo III 
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 Não Delinqüentes 
N=54 

Moderados 
N=95 

Severos 
N=50 

 Média Número  
de Ordem 

Média Número 
de Ordem 

Média Número  
de  
ordem 

1. Igualdade 
2. Harmonia Interior 
3. Poder Social 
4. Prazer 
5. Liberdade 
6. Vida Espiritual 
7. Sentido de 
Pertinência 
8. Ordem Social 
9. Vida Excitante 
10. Sentido de Vida 
11. Bons Modos 
12. Riquezas 
13. Segurança 
Nacional 
14. auto-respeito 
15. Trocar  Favores 
16. Criatividade 
17. Um mundo em 
paz. 
18. Respeito 
p/tradição 
19. Amor maduro. 
20. Autodisciplina. 
21. Desapego 
22. Segurança 
Familiar 
23.Reconhecimento 
Social 
24. União com a 
natureza 
25. Vida  variável 
26. Sabedoria 
27. Autoridade 
28. Amizade 
Verdadeira 
29. Mundo de beleza 
30. Justiça Social 

4,29 
5,13 
2,35 
4,09 
5,27 
3,24 
4,51 
4,80 
3,47 
5,15 
5,31 
3,24 
4,73 
5,67 
3,13 
5,00 
6,11 
4,38 
5,04 
4,93 
3,20 
5,73 
4,78 
5,07 
3,56 
5,36 
4,09 
5,60 
5,11 
4,67 

21 
09 
30 
22 
07 
27 
19 
15 
25 
08 
06 
26 
17 
03 
29 
13 
01 
20 
12 
14 
28 
02 
16 
11 
24 
05 
23 
04 
10 
18 
 

4,86 
5,49 
2,80 
4,19 
4,98 
4,11 
4,15 
4,42 
3,44 
5,86 
5,53 
3,32 
4,69 
5,37 
3,51 
4,80 
6,20 
4,39 
5,15 
4,90 
3,42 
5,80 
5,19 
4,85 
3,85 
5,24 
4,29 
5,51 
4,80 
4,93 

14 
06 
30 
22 
11 
24 
23 
19 
27 
02 
04 
29 
18 
07 
26 
17 
01 
20 
10 
13 
28 
03 
09 
15 
25 
08 
21 
05 
16 
12 

4,29 
5,12 
3,36 
4,94 
4,94 
4,84 
4,80 
4,67 
3,41 
5,49 
5,14 
3,00 
4,57 
4,92 
3,33 
4,37 
6,00 
4,33 
4,98 
4,88 
3,55 
5,92 
5,29 
5,61 
3,78 
5,27 
4,41 
5,55 
5,47 
5,14 

24 
11 
27 
14 
13 
17 
18 
19 
26 
05 
10 
30 
20 
15 
29 
22 
01 
23 
12 
16 
28 
02 
07 
03 
25 
08 
21 
04 
06 
09 
 

Tabela 29. Ordem preferencial dos valores finais, entre os grupos com diferentes  graus  de 
implicações  em conduta antissocial.  
Não Delinqüentes Delinqüentes Moderados Delinqüentes Severos 
1. Um mundo de paz. 1. Um mundo em paz. 1. Um mundo em paz. 
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2. Segurança familiar. 
3. Auto-respeito. 
4. Amizade verdadeira 
5. Sabedoria 
6. Bons modos. 
7. Liberdade. 
8. Sentido de vida 
9. Harmonia interior  
10. Mundo de beleza 
11. União com a natureza 
12. Amor maduro. 
13.Criatividade 
14.Auto-disciplina. 
15. Ordem social 
16. reconhecimento social. 
17. Segurança Nacional. 
18. Justiça Social. 
19. Sentido de pertinência. 
20. Respeito /tradição 
21. Igualdade. 
22. Prazer. 
23. Autoridade. 
24. Vida variável. 
25. Vida excitantes. 
26.  Riquezas  
27. Vida espiritual. 
28. Desapego. 
29. Trocar  favores 
30. Poder social. 
 

2. Sentido de vida,.. 
3. Segurança familiar. 
4.Bons modos 
5.Amizade verdadeira. 
6. Harmonia interior. 
7. Auto-respeito. 
8. Sabedoria. 
9. Reconhecimento Social. 
10. Amor maduro. 
11. Liberdade 
12. Justiça social. 
13. Autodisciplina. 
14. Igualdade. 
15. União com a natureza. 
16. Mundo de beleza. 
17. Criatividade. 
18.Segurança nacional 
19. Ordem social.  
20. Respeito pela tradição. 
21. Autoridade. 
22. Prazer. 
23.  Sentido de pertinência. 
24. Vida espiritual. 
25. Vida variável. 
26. Trocar favores 
27. Vida excitante. 
28. Desapego. 
29. Riquezas. 
30. Poder social. 
 
 

2. Segurança familiar.  
3. União com a 
natureza.  
4. Amizade verdadeira. 
5. Sentido de vida. 
6. Mundo de beleza. 
7. Reconhecimento 
social. 
8. Sabedoria. 
9. Justiça social. 
10. Bons modos. 
11. Harmonia interior. 
12. Amor maduro. 
13. Liberdade 
14. Prazer.  
15. Auto-respeito. 
16. Autodisciplina. 
17. Vida espiritual. 
18. Sentido de 
Pertinência. 
19. Ordem social. 
20. Segurança nacional. 
21. Autoridade. 
22. Criatividade. 
23. Respeito pela 
tradição 
24. Igualdade. 
25. Vida variável. 
26. Vida excitante. 
27. Poder social. 
28. Desapego. 
29. Trocar favores. 
30. Riquezas. 
 

 
 

 
De novo podemos observar como os valores  “ União com a natureza “ e  “ 

Um mundo de beleza “, aparecem nos postos mais altos no grupo de delinqüentes severos 
(postos 3 e 6), ainda que os outros grupos ocupam os lugares 10 e 11 na amostra de não 
delinqüentes, e 15 e 16 na de delinqüentes moderados. Estes valores parece que são mais 
importantes para aqueles sujeitos que realizam um maior número de atividades anti-sociais 
e nos revelam um padrão de valores característico dos delinqüentes. Como valores finais 
simbolizam a necessidade e implicação desses menores com o ambiente ecológico da 
natureza Amazônica, que possui um alto grau de identificação com a sua natureza 
individual. 
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Esse conjunto de valores que aparecem como mais importantes para os 
delinqüentes, podem indicar-nos a necessidade desses sujeitos em crer em valores 
transcendentais que dêem sentido à sua existência. Também merece destaque a menor 
importância que este grupo dá ao valor “auto-respeito “, que embora  aparece em terceiro 
lugar no grupo de não delinqüentes , ocupa o posto número 15 para os sujeitos mais 
delinqüentes. Essa menor importância dada a necessidade de valorar-se a si mesmo, 
contrasta  com a maior importância dada pôr esses sujeitos a  “ reconhecimento social “, e    
“justiça social “, que parece ser mais importante para esse grupo. 

 
Numa classificação pôr ordem numérica, seguindo o índice das médias mais 

altas, sujeitos não delinqüentes apresentam os 10 maiores valores relacionados com a 
segurança, tanto em nível pessoal quanto em nível familiar e  ambiental. Os referidos  
valores também denotam um certo interesse pelo aperfeiçoamento individual, como os bons 
modos, liberdade, sabedoria, sentido de vida, harmonia interior, e também demonstram 
interesses pelo preenchimento das carências afetivas, tais como a amizade verdadeira. 

 
 Os delinqüentes moderados, dão maior importância às metas existenciais 

desejadas, como a segurança ambiental, um mundo em paz, sentido de vida, que 
representam metas em que se requer a definição de uma filosofia de vida regrada e ajustada, 
e a segurança familiar, que representa a célula básica do lar, onde se cria, conserva e se 
multiplica os valores. 

 
Conforme observamos nessa classificação por ordem numérica, os 

delinqüentes  moderados dão importância à amizade verdadeira, a harmonia interior, aos 
bons modos, ao auto-respeito, ao reconhecimento social e à sabedoria, que representam 
uma grande abertura pessoal de aceitação à conduta social normativa e ao ajustamento 
individual, e que estrategicamente deve ser utilizado pelos educadores como recurso de 
auto-informe como fator positivo para a reconstrução do caráter dos menores com grau de 
delinqüência moderada. 

 
Os principais valores finais classificados por delinqüentes severos são: um 

mundo em paz, segurança familiar, união com a natureza, sentido de vida, amizade 
verdadeira, sabedoria, um mundo de beleza, reconhecimento social e justiça social. 

 
Essa escala desvenda o reverso da moeda, revelando-nos o lado carente 

desses menores marginalizados e vitimados pelos problemas sócio-demográficos, nos 
revelando  outrossim as aspirações mais profundas pôr metas existenciais desejadas. 

 
Embora que, estigmatizados como delinqüentes, intrinsecamente esses 

adolescentes nos revelam o grau de importância que dão aos valores pessoais de um mundo 
em paz, da necessidade de conviverem com a segurança familiar, e de encontrarem um 
sentido de vida, a amizade verdadeira, a união com a natureza, a sabedoria, a harmonia 
interior, um mundo de beleza, o reconhecimento social e a justiça social. 

Diante do exposto, concluímos que esses menores clamam pôr ajuda, 
revelando-nos em seu foco de valores, um enorme quadro de carências, pois 
paradoxalmente viverem num mundo de aflições, de tensões, familiarmente desagregados e 
desassistidos pela sociedade, se consideram sem razão de viver. É assim que em sua escala 
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de valores nos revelam carência afetiva e um enorme desejo de aperfeiçoamento individual, 
além de clamarem por reconhecimento social. 

 
Quando analisamos os valores ordenados no último terço da hierarquia e 

portanto considerados menos importantes, também observamos algumas diferenças. Na 
escala de valores dos delinqüentes severos, em comparação com os demais grupos, também 
tem uma pontuação média maior o valor “vida espiritual “, e embora nos outros grupos esse 
valor ocupa os últimos postos da hierarquia ( 27 e 24) para os sujeitos mais anti-sociais este 
valor ocupa o posto 17. Também merece destacar-se a maior importância, dada pôr esse 
grupo ao valor “prazer “, embora  nos dois primeiros grupos esse valor ocupa o posto 22 no 
grupo de sujeitos mais anti-sociais, ocupa o posto 14 e nos estaria indicando a relação que 
existe entre uma orientação mais hedonista no sistema de valores e a conduta antissocial. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Tabela 30 - Análise dos Valores Instrumentais entre os  grupos  com distintos níveis de 
implicações na conduta antissocial. 
 
Valores Instrumentais 

Grupo I 
Não delinqüentes 

Grupo II 
Moderados 

Grupo III 
Severos 
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 N=55 N=93 N=51 
  

Média 
Número 
de  
Ordem 

Média Númer
o 
de 
Ordem 

Média Númer
o 
 de 
Ordem 

 
1. Ser Independente 
2. Ser Moderado 
3. Ser leal 
4. Ser ambicioso 
5. Ser  tolerante 
6. Ser humilde 
7. Ser audacioso 
8. Preservar o meio 
9. Ser influente 
10. Honrar aos pais 
11. Escolher as metas 
12. Ter saúde 
13. Ser capaz 
14. Aceitar a vida 
como é 
15. Ser honesto 
16. Preservar a 
imagem  
17. Ser obediente. 
18. Ser inteligente 
19. Ajudar 
20. Gozar a vida 
21. Ser devoto 
22. Ser responsável 
23. Ser curioso 
24. Não ser rancoroso 
25. Ser otimista 
26. Ser limpo 

 
4,47 
3,44 
5,24 
3,31 
3,87 
5,53 
3,56 
5,55 
3,73 
6,35 
5,29 
5,51 
4,93 
4,71 
5,33 
4,45 
5,62 
5,13 
5,07 
3,44 
4,13 
5,49 
2,44 
4,22 
4,47 
5,84 
 

 
15 
23 
10 
25 
20 
05 
22 
04 
21 
01 
09 
06 
13 
14 
08 
17 
03 
11 
12 
24 
19 
07 
26 
18 
16 
02 

 
4,53 
4,05 
5,47 
2,81 
4,51 
5,33 
3,90 
5.41 
3,51 
5,99 
5,32 
5,88 
5,41 
3,98 
5,73 
4,89 
5,53 
5,63 
4,81 
4,46 
4,12 
5,63 
2,80 
4,23 
4,88 
5,87 

 
16 
21 
08 
25 
17 
11 
23 
09 
24 
01 
12 
02 
10 
22 
04 
13 
07 
06 
15 
18 
20 
05 
26 
19 
14 
03 

 
4,22 
3,73 
5,04 
2,88 
4,53 
5,16 
3,33 
5,63 
3,08 
5,84 
4,98 
5,25 
4,63 
3,43 
5,53 
4,84 
5,24 
5,92 
5,10 
4,47 
4,37 
5,47 
2,82 
3,86 
4,71 
5,82 

 
19 
21 
11 
25 
16 
09 
23 
04 
24 
02 
12 
07 
15 
22 
05 
13 
08 
01 
10 
17 
18 
06 
26 
20 
14 
03 
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Tabela 31  - Ordem  preferencial dos valores instrumentais entre os grupos com diferentes  
graus  de implicações  em conduta anti-social. 
Não Delinqüentes Delinqüentes Moderados Delinquentes 

Sevéros 
1. Honrar aos pais. 
2. Ser limpo. 
3. Ser obediente. 
4. Preservar o meio 
ambiente 
5. Ser  humilde. 
6. Ter saúde. 
7. Ser responsável. 
8. Ser  honesto.  
9. Escolher as metas. 
10. Ser leal. 
11. Ser inteligente. 
12. Ajudar. 
13. Ser capaz. 
14. Aceitar a vida como é.  
15. Ser  independente 
16.  Ser otimista. 
17. Preservar a imagem.  
18. Não ser rancoroso. 
19. Ser devoto  
20. Ser tolerante.  
21. Ser influente. 
22. Ser audacioso. 
23. Ser  moderado. 
24. Gozar a vida. 
25.  Ser ambicioso. 
26. Ser curioso.  
 

1. Honrar aos pais. 
2. Ter saúde. 
3. Ser limpo. 
4. Ser honesto. 
5.  Ser responsável. 
6.  Ser inteligente. 
7. Ser obediente. 
8. Ser leal. 
9. Preservar o meio. 
10.Ser capaz. 
11. Ser humilde. 
12. Escolher as metas. 
13  Preservar a imagem. 
14. Ser otimista. 
15.  Ajudar. 
16. Ser independente. 
17.  Ser tolerante. 
18. Gozar a vida. 
19. Não ser rancoroso. 
20. Ser devoto. 
21. Ser  moderado. 
22. Aceitar a vida como é. 
23. Ser audacioso. 
24. Ser  influente. 
25. Ser ambicioso. 
26. Ser curioso. 

1. Ser inteligente. 
2. Honrar aos pais.  
3. Ser limpo. 
4. Preservar o meio 
ambiente 
5. Ser honesto. 
6. Ser responsável. 
7. Ter saúde. 
8. Ser obediente. 
9. Ser  humilde. 
10. Ajudar. 
11. Ser leal. 
12. Escolher as metas.   
13. Preservar a imagem. 
14. Ser otimista. 
15. Ser capaz.  
16. Ser tolerante. 
17. Gozar a vida. 
18. Ser devoto. 
19. Ser independente. 
20. Não ser rancoroso. 
21. Ser moderado. 
22. Ser audacioso. 
23. Aceitar a vida como 
é. 
24. Ser amigo. 
25. Ser  influente. 
26. Ser ambicioso. 

 
Nas tabelas 30 e 31,  se apresentam os valores instrumentais, classificados 

por médias para os diferentes grupos da amostra, e classificados de conformidade com suas 
implicações em conduta antissociais, as quais passamos a analisar: 

Ao analisarmos os valores instrumentais (tabelas 31 e 32) constatamos que o 
valor que ocupa  o posto mais alto na hierarquia no grupo de sujeitos mais delinqüentes é 
um valor de caráter pessoal “  ser inteligente “ , embora que nos outros grupos a máxima  
importância se atribui a um valor interpessoal e que significa um respeito pelas normas e 
tradições, como é o de “  honrar aos pais e aos maiores “. Nesse mesmo sentido “  ser 
obediente “ parece ser  mais valorado pelos sujeitos  não delinqüentes que pelos demais 
dois grupos, embora  que para esses sujeitos se situa por ordem de importância que  o 
atribuem no  posto 3, passa a ocupar os lugares 7 e 8 da classificação nos grupos de  
delinqüentes.  Outro valor que indicaria um maior conformismo e maior aceitação às 
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normas por parte dos não delinqüentes seria “aceitar a vida como é “ . Tanto pôr suas 
pontuações médias como pelo lugar que ocupa na hierarquia se pode constatar que é um 
valor mais importante para os não delinqüentes.  

 
Em consonância com o que temos comentado quando analisarmos os valores 

dos sujeitos institucionalizados e os valores finais, aparece também ao analisar os valores 
instrumentais, uma  orientação de valor mais hedonista. Como se pode constatar, os sujeitos 
não delinqüentes comparados com os outros grupos consideram menos importante como 
princípio que guia sua vida, o valor “ Gozar a vida “. Embora para esses sujeitos este valor 
apareça nos últimos postos da hierarquia, concretamente no posto 24, nos grupos de 
delinqüentes se situa nos postos 17 e 18 e também em suas pontuações médias aparecem 
diferenças (3,44 e 4,47). 

Os resultados da prioridade que dão a uns valores sobre os outros, os 
adolescentes que se diferenciam em suas pontuações em conduta antissocial, vêm  a  
sublinhar  alguns dos resultados que comentamos ao analisar os valores dos sujeitos 
institucionalizados (mais delinqüentes) e não institucionalizados.  Em concreto os sujeitos 
mais antissociais concedem maior importância a valores de caráter mais pessoal e mais 
egocêntricos centrados na satisfação de seus desejos e na consecução do prazer. Para os 
sujeitos não delinqüentes valores que significam respeito pelas normas, honrar aos pais, ser 
obediente, ser humilde, aceitar a vida como é,  e de caráter  interpessoal, são mais 
importantes.  Apesar de que pareçam existir diferenças nas orientações de valor dos 
diferentes grupos que podem estar relacionadas com a conduta anti-social. Merece especial 
atenção o fato de que os delinqüentes outorgam maior importância a um grupo de valores 
que tem a  ver com a espiritualidade e valores universais como “  união com a natureza  “ , 
e que embora eles dêem mais importância aos  interesses pessoais, como a necessidade de 
ser limpo, de ser inteligente, também dão importância  e os situam nos primeiros postos de 
seu sistema de valores a outros valores altruístas como honrar aos pais e aos maiores, ser 
responsável, ser honesto, preservar o meio ambiente, e ter saúde. 

Intrinsecamente esses modos de condutas desejadas são reservas que 
representam potencialidades, inerentes de sua natureza individual, que em meio à 
marginalidade social, permanecem latentes, mas desde que trabalhadas motivacionalmente, 
podem recrudescer no indivíduo um sentido direcional de vida, com perspectivas futuras de  
crescimento e de autonomia social. Esse demonstrativo da escala de valores representa um 
potencial de recursos  individuais que pode ser trabalhado por educadores, nas propostas de 
recuperação e de integração social desses menores infratores. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Na tabela 32, apresentamos as pontuações médias dos valores agrupados por 

domínios segundo a classificação de Schwartz (1990),1994) para os diferentes grupos da 
amostra, divididos de acordo com suas pontuações em conduta antissocial.  
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Tabela 32 - Análise dos Valores agrupadas por domínios  entre os  grupos,   com distintos 
níveis de implicações na conduta antissocial. 
 
Valores por Domínios 
 
 

Grupo I 
Não Delinqüentes 
Média 
N=54 

Grupo II 
Moderados  
Média 
N=92 

Grupo III 
Severos 
Média 
N=50 

 
1. Poder 
2. Logro 
3. Auto-Direção 
4. Universalismo 
5. Benevolência 
6. Segurança 
7. Conformidade 
8. Tradição 
9. Estimulação 
10. Hedonismo 
 

 
18,91 
21,56 
28,15 
45,16 
44,36 
34,24 
22,20 
25,38 
10,60 
7,53 
 

 
20,32 
22,24 
27,74 
46,20 
46,47 
34,19 
21,91 
25,33 
11,18 
8,62 

 
21,26 
21,22 
26,25 
47,06 
45,86 
34,37 
21,10 
24,37 
10,53 
9,41 

 
 

Analisando em nível descritivo os valores por domínios para os não 
delinqüentes, delinqüentes moderados e delinqüentes severos, chegamos aos seguintes 
resultados: 

 
a).  Os delinqüentes parecem dar maior média de importância aos valores por agrupamento 
de êxito, poder, hedonismo e universalismo em relação ao grupo dos não delinqüentes. 
b). Os não delinqüentes assinalam com maior média de importância aos valores de auto-
direção, conformidade e tradição. 
c).  Os valores por agrupamento de benevolência e estimulação não tem um padrão 
demasiado claro, sendo o grupo de delinqüentes moderados o que lhe  outorga pontuações 
mais altas. 
d). Os valores relacionados com a segurança permanecem no mesmo nível de importância 
para todos os grupos. 
 

Esses resultados parecem ser coerentes e em parte confirmam aqueles que 
assinalamos quando analisávamos os valores em institucionalizados e não 
institucionalizados. Merece especial destaque o fato de que, sujeitos delinqüentes severos 
pontuam com médias mais altas os valores de logro, poder e hedonismo, que representam 
os fortes impulsos pôr satisfações pessoais. Os valores de êxito poder refletem os interesses 
dos delinqüentes por resultados satisfatórios imediatistas, que podem conseguir, mesmo por 
meios ilícitos. A importância concedida a estes valores unidos as maiores pontuações 
obtidas pelos delinqüentes severos nos valores relacionados com o hedonismo em relação 
aos demais grupos, refletem o estilo de vida, sempre em direção à satisfação individual. 

 
A maior importância que assinalam os sujeitos não delinqüentes aos valores 

relacionados com a conformidade e  a tradição, indicariam que uma maior aceitação de 
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normas sociais e de convivência é também uma característica dos padrões de valores que 
está relacionada  negativamente com a conduta antissocial. 

 

Por último, a maior importância assinalada pelos não delinqüentes a valores 
agrupados em auto-direção, nos indica a capacidade de autonomia e independência; e a 
maior pontuação outorgada pelos delinqüentes a universalismo pode estar indicando-nos 
que embora os sujeitos  não delinqüentes mantenham uma crença em suas próprias 
possibilidades   para poder dirigir e controlar sua vida e isso os leva a dar importância a 
suas próprias ações, os delinqüentes pelo contrário necessitam e por isso  o valoram mais, 
crêr em fôrças externas  como princípios que guiam sua vida. 

 
Os dados analisados até neste momento podem estar em consonância com 

aquelas teorias (Matza, 1964, Heather, 1979) que indicam que os delinqüentes não estão 
guiados unicamente por um grupo de valores que podem ser considerados como desviados, 
mas sim que também compartilham de valores convencionais. As diferenças seriam 
fundamentalmente uma questão de prioridades de valor. Em todos os grupos parece existir 
uns grupos de valores aos que se dão maior importância que a outros, e sem dúvida, parece 
também existir algumas diferenças em suas prioridades de valor que podem estar 
relacionadas com suas diferenças em conduta antissocial. 

 
 
 

7. 3. ANÁLISE  ESTRUTURAL  DOS  VALORES 
 
 

Os valores não são preferências absolutas, nem entes isolados, de sorte que 
estão organizados e relacionados uns com os outros em sistemas de valores.  Na concepção 
de Rokeach (1973), os valores estão organizados em sistemas em função dos quais são 
modos de condutas ou estados finais preferíveis a outros. Um sistema de valores é uma 
organização duradoura de crenças relativos a modos de condutas ou estados finais de 
existência preferíveis ao largo de um contínuum de importância relativa. Schwartz e Bilsky 
(1987), explicam  sobre uma série de relações dinâmicas entre os domínios motivacionais 
dos valores, que permite estabelecer uma outra estrutura entre eles.  

 
Após analisarmos s metas preferenciais de valores pontuados pelos sujeitos 

de nossa amostra, passamos a verificar como esses valores de natureza cognitivos-
motivacionais se agrupam para suprir as necessidades pessoais e sociais dos referidos 
sujeitos, e como também, em que medida esses valores devidamente estruturados podem ter 
implicações  com a conduta antissocial. 

 
Para a consecução desses objetivos, à partir da matriz de correlações obtidas 

com as pontuações dos sujeitos na escala de valores, realizamos uma análise fatorial para o 
conjunto de amostra e posteriormente para cada um dos grupos. O método que utilizamos 
para a extração dos fatores, foi o de componentes principais e o critério de rotação em 
primeiro momento foi o “oblimin directo”, e em vista das baixas correlações entre os 
fatores se optou posteriormente para a rotação “Varimax”. Os critérios para  a inclusão de 
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um item na definição de um fator foram: a) que tivessem uma saturação fatorial igual ou 
superior a .30 nesse fator, e b) que apresentassem uma carga inferior no resto dos fatores.  

 
Na tabela 33 se apresentam os resultados correspondentes à análise fatorial 

para a amostra total.  A partir da matriz de correlações entre as pontuações nos valores se 
obteve uma solução fatorial de 18 fatores com una raíz latente superior a  unidade. 
Utilizando o Scree Test de Cattell (Catell, 1966),  a rotação  se restringiu a cinco fatores 
que explicavam o  31,7% da variância total. Os 56 valores estão representados com um 
peso fatorial superior a .30 em algum dos fatores, o que indica que a estrutura de cinco 
fatores representa adequadamente o conteúdo da escala.  Na tabela se apresentam a 
denominação que temos dado a cada fator e os pesos fatoriais de os valores que definem 
cada um dos fatores. 

O primeiro fator que temos denominado AUTO-REALIZAÇÀO, explica os 
15,8% da variância e é o que recorre ao maior número de valores. A maior parte dos 
valores que se agrupam neste fator  e  os que têm saturação mais alta, são valores 
instrumentais , e designam modos desejáveis de comportar-se. Nele  se integram aspectos 
relacionados com  o  êxito de “ ser capaz”, “ser inteligente”, “ser otimista”,  com  a 
segurança  pessoal “ ter saude”, “ser limpo” e com o controle das ações  que violam normas 
e repercuten no bem-estar de outras pessoas “ser responsavel”, “ser humilde”, “ser 
honesto”, “ser obediente”, “bons modos”, “ser leal” “ “honrar aos pais e aos maiores” . Os 
valores finais que aparecem   neste fator e têm saturações superiores a .40, vão nesta mesma 
direção, “Hamonia interior” é um valor que reflete a necessidade de estar em paz consigo 
mesmo e  “amizade verdadeira”, que implica na necessidade de ter a outros que lhe apoiem. 
Neste fator estão as  metas de condutas desejáveis que tem a ver com a realização pessoal, 
integrando-se nesta o respeito de normas e as interações com outras pessoas. São valores 
relacionados com o crescimento pessoal, tendo em conta a relação com os demais, daí a 
denominação que lhe temos outorgado.  “Igualdade”,   “Reconhecimento social” e 
“criatividade” são também valores finais incluidos neste fator,  embora  seus pesos fatoriais 
sejam  mais baixos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabela 33 - Estrutura dos Valores, segundo a análise fatorial. para  a amostragem total dos 
grupos. 
Valores Auto- Respeito pela Hedonismo Altruismo Poder  
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Realização natureza Social 
 
Ter Saúde. 
Ser responsável. 
Ser limpo. 
Ser humilde. 
Ser capaz. 
Ser honesto. 
Honrar aos Pais e maiores. 
Ser otimista. 
Amizade verdadeira. 
Ser leal. 
Ser inteligente. 
Ter harmonia interior. 
Ser obediente. 
Bons modos. 
Igualdade. 
Criatividade. 
Preservar o meio ambiente. 
União com a natureza. 
Um mundo em paz. 
Respeito pela tradição. 
Um mundo de beleza. 
Auto-respeito. 
Segurança familiar. 
Escolher m. próprias metas. 
Ajudar. 
Liberdade. 
Ser audacioso. 
Uma vida variável. 
Ser curioso. 
Aceitar a vida como ela é. 
Ser influente. 
Não ser rancoroso. 
Desapego. 
Riquezas. 
Preservar minha imagem. 
Prazer. 
Uma vida excitante. 
Vida espiritual. 
Amor  maduro. 
Ser devoto. 
Sabedoria. 
Ordem Social. 
Justiça Social. 
Ter sentido de vida. 
Ser tolerante. 
Reciprocidade de favores. 
Poder social. 
Ser ambicioso. 
Autoridade. 
Ser independente. 
Gozar a vida. 
Sentido de pertinencia. 
Segurança nacional. 
 
 

 
,67472 
,60743 
,59039 
,56045 
,55974 
,55198 
,52151 
,47527 
,44384 
,44099 
,42246 
,40941 
,37297 
,36653 
,34271 
,30812 
 
 
 
 
 
,31157 
,30818 
,30881 
 
 
 
 
 
 
 
,33698 
 
 
 
 
 
 
 
 
,38161 
 
 
 
 
 
 
 
 
,34261 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
,32526 
 
 
,32497 
 
 
 
 
 
 
,60278 
,60156 
,59494 
,50459 
,48366 
,37259 
,34772 
,33669 
,31647 
,31008 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
,57798 
,56403 
,42396 
,41638 
,41009 
,40458 
,40020 
,38485 
,36256 
,34643 
,31485 
 
 
,32788 
 
 
 
 
 
 
 
 
,41885 
 
,30188 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
,30658 
 
 
,32328 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
,30285 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
,70089 
,48616 
,48531 
,44692 
,39228 
,38895 
,38733 
,35119 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
,31764 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
,37932 
 
 
 
 
 
,31418 
 
 
 
 
 
,59711 
,48973 
,47740 
,42840 
,42596 
,38645 
,37095 
,30228 
 
 

 
 

 
 
O segundo fator temos denominado RESPEITO PELA NATUREZA e 

explica os 5,2% de Variância. A maioria dos valores que se integram neste fator são valores 
finais e aqueles que tem saturações mais altas, superiores a .40, são valores que segundo a 
classificação de Schwartz se enquadrariam no domínio de Universalismo. Os mesmos são 
valores comuns a qualquer cultura e que tem a ver coma proteção ao meio ambiente e a 
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natureza. “União com a natureza”, “um mundo em paz”, “um mundo de beleza”, “proteger 
o meio ambiente”  são  todos valores universais relacionados com outros valores   que 
indicam a aceitação de costumes e idéias impostas por sua cultura e valores relacionados 
com a auto-direção. “Auto-respeito”, “Escolher minhas próprias metas” , “liberdade” e 
“respeito pela tradição”  são  valores que também definem este fator.  A integração desse 
conjunto de valores pode indicar-nos um aspecto peculiar de nossa amostra no que diz 
respeito pela natureza, que é algo inerente em sua cultura e é uma das metas que guiam sua 
própria existência. Esses valores finais de natureza ecológica são inerentes dos adolescentes 
amazonenses, que são criados e desenvolvidos com a internalizaçäo desses valores 
peculiares da região amazônica, e que nesse fator predominam como variáveis inseridas 
dentro dela como valores individuais.  

 
O fator  3 denominado HEDONISMO explica  os  3,7% da  variância e, 

segundo se pode ver na tabela 33, os dois valores com saturações  mais altas  neste fator são 
, “ ser audacioso” e “uma vida variável” que junto a “uma vida excitante” que também 
aparece inserido neste fator, são os que definem segundo a classificação de Schwartz o 
domínio de estimulação.  “Ser curioso”, que pode estar relacionado com a necessidade de 
buscar novas experiências, também parece configurar em nossa amostra esse domínio. 
Esses valores aparecem relacionados com o valor “prazer”, que obtém as saturações mais 
altas neste fator, e outros valores de logro no contexto social ( “ser influente”, e “preservar 
a minha imagem pública”), e um valor relacionado com o desfrute pessoal “riquezas”, por 
todos eles, temos optado por denominar a este fator como hedonismo, em lugar de 
estimulação. Também  tem uma saturação de .30  neste fator o  valor “gozar a vida”,  
embora a saturação  maior a tenha no  fator numero 5. O somatório da organização dos 
valores nesse fator, parecem representar as tendências hedonistas que se tem  visto 
relacionadas com a conduta antissocial. 

 
O fator 4 denominado ALTRUISMO explica os 3,6% da variância. O  valor 

com a  saturação  mais alta e altamente significativa é  o  valor “Vida espiritual”, também  o  
valor “ser devoto” tem uma saturação  alta neste fator pelo que podemos pensar que é um 
fator relacionado com valores religiosos e espirituais. Não obstante, os outros valores que 
integram este fator, amor maduro, sabedoria, ordem social, justiça social, e ter  sentido de 
vida, ser tolerante representam metas  preferenciais de existência que tem que ver com o 
contexto social e que refletem modos de comportamento altruísta  e pro-social, que dentro 
da categorização de Schwartz se incluiriam dentro do domínio de benevolência.  

 
A influencia da espiritualidade no Brasil  é determinada aos adolescentes 

pela tradição familiar e social da religiosidade brasileira, dividida entre a religião católica, 
espírita, além de uma forte influencia de seitas orientais e afro, que se infiltraram na 
sociedade brasileira. Há também o fator da predisposição mística da população da América 
Latina, e que é mais peculiar entre a classe social mais baixa. 

 
O fator  5, explica os  3,4% da  variância e o temos denominado de PODER 

SOCIAL, porque é o valor que leva esse mesmo nome juntamente  com a “reciprocidade de 
favores” , definido no questionário como “evitar dever favores a outros”, “ser ambicioso”, 
“autoridade”, e “ser independente”, que são valores com saturações mais significativas, 
superiores a .40.  De novo aparece neste fator relacionado com o poder um valor tipo 
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hedonista como “gozar a vida”, que também possui um peso fatorial .30 em fator que temos 
definido como hedonismo, e alcança uma saturação maior (.38), neste fator. 

 
O valor de segurança nacional, que também aparece incluído  neste fator, 

pode ser um valor relacionado com o poder, no sentido de que se trata de um valor 
nacionalista que  vem sendo internalizado aos  menores pelas Instituições Governamentais 
sobre a questão da integração e defesa nacional da Amazônia, que é considerada como área 
de segurança nacional. E esse valor é incrementado e reforçado nas Escolas e demais 
Instituições.  

 
Observamos que, na amostra total   por tratar-se de uma população 

socialmente marginalizada e  que sofre as conseqüências dos problemas sócio-
demográficos, predispõe a organizar estruturalmente seus valores por fatores de 
determinações psicológicas de suas necessidades econômicas, e por suas aspirações 
culturais, de conformidade com o seu nível social.  Tanto é que, o agrupamento dos valores 
de auto-realização unidos ao contexto interpessoal,  representam fortes impulsos 
motivacionais em termos de busca de satisfações em nível pessoal e social. Os valores 
estruturais de aperfeiçoamento e altruísmo, representam a  possibilidade de recuperação 
como potencial de recurso individual, que nos é revelado na definição da estrutura dos 
valores. 

 
Nas tabelas 34 e 35 apresentamos a estruturação dos valores para os dois 

grupos que compôem a  amostra. 
 

Na tabela 34, verificamos como se organizam os valores dos sujeitos 
delinquentes, conforme suas predisposiçöes individuais, conforme suas 
crenças  em termos  condutuais e  existenciais. 

 
Esses valores se organizam em 5 fatores por ordem de auto-

realização, segurança, hedonismo, Libertade versus ordem social e 
espiritualidade versus independencia, conforme passamos a  descreve-los: 

 
 Fator 1 - Auto-Realização – Este fator explica os 15,7% da variancia. Constatamos que 
nesse fator se aglutinam, as variáveis de sabedoria, amizade verdadeira, reconhecimento 
social e igualdade, que segundo a tabela de Schwartz, representam valores finais como metas 
preferenciais de existencia desejadas, que para os delinqüentes representam expressões 
cognitivas para o seu crescimento, como também representações de aspirações sociais em 
decorrencia de suas condições sociais, e encontramos também componentes afetivos. Em 
decorrencia  da carencia decorridas pelo mau relacionamento  com os seus familiares. 

 
Os demais valores desse fator de auto-realização para os delinqüentes, são 

representadas pelas variáveis de ser inteligente, ser capaz, ser obediente, ser leal, ser limpo, 
ser honesto, ter saúde, ser responsável, preservar o meio ambiente, ser otimista, ser humilde 
e ser independente, que represedntam o somatório de uma escala de valores condutuais, que 
para os delinquentes são importantes como instrumentais ou modos  de condutas desejadas. 
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O nível de importancia  que é dado ao valor instumental de ser inteligente, denota o estado  
situacional de dependencia.  
Tabela 34 - Estrutura dos Valores, segundo a análise fatorial para  a amostra de sujeitos 
delinqüentes institucionalizados. 
Valores Auto- 

Realização 
Segurança Hedonismo Libertade 

Vs. 
Ordens Social 

Espirituali 
dade vs.  
Interesse material 

 
Ser Inteligente. 
Ser  Capaz. 
Sabedoria. 
Ser Obediente. 
Ser Leal. 
Ser Limpo. 
Amizade Verdadeira. 
Ser  Honesto. 
 Ter saúde. 
Ser Responsável. 
Preservar o meio ambiente. 
Reconhecimento Social. 
Ser otimista.  
Igualdade. 
Ser humilde.  
Ser Independente.  
Ajudar. 
Auto-respeito. 
Segurança familiar. 
Um mundo em paz. 
Justiça Social. 
Respeito pela  tradição. 
Escolher minhas próprias metas.. 
União com a natureza. 
Honrar aos pais e aos maiores.. 
Amor maduro. 
Segurança nacional. 
Mundo de Beleza 
Ter sentido em minha vida. 
Sentido de pertinência. 
Bons modos. 
Gozar a vida. 
Uma vida variável. 
Ser audacioso. 
Autoridade. 
Riquezas. 
Poder Social. 
Não ser rancoroso. 
Auto-disciplina. 
Desapego. 
Prazer. 
Preservar a minha imagem pública. 
Criatividade. 
Aceitar a vida como ela é. 
Ordem social. 
 Liberdade. 
 Ser tolerante. 
 Ser devoto. 
 Harmonia interior. 
 Ser influente. 
 Ser curioso. 
 Ser moderado. 
 Vida excitante. 
Vida Espiritual 
 Ambicioso 
 Reciprocidade de    Favores 

 
,59192 
,56211 
,55798 
,54510 
,54432 
,53347 
,52987 
,51624 
,51609 
,48927 
,44020 
,40080 
,38955 
,37486 
,36349 
,34315 
 
 
 
 
 
 
 
,37112 
,40834 
 
 
,30542 
 
 
,30550 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
,34054 
 
 
 
,30205 
 
 
,38869 
 
,32439 
 
 
 
 
 
- ,34337 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
,30997 
 
 
,31019 
 
 
 
,71798 
,60638 
,50739 
,47951 
,45238 
,44962 
,44194 
,43104 
,42878 
,42549 
,40992 
,40695 
,34956 
,34689 
,31630 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
,31753 
 
 
 
,32773 
 
 
 
 
 
 
,31817 

 
 
,31109 
,34614 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
,33703 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
,33397 
 
 
 
 
 
 
,64142 
,61692 
,55476 
,55033 
,50099 
,48624 
,46845 
,45859 
,38555 
,37976 
,36357 
,33619 
 

 
 
 
 
,40167 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ,54836 
- ,47422 
  ,42912 
  ,41697 
- ,40389 
  ,36132 
  ,33460 
 
 
 
  ,38010 
  ,30244 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
,31813 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ,62915 
- ,55717 
  ,53416 
- ,50914 
- ,48921 

 
 



 188

 
Fator 2 - Segurança -  Explica os  6,4% da variancia. Esse agrupamento de valores, 
delineadas pelos menores delinqüentes, as variáveis de auto-respeito, segurança familiar, um 
mundo em paz, justiça social, respeito pela tradição, união om a natureza, amor maduro, 
segurança nacional, ter sentido de vida, sentido de pertinencia e bons modos, representam  
um conjunto de  valores preferenciais de existencia, composta por componentes afetivos, 
cognitivos e motivacionais de interesses em gráu de importancia tanto pessoal quanto social. 

 
As variáveis de segurança refletem um paradoxo situacional da insegurança  

que se encontram os sujeitos delinqüentes, cujos valores se aglutinam nesse fator, dão um 
sentido motivacional  em busca do suprimento dessas necessidades vitais. Os demais 
valores se organizam como, ajudar, escolher as proprias metas, honrar aos pais e aos 
maiores, amizade verdadeira, que revelam formas de condutas sociais manifestas e que 
representam valores de natureza social, existencial, moral e afetivo. 

 
Fator 3 – Hedonismo -  Explica os  4,5% da variancia  total. Os valores que se organizam 
estruturalmente como, uma vida variável, ser audacioso, autoridade, riquezas, poder social, 
auto-disciplina, desapego, prazer e criatividade, são proprios da personalidade delinqüente, e 
que para os mesmos é definido como metas preferenciais de sua  existencia, e como estilo de 
vida. A associação desses valores devidamente organizados pelos delinqüentes e que 
definem o seu estilo de vida, conferem com a mesma descrição feita nos estudos de Seeman 
(1967) e de Matza (1961), que caracterizam esse estilo hedonista. A necessidade de 
estimulação e de poder são valores que confluem neste fator. 
 
Fator 4-  Liberdade versus Ordem social . Esse fator explica os 4,1% da variancia e  no qual 
aparecem dois valores com saturações negativas, o que nos indica uma configuração 
dicotômica deste fator. Parece  que para esses sujeitos o ter libertade e  harmonia interior se 
contrapõe a valores tradicionais como ordem social, ser tolerante e ser devoto, e  implica 
um respeito pelas normas e pela convivencia social. 
 
Fator 5 – Espiritualidade versus  interesses materiais. Este fator explica os 4% da variancia e 
vemos que tambem é um fator em que o valor “ vida espiritual” se opõe aos  valores mais 
materiais como “ vida excitante”,      “ ser ambicioso” e  “ reciprocidade  de favores”.  

Na tabela 35, verificamos como os valores  se estruturam para os sujeitos 
não delinqüentes a partir de suas crenças, de suas metas de existência e modos de condutas 
como preferencias em nível individual e social, como passamos a analisar. 
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Tabela 35 - Estrutura dos Valores, segundo a análise fatorial. para  a amostra de sujeitos 
não delinqüentes. 
Valores Auto- 

Realização 
Hedo 
nismo 

Altruismo Confor 
midade 

Espiritua- 
lidade 

 
 Ser  Capaz. 
Ser  Inteligente. 
Ser lHonesto. 
Amizade v erdadeira. 
 Auto-disciplina. 
Ser  Limpo. 
Ter saúde. 
Ordem social. 
Ser otimista. 
Bons modos. 
Justiça social. 
Segurança familiar. 
Sabedoria. 
Segurança Nacional 
Prazer. 
Ser independente. 
Autoridade. 
Gozar a vida. 
Riquezas. 
Reconhecimento social. 
Escolher minhas próprias metas. 
Ser influente. 
Reciprocidade de favores. 
Ser ambicioso. 
Um mundo de beleza. 
Auto-respeito. 
Sentido de pertinencia. 
Ser audacioso. 
Liberdade. 
Igualdade. 
Ser tolerante. 
Uma vida variável. 
Ser responsável. 
Harmonia interior. 
Ser humilde. 
Uma vida excitante. 
Ser leal. 
Preservar minha própria imagem. 
Ser obediente. 
Ajudar. 
Honrar aos pais e aos maiores. 
Preservar o meio ambiente. 
Não ser rancoroso. 
Aceitar a vida como ela é. 
Respeito pela tradição. 
Criatividade. 
Um mundo em paz. 
Ser devoto. 
Vida espiritual. 
Desapego. 
Ser curioso. 
Amor maduro. 
Ter sentido em minha vida. 
Ser moderado. 

 
,59611 
,54416 
,52466 
,52125 
,52114 
,51886 
,50219 
,49698 
,46769 
,44130 
,40985 
,38681 
,37002 
 
 
,37717 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
,41964 
 
,40708 
 
,33500 
 
 
,30205 
,32735 
 
 
 
 
,32355 
 
 
,33026 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
,63382 
,59760 
,57489 
,49316 
,46606 
,46123 
,40713 
,40484 
,39900 
,39738 
,39560 
,38621 
,37817 
,35678 
,34982 
 
 
 
 
 
 
,35135 
 
,31597 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
,32553 

 
 
 
,36804 
 
 
 
 
,43101 
 
,38777 
 
 
 
,30561 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
,36958 
 
 
 
 
,55409 
,55025 
,54865 
,53725 
,53365 
,51741 
,43635 
,38218 
,32269 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
,40304 
 
 
 
,37832 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
,30718 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
,58851 
,57161 
,54496 
,53263 
,52626 
,48998 
,48454 
,45792 
,32478 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-,32954 
 
,33867 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
,61718 
,54191 
,54153 
,50782 
,48941 
,37779 
,36704 

 

 
 

Esses valores se organizam em 5 fatores, classificados pelas tendências de 
auto-realizaçäo, hedonismo, aperfeiçoamento, altruísmo e espiritualidade. 
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Fator 1 - Auto-Realização -  Este fator explica os 16,9% da variância. Nesse fator, os 
valores de amizade verdadeira, autodisciplina, ordem social, bons modos, justiça social, 
segurança social e sabedoria, se constituem em valores finais, e atendem as demandas das 
necessidades individuais-afetivas e sócio-cognitivas de auto-realização, em direção ao 
crescimento e à autonomia social. Esse resultado nos revela uma maior visão de vida e por 
estarem mais integrados no contexto social. 

 
Conforme podemos observar na tabela 35, os demais valores que se 

organizaram e se associam nesse fator estão representados pelas variáveis de, ser capaz, ser 
inteligente, ser honesto, ser limpo, ter saúde, e ser otimista, com demandas de componentes 
sócio-cognitivos e  motivacionais. É um fator similar ao de auto-realização que temos 
comentado tanto para a amostra total como para o grupo de delinqüentes. Se bem que 
existem algumas diferenças  entre os dois grupos que podíamos mencionar. Vemos que 
para este grupo se inclui um valor “justiça social”, que não se inclui no grupo de 
delinqüentes. Um valor de natureza social parece relacionar-se  neste grupo com os valores 
que contribuem a  suas realizações  pessoais. No grupo de delinqüentes se inclui um valor 
“reconhecimento social” que tem a ver com a necessidade de receber respeito e aprovação 
de outras pessoas e que é importante para sua realização. 

 
Fator 2 - Hedonismo – Esse valor explica os  5,7% da variância. Esse fator é   o  segundo 
em importância para esse grupo é similar ao fator 3 que temos comentado para a amostra 
total e para o grupo de delinqüentes. Nesse fator, os valores com uma saturação maior é 
“prazer” seguido de ser independente, autoridade, gozar a vida,  riquezas e reconhecimento  
social, escolher minhas  próprias metas, ser influente. Todos estes valores com uma 
saturação  maior de .40  são os que definem  este fator.  

 
Fator 3 - Altruísmo - Este fator explica os 4,9% da variância . Os valores instrumentais que 
configuram este fator, ser tolerante, ser responsável, ser humilde, preservar a própria 
imagem, ser obediente simbolizam valores éticos e de natureza moral, que aprimoram o 
ajustamento individual e o nível de relacionamento interpessoal, e que atendem a certos 
critérios básicos de equilíbrio condutual e de maturidade como meta a ser alcançada. Outros 
valores finais como: harmonia  interior, vida variável, vida excitante também se incluem 
neste fator. 

 
Fator 4 - Conformidade-   Este fator explica os 4,1% da variância. Nesse fator, encontramos 
os valores de ser obediente, ajudar, honrar aos pais e aos maiores, aceitar a vida como ela é 
de respeito pela tradição, criatividade e um mundo em paz. Muitos deles, são valores 
instrumentais, com  componentes éticos e morais, principalmente os que se  referem ao 
senso de solidariedade, de preservação dos valores familiares. O somatório desses valores 
devidamente estruturado pelos não delinqüentes, se constituem em reforço preventivo para 
combater e evitar o  desvio social.  
 

Os valores de respeito pela tradição e preservar o meio ambiente é 
destacável pela internalização dos aspectos culturais brasileiros, e regionais da Amazônia, 
enriquecida por tantas tradições históricas. 
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Fator 5 - Espiritualidade – Este fator explica os 4% da variância. Segundo este fator, os 
menores amazonenses não delinqüentes relacionam uma soma de valores identificados com 
a vida espiritual, classificados em vida espiritual, desapego, amor maduro, e sentido de 
vida, que caracterizam uma preferencia final de existência.  

 
Os valores organizados como, ser devoto, ser curioso, e ser moderado, 

configuram essa espiritualidade em forma condutual e com componentes  cognitivos. 
 
A análise da estrutura de valores por separado nos grupos de sujeitos 

institucionalizados e não institucionalizados refletem que existem aspectos diferenciais.  
Dois fatores relacionados fundamentalmente com valores pessoais de auto-realização e 
busca de prazer parecem ser similares em ambas as amostras. Ourossim, existem diferenças 
na estruturação que fazem dos valores sociais e dos   valores relacionados com o contexto 
interpessoal. Enquanto os delinqüentes que se encontram desintegrados do convívio social 
estão mais preocupados em desenvolver os valores que se relacionem com a melhora de 
suas condições de sua sobrevivência física e social, os não delinqüentes que estão 
devidamente integrados no convívio social, estão mais interessados em desenvolver valores 
que lhes favoreçam o crescimento e aperfeiçoamento individual e social. 

 
Entretanto, na amostra dos sujeitos não institucionalizados, os três últimos 

fatores aglutinam uma série de valores que tem a ver com a conformidade social, a 
espiritualidade e o bem-estar de outras pessoas, e isso não sucede na amostra de 
delinqüentes, onde vemos que os dois últimos valores são de natureza dicotômica, em que o 
social e o espiritual se contrapõem à independência e ao bem-estar material.  

 
Nos resultados sobre a estruturação dos valores que temos comentado, 

embora possam existir diferenças relacionadas com o contexto social em que a amostra 
analisada pertence e se apresentam algumas diferenças nos distintos grupos analisados, 
parecem confirmar algumas das conclusões de outros estudos acerca da forma de 
organização dos valores e de sua estruturação.  

 
Em relação a diferenciação que  Rockeach (1973, 1979) estabelece entre 

valores instrumentais e finais e  que Schwart (1994) relaciona com  o tipo de meta que 
aparece como desejável a que os valores representam, vemos que em nossos dados há 
fatores, configurados  majoritariamente por valores instrumentais que segundo  Feather( 
1975), influenciam  fundamentalmente nas valências associadas a cursos de ação,  e sem 
dúvida existem outros fatores, em que os  valores, com as saturações mais significativas são 
valores finais.  Ao encontrar fatores,  definidos fundamentalmente por um ou  outro tipo de 
valores, apoiaria a necessidade de se estabelecer este agrupamento  e classificação  dos 
valores. 

 
Outra diferenciação amplamente estabelecida quando se analisa a estrutura 

de valores é a distinção entre valores pessoais ou sociais  (Rokeach, 1973) ou  valores que 
servem a interesses individualistas versus aqueles que servem a interesses coletivos ou de 
grupo.  As comparações transculturais tanto em nível social (Hofstede, 1980) ou individual 
Triandis e col. 1988) parecem confirmar essa distinção entre individualismo/coletivismo na 
estruturação dos valores, que também tem  sido assinalado por Schwart (1994).  Nossos 



 192

dados, quando consideramos a amostra total estariam  apoiando também essa estruturação, 
pois  vemos  que existem fatores de caráter pessoal e que servem a interesses individuais 
como os fatores que temos denominado Hedonismo (Fator 3) e Poder Social (Fator 5), 
frente a outros  que primam os interesses pela coletividade (Fator 4 e 2). 

 
Em relação a estruturação e classificação dos valores por domínios, em 

função do conteúdo proposto por Schwartz, os nossos confirmam parcialmente alguns 
deles. Ao reduzirmos a cinco o número de fatores e ao utilizarmos  a análise fatorial em 
lugar do escalonamento multidimensional, limitamos  as possibilidades de comparação dos 
resultados. Apesar disso aparecem em nossa amostra integrados diferentes grupos dos 
domínios propostos por este autor. Assim vemos , na análise da amostra total, no fator 3 
aparecem claramente integrados os domínios de hedonismo e estimulação  junto com 
alguns valores de poder  social.  Também no  fator 2 se aglutinam, embora  com uma matriz 
diferente,  os valores integrados no  domínio de universalismo e no fator 4 os domínios de 
benevolência, conformidade  e  tradição. 

 
 Nesse contexto de ambos os grupos da cultura de pobreza, se observa as 

influencias das condições sociais sobre esse foco de valores, nos quais o altruísmo e o 
poder social  se apresentam estruturados, em relação a outras necessidades mais prementes, 
como o agrupamento das variáveis nos valores de necessidades pessoais que nessa 
conjuntura situacional das condições sociais  surgem como as mais interessantes e 
emergenciais em termos motivacionais.   
 
 

ANÁLISE  DAS  DIFERENÇAS  SIGNIFICATIVAS 
 

Uma vez realizado a análise descritiva dos valores e sistema de valores, 
passamos a  investigar se as diferenças encontradas na importância consignada aos valores 
dos diferentes grupos da amostra e aos grupos com diferentes graus de conduta antissocial 
são realmente significativas. Para isso realizamos uma série de análises de variância 
(ANOVA) que envolve os valores finais, os valores instrumentais, a estrutura dos valores 
agrupados por domínios, e agrupados por fatores. Todas as análises se fizeram num 
primeiro momento comparando os grupos de amostra de sujeitos institucionalizados e não 
institucionalizados e posteriormente  comparando com diferentes graus de implicações em 
sua conduta antissocial.  

 
Essa análise é muito importante em nosso trabalho, na medida em que 

destaca as variáveis mais significativas relacionadas com os valores e suas diferentes 
implicações com a conduta antissocial dos menores marginalizados em Manaus, e que nos 
possibilita concretamente dar destaque em amostragem aos objetivos traçados como 
proposta desta  investigação. 

 
 

Diferenças dos  valores e  sistemas de valores nos distintos grupos de amostra. 
 

Na tabela 36 se apresentam os valores finais, considerados como metas 
desejadas de existência, nos quais se encontram diferenças significativas quando se 
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comparam as pontuações médias em graus de importância que concedem a cada valor dos 
grupos de amostra. 

 
Tabela 36 - Valores Finais, nos que se diferenciam significativamente (ANOVA) os dois  
grupos de amostra. 
 
Valores Finais 
 

 
Institucionalizad
os 
N = 113 
Média 

Não 
Institucionaliza
dos  
N = 108 
Média 

 
 
F 

 
Nível de 
 
Significaçã
o 

 
Poder Social. 
Prazer 
Vida Espiritual 
Auto-respeito 
Un mundo de paz 
Segurança familiar 
Uniao com a natureza 
 

 
3,50 
4,73 
4,47 
4,99 
5,88 
5,42 
5,36 
 

 
2,14 
4,03 
3,64 
5,53 
6,34 
5,96 
4,69 
 

 
15,09 
6,22 
5,49 
4,32 
4,39 
4,92 
6,65 

 
,00 
,01 
,02 
,03 
,03 
,02 
,01 
 

 
 
Os resultados obtidos quando se analisam os valores nos que se diferenciam 

significativamente os sujeitos institucionalizados, com maiores índices de conduta 
antissocial e os não institucionalizados, vem a clarificar em maior medida,  os resultados da 
análise descritiva quando analisamos as prioridades de valor.  

 
Vimos que dois valores nos que se diferenciam significativamente esses 

grupos são “  poder social “  e  “prazer”.  A maior importância concedida a esses valores, 
por parte dos adolescentes institucionalizados, nos indica que esses valores são uma 
importante fonte de diferenciação que pode estar relacionada com a conduta antissocial. O 
desejo de alcançar  o poder, o controle e o domínio sobre os demais e ter como meta o 
prazer, ou seja,  a satisfação de seus desejos, são aspectos importantes que se tem 
assinalado como variáveis que caracterizam o estilo de vida dos sujeitos delinqüentes e que 
podem estar definidos no conceito de valores subterrâneos  descritos por Matza (1964), no 
qual afirma que é característico do indivíduo delinqüente a personalidade hedonista, se 
predispondo à busca constante de emoções, de impulsividade, rompendo com as normas 
sociais.  

 
Outro valor no que se diferenciam significativamente é “um mundo em paz 

“.  Ainda quando analisávamos os dados descritivos esse valor  se situava nos primeiros 
postos da hierarquia em ambos os grupos de sujeitos, quando vimos que é 
significativamente menos valorado pelos adolescentes institucionalizados, e estaria em 
consonância com a maior importância dada a “ poder social ”,  o desejo de dominar, de ter 
poder, e chega a valorar menos também o “ viver livre de guerras ou conflitos”.  

 
Os adolescentes institucionalizados também parecem dar menor importância 

a “auto-respeito” e “segurança familiar” . Consideramos que, na ordem dos valores finais, o 
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auto-respeito é manifesto como um instrumento de autocontrole ou superego contra  o 
desvio da conduta e em favor dos não delinqüentes. O auto-respeito está relacionado com a 
crença  em seus próprios sentimentos e valores e supõe uma crença de controle sobre sua 
própria conduta que pode inibir a influência que outros sujeitos ou o próprio ambiente 
social em que se vive, possam ter sobre o sujeito. A menor importância dada a este valor 
pelos adolescentes institucionalizados pode estar incidindo na maior influência que tem 
sobre eles o ambiente, e portanto em sua conduta antissocial. O “auto-respeito”, pontuado 
com médias mais altas para os não delinqüentes, nos revelam os efeitos modeladores de 
conduta, reforçados pelos princípios educacionais da família e da escola, considerando que 
os não  institucionalizados que compõem  nossa amostra, são estudantes e convivem com 
seus familiares nos bairros periféricos da  Grande Manaus.  

 
Em relação ao valor “segurança familiar”, ainda temos visto, pelas análises 

descritivas, que era um valor importante, e  se situa nos primeiros postos da hierarquia, para 
ambos os grupos. Os dados desta tabela nos confirmam que é significativamente menos 
importante para o grupo de adolescentes institucionalizados.  O menor apego  aos contextos 
convencionais, como a família, desde as Teorias do Controle Social se percebe como um 
fator relacionado com a conduta antissocial. Parece significativo que seja o grupo, donde 
existem maiores índices de conduta antissocial e que considera este valor como menos 
importante.  

 
Outros valores nos quais aparecem diferenças significativas são “vida 

espiritual “, e “união com a natureza”, e nesse caso são os sujeitos institucionalizados os 
que significativamente os consideram mais importantes. Como já temos comentado quando 
analisamos os dados descritivos, talvez a menor consideração de si mesmos que tem os 
sujeitos delinqüentes, o escasso controle que eles percebem sobre sua conduta e suas 
condições de vida, os leva a dar mais importância aos valores universais como ‘união com a 
natureza”, ou a existência de uma vida que vá mais além das condições materiais em que 
vivem.  

 
Esses valores também justificam, a relação dos sujeitos com o ambiente 

ecológico, e que representa o seu habitat natural na região Amazônica, no qual o ambiente 
cultural é influente em seu sistema de valores. 

 
Analisando a escala de valores finais dos delinqüentes em níveis de 

significação, algumas variáveis caracterizam o seu estilo de vida, definidos outrossim, os 
menores  não delinqüentes apresentam um outro foco de valores que permanecem latentes, 
que denotam certas crenças e metas preferenciais da existência que, intrinsecamente 
representam os valores  que são inerentes de sua própria natureza altruísta, tais como vida 
espiritual e união com a natureza, que são valores naturais, permanentes e imutáveis, que 
não são alterados pelas condições sociais, e que representam potencialidades para a 
socialização e ajustamento individual. Na tabela 37, se apresentam os valores instrumentais, 
modos desejáveis de conduta, que os sujeitos de ambos os grupos da amostra valoram de 
forma diferente, em função das pontuações que eles concedem enquanto princípios que 
guiam suas  vidas. 
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Tabela 37- Valores Instrumentais, nos que se diferenciam significativamente (ANOVA) os 
dois  grupos de amostra. 
 
Valores Instrumentais 
 

 
Institucionalizados 
Média 

Não 
Institucionalizad
os 
Média 

 
F 

 
Nível de 
Significação 

 
Ser Leal 
Ser Humilde. 
Honrar aos Pais 
Escolher as metas. 
Ter saúde. 
Ser obediente.  

7.   Ser responsável. 

 
4,86 
4,83 
5,57 
4,93 
5,21 
5,18 
5,26 

 
5,55 
5,66 
6,45 
5,45 
5,85 
5,69 
5,80 

 
6,11 
8,68 
16,55 
3,64 
5,39 
4,39 
3,93 

 
,01 
,00 
,00 
,05 
,02 
,03 
,04 

 
Pelos dados desta tabela, vimos que ambos os grupos de sujeitos valoram de 

forma significativamente diferente os seguintes valores instrumentais: ser leal, ser humilde, 
ser influente, honrar aos pais e aos maiores, escolher as metas, ter saúde,  ser obediente, ser 
responsável. Em todos os casos, esses valores parecem ser mais importantes para o grupo 
de sujeitos não institucionalizados e a maior parte deles se integram nos domínios de 
benevolência, conformidade e respeito pela tradição. O respeito pelas normas e modos de 
conduta que tem a ver com o bem-estar de outras pessoas, assim como a própria segurança, 
representada no valor “estar são “, parecem ser mais importantes para os adolescentes com 
menor grau de conduta antissocial. Um valor instrumental no que também pontuam mais 
alto os sujeitos não institucionalizados e que podia estar relacionado com as diferenças que 
temos  comentado nos valores finais é o “escolher suas próprias metas”, que pertencem ao 
domínio de autodireção. Os sujeitos não delinqüentes parecem considerar mais importante a 
capacidade de escolher seus próprios modos de atuar em lugar de estar submetidos a 
pressões externas. O sentido de responsabilidade e autodeterminação de suas próprias 
condutas é para eles mais importante.  

 
Essas mesmas diferenças nas orientações de valor se encontram quando 

analisamos os valores agrupados pôr domínios. Na tabela 38, se apresentam os resultados 
da ANOVA  quando se agrupam os valores nos domínios propostos por  Schwartz. 

 
Tabela 38 - Análise das diferenças significativas (ANOVA) da estrutura dos valores entre 
os distintos grupos de amostra. 
 
Valores agrupados 
 por domínios 
 

 
Institucionalizados 
Média 

Não 
Institucionaliza
dos 
Média 

 
 
F 

 
Nível de 
 Significação 

 
1. Auto-Direção. 
2. Conformismo. 

 
26,38 
20,68 

 
28,37 
22,58 

 
4,06 
8,93 

 
,02 
,00 
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Como podemos observar em dois domínios aparecem claramente as 
diferenças entre ambos os grupos de sujeitos, que são os de “auto-direção”, e 
“conformismo” ,  e os valores agrupados nesses domínios parecem ser mais importantes 
para os sujeitos não institucionalizados,  significando que, as metas apresentadas por 
sujeitos não delinqüentes possuem componentes bem mais cognitivos e motivacionais em 
termos de equilíbrio, maturidade, harmonia interior, ajustamento pessoal e social. 

 
 
Essas diferenças podem estar relacionadas com um maior autonomia pessoal 

nos sujeitos não delinqüentes,  e essa autonomia tanto individual quanto social representam 
otimização para a  socialização e integração em vários setores do contexto social. 

 
O valor “conformismo”  define uma postura de neutralidade e de passividade 

diante da situação social, como também de compreensão das contingências e de suas 
limitações existenciais. Constatamos que, os sujeitos de nossa amostra  desenvolvem 
valores de passividade, sem revolta, sem revanchismo, e  adaptados em suas limitações, 
vivem devidamente organizados nas comunidades e bairros periféricos, numa espécie de 
ecologia social, marginal, onde seus valores e expectativas de vida são de conformidade 
com a sua condição social e  limites educacionais.  

 
Isso  representa um potencial latente que pode ser utilizado como fonte de 

recurso individual para a socialização, e ajustamento integrativo. Grande soma desses 
valores são inerentes do próprio indivíduo e outros são internalizados pôr aprendizagem de 
condicionamento ou por imitação dos modelos familiares e institucionais.  

 
O resultado da tabela 39,  se apresentam os valores agrupados por fatores, 

segundo a estrutura fatorial obtidas para o conjunto da amostra no  que se diferenciam 
ambos os grupos, reitera o nosso comentário anterior.  
 
Tabela 39 - Análise das Diferenças Significativas (ANOVA) da estrutura dos valores entre 
os distintos grupos de amostra. 
 
Valores agrupados por 
fatores 
 

 
Grupo I 
Média 

 
Grupo II 
Média 

 
F 

 
Nível de  
Significação 

 
1. Auto-realização. 

 
-,25 

 
,26 
 

 
14,28 

 
,00 

 
 
Segundo os dados da tabela, constatamos que,  a auto-realização aparece 

com média superior para o grupo dos sujeitos não delinqüentes, sendo que essa variável 
representa o estabelecer de metas afins, objetivos, empreendimentos e projetos de vida em 
direção ao crescimento e à tendência  atualizadora, conforme preceitos de  Maslow (1954). 
Os valores agrupados em auto-realização se caracterizam por motivações de ordem pessoal 
e como já temos comentado anteriormente no que se integram valores relacionados com o 
êxito  pessoal e com o controle das próprias ações.  
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Que a auto-realização seja mais importante para o grupo de não institucionalizados apesar 
de sua situação de marginalização,  confirma os postulados fenomenológicos da tendência 
natural do indivíduo para desenvolver suas potencialidades de aperfeiçoamento, que 
representam valores intrínsecos e inerentes da natureza individual desses sujeitos. A auto-
realização é  uma fonte motivacional ou força de natureza interna que  emerge, sustenta, 
regula e dirige o comportamento para determinadas ações de crescimento, de ajustamento e 
de autonomia social, independente de qualquer circunstancia situacional que envolve o 
sujeito.  

 

Diferenças de valores e sistemas de valores nos grupos com diferentes graus de 
implicações em sua conduta antissocial.   

 
Na tabela 40 se apresentam aqueles valores finais e instrumentais, no que 

aparecem diferenças significativas quando se agrupam os sujeitos em função de suas 
pontuações no questionário de conduta antissocial.  

 
Tabela 40 - Valores Finais e Instrumentais nos que se diferenciam significativamente 
(ANOVA) os  grupos da amostra, conforme as suas implicações com a conduta antissocial. 
 
Valores Finais 
 

Grupo I 
Não 
Delinquent
es 
Média 

Grupo II 
 
Moderados  
Média 

Grupo III 
 
Sevéros 
Média 

 
F 
 

 
 
Nível de 
Significaçã
o 

 
1. Prazer. 
2. Vida Espiritual. 
3, Sentido de Vida. 
4. Auto-Respeito. 
5. União com a natureza. 
 

 
4,09 
3,24 
5,15 
5,67 
5,07 

 
4,19 
4,11 
5,86 
5,37 
4,85 

 
4,94 
4,84 
5,49 
4,92 
5,61 

 
2,64 
5,09 
2,71 
2,23 
2,63 
 
 
 

 
,07 
,00 
,06 
,10 
,07 
 

 
Valores Instrumentais 
 

Grupo I 
Não 
Delinquent
es 
Média 

Grupo II 
 
Moderados  
Média 

Grupo III 
 
Sevéros 
Média 

 
F 
 

 
Nível de 
Significaçã
o 
 

 
Aceitar a vida como ela é. 
Gozar a vida 

 
4,71 
4,13 

 
3,98 
4,46 

 
3,43 
4,47 

 
3,60 
3,49 

 
,02 
,03 

 
 
Os dados desta tabela vem a confirmar os já comentados quando analisamos 

as diferenças de valores entre os sujeitos institucionalizados e não institucionalizados, e 
ainda nos permitem uma análise mais precisa das relações entre os valores e a conduta 
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antissocial ao separar os sujeitos, em função das pontuações ao questionário de conduta 
antissocial . 

 
Como podemos observar, se confirma a maior orientação hedonista que há 

na vida dos sujeitos delinqüentes.  Os dois valores, um valor final “prazer”  e um valor 
instrumental “ Gozar  a vida”, que na proposta de Schwartz definem o domínio do 
hedonismo, parecem diferenciar significativamente a delinqüentes e não delinqüentes. As 
pontuações médias na importância que o concedem a esses dois valores se incrementam 
significativamente na medida que se indicam suas pontuações em conduta antissocial e as 
diferenças nas pontuações se maximizam entre o grupo I (não delinqüentes) e o grupo III 
(delinqüentes severos). Esse aspecto se reflete de uma forma mais clara quando analisamos 
as diferenças dos valores, agrupados por domínios, segundo a proposta de Schwartz, cujos 
dados se inserem na  tabela 41. 

 
Tabela 41 - Análise de Diferenças Significativas nas estruturas (ANOVA)  dos Valores 
agrupados pôr domínios, entre os grupos, com distintos graus de implicações na Conduta 
antissocial. 
 
Valores agrupados  
por Dominios 
 
 

Grupo I 
Não 
Delinquentes 
 
Média 

Grupo II 
Moderados  
 
Média 

Grupo III 
Sevéros 
 
Média 

 
F 
 

 
 
Nível de  
Significaçã
o 
 

 
1. Hedonismo 
 

 
7,53 

 
8,62 

 
9,41 

 
3,74 
 
 

 
,02 
 
 

 
 
Como podemos observar é o domínio de hedonismo o único que diferencia 

significativamente aos sujeitos  com distintos graus de conduta antissocial.  
 
Também parece confirmar-se, à partir dos dados da tabela 40, que os valores 

relacionados com a conformidade são mais importantes para os sujeitos não delinqüentes. 
Como podemos observar, os sujeitos não delinqüentes, frente aos outros dois grupos 
consideram mais importante “aceitar a vida como é”. Isto pode significar  a manifestação 
de um sentimento de passividade e de conformidade diante dos aspectos situacionais, mas 
que não representa uma valência de inibição para a iniciativa de aperfeiçoamento social. 0 
valor instrumental de “ Aceitar a vida como ela é “,  se refere a disposição de conformidade 
para os menores marginalizados de Manaus, que não questionam a sociedade, por falta de 
politização e de consciência crítica, mas que compreendem aspectos situacionais de suas 
limitações e de sua condição social. Sobretudo, a  soma desses valores de conformidade, 
como já temos comentado, atuam como controle contra o desvio social. 

 
A tendência nas diferenças dos valores, ainda em nível de significação é 

mais  baixo, também parece claro para o valor auto-respeito. Neste caso é o grupo de não 
delinqüentes frente ao de delinqüentes moderados e ao de delinqüentes severos é que 
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parece ter as pontuações médias mais altas. A auto-consideração de si mesmo, o crer e 
gerar suas próprias expectativas de conduta podem ser também um instrumento de 
autocontrole ou superego contra o desvio da conduta.  

 
Os delinqüentes severos apresentam, pelo contrário, pontuações superiores  nos 

valores de “vida espiritual “,  “ sentido de vida” e “União com a natureza”. De novos 
valores transcendentais parecem ser mais importantes para os sujeitos mais delinqüentes e 
refletem a necessidade de ter metas ideais de existência.  Os valores finais de vida espiritual 
e sentido de vida, são crenças preferenciais em nível de manifestação das metas a serem 
alcançadas por um ego ideal (Rogers, 1965), mas que representam esperanças em 
expectativas futuras para os delinqüentes moderados e severos, que podem ser utilizadas a 
efeitos de recuperação. Vida Espiritual, regra e controla a conduta com predisponentes a 
reflexão e ao arrependimento, também com o estabelecimento de regras e costumes morais; 
Sentido de Vida,- influencia condutualmente na adoção de uma filosofia unificadora de 
vida,  com senso de direcionalidade, com componentes cognitivos de crenças e metas em 
expectativas futuras.  

 
Na tabela 42 se apresentam as diferenças nos valores agrupados por fatores. 
 

Tabela  42 - Análise de Diferenças Significativas (ANOVA) nas estruturas dos Valores 
agrupados pôr fatores, entre os grupos, com distintos graus de implicações na Conduta 
antissocial. 
 
Valores agrupados  
por  estrutura fatorial 
 
 

Grupo I 
Não 
Delinquentes 
 
Média 

Grupo II 
Moderados  
 
Média 

Grupo 
III 
Sevéros 
 
Média 

 
F 
 

 
 
Nível de  
Significação 
 

 
1. Altruismo 
 
 

 
-,19 
 

 
-,01 
 
 

 
, 25 
 

 
2,68 
 
 

 
,07 
 

 
Como podemos observar nenhum fator serve para diferenciar a um nível de 

significação maior de .05 aos diferentes grupos de sujeitos. Unicamente o fator que temos 
denominado altruísmo, que corresponde ao fator 4 de nossa análise fatorial para a amostra 
total diferencia aos três grupos a um nível de .07. A inclusão do valor vida espiritual que se 
integra neste fator e nos que aparecem diferenças significativas entre os grupos com 
diferentes graus de implicações em sua conduta antissocial podia estar justificando esse 
resultado.  

 
Os resultados sobre as diferenças de valores entre grupos de sujeitos com 

distintos  graus de implicações em conduta antissocial e os sujeitos institucionalizados e 
não institucionalizados, que também se diferenciam em sua conduta antissocial confirmam 
os embasamentos teóricos que focalizamos na primeira parte deste trabalho.  

 
  Os resultados  que  aqui apresentamos, também reiteram outros estudos 

desenvolvidos por   Siegel e cols. ( 1973); Cochrane (1971, 1974); Feather e Cross (1975), 
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Luengo (1982, 1985); Sommers, Fagan e Baskin (1993); Sen e Pande (1994); Elifson, 
Peterson e Hadaway (1983), Thomaz e Carver (1990), que demonstram que entre 
delinqüentes e não delinqüentes se apresentam diferenças em valores que podem resultar 
relevantes para a compreensão de comportamentos antissociais. A partir das análises 
realizadas se constata que os sujeitos delinqüentes concedem mais importância aos valores 
que tem uma relevância pessoal e imediata, mais que os valores centrados no social. Em 
concréto, “prazer “  é um valor que diferencia significativamente tanto a institucionalizados 
e não institucionalizados como aos grupos com diferenças em sua conduta antissocial e 
refletiria junto ao valor “gozar a vida” , a tendência dos delinqüentes a prática do 
hedonismo.  Tem sido um dos achados mais citados na literatura sobre valores e 
delinqüencia e que enlaça com os resultados de outras investigações sobre demora de 
gratificação que pressupõe nos delinqüentes uma incapacidade para  adiar a satisfação de 
seus desejos e refletiria no que Kluckhon (1951) tem denominado como orientação  
“dionísica”da vida. Também aparecem diferenças em valores relacionados com a 
conformidade e respeito pelas normas, sendo esses valores mais importantes para os não 
delinqüentes.  

 
 Concluindo, podemos destacar que, embora dificilmente se possa falar de 

uma  sub-cultura  delitiva  com um código próprio e distinto, entre delinqüentes e não 
delinqüentes aparecem diferenças significativas nos valores que podem resultar relevantes 
para a compreensão dos comportamentos antissociais. 
 
 

EXPECTATIVAS  DE  FUTURO E CONDUTA ANTISSOCIAL 
 

 
  Após analisarmos as diferenças significativas dos valores e sistemas de 
valores  e de suas implicações com a conduta antissocial,  passamos também a analisar os 
desejos, as probabilidades, o controle, a extensão temporal e o otimismo das expectativas 
de futuro dos menores marginalizados em Manaus. 
 

A perspectiva de futuro é um constructo cognitivo-motivacional de caráter 
multidimensional., que segundo Trommsdorff (1983)  é um conjunto de metas, expectativas 
e aspirações que o indivíduo possue e que serve  para dirigir sua conduta. Neste sentido 
temos avaliado diferentes dimensões que refletem os componentes motivacionais e 
cognitivos das expectativas de futuro. Como temos assinalado na primeira parte deste 
trabalho, o componente motivacional se refere às características das metas que se 
pretendem alcançar e avaliado, no questionário utilizado na presente investigação pelo grau 
de desejabilidade de cada um dos acontecimentos apresentados. 

 
Os componentes cognitivos das expectativas se referem a probabilidade de 

ocorrência de um fato futuro;  a controlabilidade significa a crença no controle externo 
versus interno dos acontecimentos;  e a extensão quer dizer  em que momento de sua vida   
se  crê que ocorrerá esse acontecimento. 

 
Por último temos introduzido uma dimensão cognitivo motivacional, o 

Otimismo, que é indicado pelas relações entre as pontuações de desejabilidade e 



 201

probabilidade. Se um acontecimento é muito desejado para o sujeito, mas na mudança de 
probabilidade de ocorrência é baixa, estaria indicando-nos um otimismo baixo, o contrário 
sucederia para os acontecimentos negativos se a  sua probabilidade de ocorrência for alta, 
também nos estaria indicando um escásso otimismo em suas expectativas de futuro. 
Segundo temos operacionalizado em categoria de pontuações estaria entre +4 e –4. As 
pontuações positivas seriam indicadoras de otimismo, enquanto as negativas nos indicariam 
pessimismo nas expectativas de ocorrências dos acontecimentos. 

 
No questionário que temos utilizado, temos avaliado essas dimensões em 

relação a contextos específicos, sempre partindo de metas que no estudo piloto, eles tem 
considerado como desejáveis ou indesejáveis. 

 
Por uma parte temos diferenciado expectativas que tem a ver com o contexto 

social, e aquelas outras que tem a ver com o contexto pessoal, e essas últimas categorizadas 
em auto-realizações, posição econômica e bem-estar físico e ocupacional, e relações 
interpessoais. Por outra parte temos diferenciado os acontecimentos positivos dos negativos 
e  ainda  temos obtido a  pontuação total  para cada uma das dimensões. 

 
Na continuação se apresentam os dados descritivos, medidos  por suas 

pontuações médias e, em que medidas essas pontuações servem para diferenciar aos 
sujeitos. Em todos os casos se tem analisado, por uma parte as diferenças entre os dois 
grupos que compõem a amostra ( institucionalizados e não institucionalizados) e por outro, 
os grupos em função de suas pontuações em conduta antissocial (não delinquentes, 
delinqüentes moderados e delinqüentes severos). Isso nos permite analisar em que medida 
as diferenças nas expectativas de futuro, podem dever-se a institucionalização  ou pelo 
contrário se estão mais influenciadas e se têem  mais implicações  com a conduta 
antissocial. 

 
Os dados se apresentam em cada dimensão para cada um dos 

acontecimentos por  separado, e a continuação para os mesmos agrupados nos contextos 
préviamente indicados. 

 
 

7.5.1..Desejos de Acontecimentos Futuros 
 

Os desejos representam um dos componentes das expectativas de futuro e 
que diz respeito ao somatório das aspirações apresentadas pelos sujeitos marginalizados. 

 
Na tabela 43 se apresentam as pontuações médias em desejabilidade e as 

diferenças significativas em cada um dos acontecimentos para os dois grupos da amostra de 
sujeitos institucionalizados e não institucionalizados.  Na continuação se apresentam um 
quadro com os acontecimentos classificados por suas pontuações médias, que nos indicam 
de uma maneira mais clara quais são os acontecimentos mais e menos desejados pelos dois 
grupos de sujeitos que compõem nossa amostra. 
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Tabela 43.- Pontuações médias em desejabilidades e análise das Diferenças Significativas 
(ANOVA) das Expectativas Futuras dos diferentes grupos de amostra. 
 
Acontecimentos futuros 
 

Institu 
cionali 
zados 
Média 

Não 
Institu 
Cionali 
Zados 
Média 

 
 
F 

Nivel 
 de  
Signi 
ficação 

Ter um curso universitario. 
Ganhar dinheiro para minhas necessidades. 
Trabalhar para doar  uma casa a meus pais. 
Ser  um atleta profissional. 
Ter muitos amigos. 
Combater a miseria e a pobreza do Brasil. 
Concluir meus estudos até o Segundo Grau. 
Ser quase impossivel entrar na Universidade. 
Ter emprego com um bom salario. 
Ter sempre boa alimentação en minha casa. 
Ficar desocupado e sem emprego. 
Viver em paz e harmonia com minha familia. 
Por fim com as guerras das galeras nos bairros. 
Servir as Forças Armadas do meu pais. 
Ter uma profissão par viver bem o resto da vida. 
Abandonar os estudos para trabalhar e sobreviver. 
Ver meu pai alcoolizado. 
Ver construido um abrigo para os menores aban. 
Casar com quem eu amo e ter filhos. 
Ser muito estimado pelo amigos. 
Ver a separação conjugal de meus pais. 
Estar satisfeito com minha aparencia fisica. 
Receber atenção e cuidado das autoridades. 
Ver o fim da corrupção no Brasil. 
Abandonar  minha família para viver na rua. 
Trabalhar par ajudar finaneiramente meus pais. 
Ser alguém muito importante na vida. 
Ganhar um patins ou bicicleta. 
Ver meu pai agredir e espancar minha mãe. 
Sofrer de una doença e morrer jovem. 
 
 

3.37 
3.59 
3.47 
2.55 
2.98 
2.96 
3.46 
2.21 
3.57 
3.54 
1.02 
3.24 
2.72 
2.61 
3.40 
1.06 
.72 
3.06 
3.49 
2.71 
1.01 
2.99 
2.69 
2.40 
.80 
3.56 
3.30 
2.21 
.23 
.21 
 

3.47 
3.40 
3.20 
2.28 
3.23 
3.00 
3.21 
1.39 
3.49 
3.30 
.67 
3.51 
2.53 
2.11 
3.25 
.75 
.50 
2.79 
3.29 
2.43 
.74 
2.70 
2.19 
2.84 
.71 
2.90 
3.37 
1.54 
.12 
.19 
 

 
 
3,25 
 
 
 
 
12,85 
 
 
2,94 
 
 
4,70 
 
 
 
 
 
 
 
 
5,76 
3,65 
 
12,94 
 
7,70 
 

n.s 
n.s 
,07 
n.s. 
n.s. 
n.s. 
n.s. 
,0004 
n.s. 
n.s. 
,08 
n.s. 
n.s. 
,03 
n.s. 
n.s. 
n.s. 
n.s. 
n.s. 
n.s. 
n.s. 
n.s. 
,01 
,05 
,69 
,0004 
n.s. 
,006 
n.s. 
n.s. 
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Tabela 43 A - Ordem preferencial dos desejos, de acordo com suas pontuações médias, para 
os sujeitos institucionalizados e não institucionalizados. 
Sujeitos Institucionalizados Sujeitos não Institucionalizados 
Ganhar dinheiro para suprir minhas necessidades. 
Ter um bom emprego com um bom salário. 
Trabalhar para ajudar financeiramente a meus pais. 
Ter sempre boa alimentação em minha casa. 
Casar com quem eu amo e Ter  filhos. 
Trabalhar para doar uma casa a meus pais. 
Concluir meus estudos até o 2º grau. 
Ter uma profissão para viver bem o resto da vida. 
Ter um curso universitário. 
Ser alguém muito importante na vida 
Viver em paz e harmo nia com minha família. 
Ver construído um abrigo para menores 

abandonados. 
Estar satisfeito com minha aparência física. 
Ter muitos amigos. 
Combater a miséria e a pobreza no Brasil. 
Por fim com as galeras nos bairros. 
Ser muito estimado pelos amigos. 
Receber atenção e cuidado das autoridades. 
Servir as  Forças Armadas  do meu País. 
Ser um atleta profissional. 
Ver o fim da corrupção no Brasil. 
Ganhar um patins ou bicicleta. 
Ser quase impossível entrar na Universidade. 
Abandonar os estudos para sobreviver e trabalhar. 
Ficar desocupado e sem emprego. 
Ver a separação conjugal de meus pais. 
Abandonar minha família para viver na rua. 
Ver meu pai alcoolizado. 
Ver meu pai agredir e espancar minha mãe. 
Sofrer de uma doença e morrer jovem. 

Viver em paz e harmonia com minha família. 
Ter emprego com um bom salário. 
Ter um curso universitário. 
Ganhar dinheiro para suprir minhas necessidades. 
Ser alguém muito importante na vida. 
Ter sempre boa alimentação em minha casa. 
Casar com quem eu amo e Ter filhos. 
Ter uma profissão para viver bem o resto da vida. 
Ter muitos amigos. 
Trabalhar para doar uma casa a meus pais. 
Concluir meus estudos até o 2o grau. 
Combater a miséria e a pobreza do Brasil. 
Trabalhar para ajudar financeiramente a meus pais. 
Ver o fim da corrupção no Brasil. 
Ver construído um abrigo para menores 

abandonados. 
Estar satisfeito com minha aparência f'ísica. 
Por fim com as galeras dos bairros. 
Ser muito estimado pelos amigos. 
Ser um atleta profissional. 
Receber atenção e cuidado das autoridades. 
Servir as Forças Armadas de meu País. 
Ganhar um patins ou bicicleta. 
Ser quase impossível entrar na Universidade. 
Abandonar os estudos para trabalhar e sobreviver. 
Ver a separação conjugal  de meus pais. 
Abandonar minha família para  viver na rua. 
Ficar desocupado e sem emprego. 
Ver meu pai alcoolizado. 
Sofrer de uma doença e morrer jovem. 
Ver meu pai agredir  minha mãe. 
 

 
Ao analisarmos os acontecimentos que aparecem como mais desejáveis e 

também os que aparecem como menos desejáveis, classificados por ordem preferencial, 
constatamos que para a amostra de sujeitos institucionalizados são os acontecimentos 
relacionados com o bem estar econômico os mais desejáveis.   Esses sujeitos colocam no 
pico máximo de sua pirâmide o desejo de "Ganhar dinheiro para suprir suas  necessidades ",  
o que revela-nos que esse  maior desejo pessoal se prende aos aspectos de sua condição de 
pobreza e de marginalização, e como podemos ver, os demais desejos classificados até ao 4o  
posto pelos institucionalizados, dão ênfase ao suprimento de suas necessidades físicas e de 
sobrevivência social, como 2) Ter um bom emprego com um bom salário; 3) Trabalhar para  
ajudar financeiramente a meus pais; 4) Ter sempre uma boa alimentação em  casa. 

 
As demais aspirações reveladas pelos sujeitos institucionalizados, conforme 

se classificam na tabela 43, são representações de suas necessidades afetivas, de 
relacionamentos e de aperfeiçoamento individual, como 5) Casar com quem  eu amo e ter 
filhos; 6) Trabalhar para doar uma casa a meus pais; 7) Concluir meus estudos até o 2o grau; 
e 8) Ter uma profissão para viver bem o resto da  vida. 
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Na classificação dos mais importantes desejos apresentados pelos sujeitos 

não institucionalizados, em primeiro lugar aparece o desejo de "Viver em paz e harmonia 
com minha família ", que se configura num contexto das relações interpessoais. Os demais 
desejos de 2) Ter emprego com um bom salário, e 3) Ter um curso universitário, se 
enquadram nas categorias de posição econômica e de auto-realizações. 

 
Observa-se que o desejo de se  "Ter um Curso Universitário ", para os 

estudantes não institucionalizados aparece  em 3o posto como mais importante em relação 
ao 9o lugar dos institucionalizados. 

 
O desejo mais pessoal de bem estar físico em "Ganhar dinheiro para suprir 

minhas necessidades pessoais ", que aparece em primeiro lugar para os institucionalizados, 
na hierarquia dos não institucionalizados é fator secundário, e aparece somente em 4o lugar. 

 
Vimos assim que, os desejos pessoais de bem estar  de sobrevivência física 

são secundários para os não institucionalizados, e que se confirma também com o desejo de  
se "Ter sempre uma boa alimentação em minha casa ", que é colocado em 6o posto.  

Seguindo a ordem de classificação de seus desejos mais importantes, os não 
institucionalizados assinalam em 5o lugar uma perspectiva de realização de "Ser alguém 
muito importante na vida ", que se trata de  uma aspiração reforçada na carreira 
educacional, adquirido tanto no contexto  da família quanto da escola, e nesse mesmo 
aspecto figura o desejo do 8o posto de  "Ter uma profissão para viver bem o resto da vida “. 

 
Os desejos de "Casar com quem eu amo e Ter filhos ", aparece  somente no 

7o posto, o qual nos revela que, antes do casamento, os não institucionalizados priorizam a 
sua estabilidade social e profissional. Os demais desejos do 9o posto em "Ter muitos amigos 
", e do 10o posto em "Trabalhar para doar uma casa a meus pais ", representa as 
necessidades de relacionamento interpessoal e também dos valores de altruísmo familiar. 

 
Comparando a classificação de ambos os grupos, verificamos que, os sujeitos 

institucionalizados, talvez,  por se encontrarem em piores condições sociais, apresentam 
uma baixa motivação em seus desejos, que se configura com pouca desejabilidade no 
contexto de exitos a longo  prazo, e numa perspectiva temporal do imediatismo para as suas 
realizações no contexto de bem estar físico e pessoal.  Os sujeitos não institucionalizados, 
por se encontrarem em melhores condições de integração social, apresentam  seus desejos, 
configurado em demora em suas gratificações e numa perspectiva de tempo à longo prazo. 
Esse resultado confirma os estudos de Gjesme (1979) e Goldrich (1967), segundo os quais, 
sujeitos com uma motivação de resultados, desenvolvem uma perspectiva de tempo muito 
mais longa.  

Ao analisarmos os desejos menos importante, verificamos que para ambos os 
grupos  são os acontecimentos negativos os menos desejados. 

 
Na continuação, passamos a descrever segundo os dados da tabela 43 , 

aqueles acontecimentos em que aparecem diferenças significativas entre os dois grupos.  
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Trabalhar para doar uma casa  a meus pais - que é assinalada pelos institucionalzados com a 
média 3,47 frente a 3,20 dos não institucionalizados, e que representa uma necessidade de 
auto-realização pessoal relacionada com a carência social da classe marginalizada, visto que 
grande soma das famílias de classe baixa não possuem casa própria. 
 
Ser quase impossível entrar na Universidade - que representa uma perspectiva negativa 
assinalada pelos institucionalizados com a média mais alta de 2,21 frente a  1,39 dos não 
institucionalizados. Como vimos no Questionário de Dados Sócio-demográficos, os 
institucionalizados em sua grande maioria possuem uma baixa escolaridade e muitos deles 
são analfabetos. A Universidade nessa perspectiva se torna um sonho quase que impossível 
de ser realizado, pois nessa cultura de pobreza, os institucionalizados apresentam problemas 
de déficit cognitivos, deficiência mental, e vários  problemas de aprendizagem provocada 
pela desnutrição e má formação. 
 
Ficar desocupado e sem emprego - Também se trata de uma perspectiva negativa em que os 
institucionalizados pontuam com a média 1,02 frente a .67 dos não institucionalizados. Na 
realidade, essa é a situação real da grande maioria dos adolescentes da classe social baixa, 
em que no mercado de trabalho poucas oportunidades lhes são oferecidas. A média mais 
baixa assinalada pelos não institucionalizados, justifica-se pelo fato de serem estudantes e 
de estarem amparados por seus familiares. Os institucionalizados  quando não trabalham 
são estigmatizados pela sociedade como "desocupados ", e se forem presos pela Polícia 
podem ser autuados  por "Vadiagem " .  Contudo, ficar desocupado e sem emprego é um 
fator negativo para os  institucionalizados com o que eles se sentem mais identificados e 
que aceitam de melhor forma que os sujeitos não institucionalizados. 
 
 
 
Servir as Forças Armadas do meu País - Trata-se de uma perspectiva social assinalada com 
média mais alta 2,61 pelos institucionalizados, frente a 2,11 dos não institucionalizados, e 
que revela um senso de civismo, de nacionalidade e de amor à Pátria, respondida por 
aqueles que foram absolutamente afetados pela carreira delinquencial. A preferência em 
servir as Forças Armadas assinalada pelos delinqüentes pode estar nos indicando a 
tendência desses sujeitos por atividades de aventuras, de maior expressão de força e 
valentia, além de representar uma das poucas oportunidades que lhes é oferecida para a 
integração social. A média mais baixa assinalada pelos não institucionalizados, que são 
estudantes de Escolas Públicas de Manaus, revela-nos que em sua escala de valores, o 
tempo exigido para servir a Pátria é  fator secundário,  em vista de outros interesses sociais 
mais prioritárias em suas metas. No Brasil há um alto índice de rejeição para servir à Pátria 
manifesta por jovens estudantes. Todavia, os delinqüentes podem achar  que essa é uma 
forma de chegar a ser alguém na vida.  
 
Receber atenção e cuidado das autoridades - Trata-se também de uma perspectiva social, 
assinalada com médias mais altas pelos sujeitos institucionalizados. Isso pode nos revelar a 
autoconsciência  do abandono em que se encontram, em que apontam  as autoridades do 
Estado como gestores e responsáveis pelos gravíssimos problemas sociais dos quais são 
vítimas. A média mais baixa assinalada pelos sujeitos não institucionalizados, nos revela a 
sua segurança e autonomia em face de  viverem sob amparo da família. 
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Ver o fim da corrupção no Brasil -  Também se trata de uma perspectiva social assinalada  
pelos sujeitos não institucionalizados com média mais alta de 2,84 frente a 2,40 dos  
institucionalizados. Esse resultado nos mostra que os jovens estudantes desenvolvem uma 
consciência social mais crítica em relação aos institucionalizados. 
 
g) Trabalhar para ajudar financeiramente a meus pais - Essa é uma questão relacionada com 
as perspectivas pessoais de posição econômica, de bem estar físico e ocupacional, 
assinalada pelos institucionalizados com médias mais altas de 3,56 frente a 2,90 dos não 
institucionalizados. Na cultura amazonense, se tem o costume dos filhos pagarem a sua 
criação.    E uma das metas em perspectivas é de se dividir os lucros do trabalho para ajudar 
na complementação da renda familiar, e esse fato cultural se torna como uma grande meta 
para os institucionalizados de nossa amostra, que financeiramente  são mais carentes. A 
média mais baixa assinalada pelos não institucionalizados, mostra uma certa autonomia com 
relação a esse vínculo de dependência financeira de sustentação do lar. 
 
Ganhar um  patins ou bicicleta - Também se refere a uma outra perspectiva  pessoal 
relacionada com os  desejos de bem-estar físico e ocupacional, assinalada com média alta de 
2,21 pelos institucionalizados frente a 1,54 dos não institucionalizados. Esse desejo nos 
mostra o sentimento lúdico dos menores institucionalizados e o apego às coisas pequenas,  
simples e de prazer imediato,  pois em sua  infância foram privados de possuírem jogos e 
brinquedos, que para os não institucionalizados seja um bem considerado como supérfluo. 
 

As diferenças encontradas em desejabilidade entre ambos os grupos de 
sujeitos, parecem indicar-nos uma maior aceitação por parte dos sujeitos institucionalizados 
de sua condição de marginalização. As pontuações maiores dadas pelos institucionalizados 
a “  Ser quase impossível entrar na Universidade “, e “  Ficar desocupado e  sem emprego “, 
e  “ Receber atenção e cuidado das autoridades “, podem indicar-nos uma visão mais 
negativa dos resultados que eles podem alcançar na vida devido as suas condições sociais e 
uma conformidade com essa situação. Possuem uma menor consciência social e neste 
sentido podemos interpretar também as pontuações mais baixas dadas por eles a “  Ver o 
fim da corrupção no Brasil “ , como uma meta que pode em parte mudar a situação .  Pelo 
contrário,  os acontecimentos que para eles são mais desejáveis quando os comparamos 
com os sujeitos não institucionalizados, estão relacionados com a busca de bem estar 
econômico e com a consecução de  “ Servir as Forças Armadas “ , que pode significar para 
eles uma forma de obterem poder e de integração no sistema social existente. Também, 
algo que supõe a gratificação imediata de seus desejos como “ ganhar um patins ou 
bicicleta “  é muito mais desejável para os institucionalizados. De novo,  vemos ao  analisar 
as expectativas de futuro as diferenças em ambos os grupos entre interesses pessoais e 
sociais, sendo para os sujeitos institucionalizados, com índices mais altos de delinqüência, 
mais desejáveis aquilo que lhes podem reportar um benefício pessoal e imediato. 

 
Na tabela 44 se apresentam as pontuações  médias em desejabilidade e as 

diferenças significativas entre grupos com distintos graus de conduta antissocial. 
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Tabela 44 - Pontuações médias em Desejabilidades e análise das Diferenças Significativas 
(ANOVA) das Expectativas Futuras entre grupos, com distintos graus de implicações na 
Conduta antissocial. 
 
Desejos de acontecimentos futuros 
 

Grupo I 
Não 
 Delin 
quentes 
Média 

Grupo II 
Mode 
rados  
 
Média 

Grupo III 
Sevéros 
 
 
Média 

 
 
F 
 

 
Nível de  
Signifi 
cação 
 

Ter um curso universitario. 
Ganhar dinheiro para minhas necessidades. 
Trabalhar para doar  uma casa a meus pais. 
Ser um atleta profissional. 
Ter muitos amigos. 
Combater a miseria e a pobreza do Brasil. 
Conclui meus estudos até o Segundo Grau. 
Ser quase impossivel entrar na Universidade. 
Ter emprego com um bom salario. 
Ter sempre boa alimentaçao en minha casa. 
Ficar desocupado e sem emprego. 
Viver em paz e harmonia com minha familia. 
Por fim com as guerras das galeras nos bairros. 
Servir as Forças Armadas do meu pais. 
Ter uma profissão par viver bem o resto da vida. 
Abandonar os estudos para trabalhar e sobreviver. 
Ver meu pai alcoolizado. 
Ver construido um abrigo para os menores aban. 
Casar com quem eu amo e ter filhos. 
Ser muito estimado pelo amigos. 
Ver a separação conjugal de meus pais. 
Estar satisfeito com minha aparencia fisica. 
Receber atenção e cuidado das autoridades. 
Ver o fim da corrupção no Brasil. 
Abandonar  minha família para viver na rua. 
Trabalhar par ajudar finaneiramente meus pais. 
Ser alguém muito importante na vida. 
Ganhar um patins ou bicicleta. 
Ver meu pai agredir e espancar minha mãe. 
Sofrer de una doença e morrer jovem. 
 

3,39 
3,37 
3,24 
2,57 
3,24 
2,78 
3,37 
1,82 
3,55 
3,12 
,75 
3,55 
2,53 
2,10 
3,10 
1,02 
,71 
3,00 
3,29 
2,37 
,82 
2,88 
2,42 
2,86 
1,04 
3,06 
3,29 
1,94 
,12 
,28 
 

3,41 
3,66 
3,28 
2,31 
2,99 
3,01 
3,13 
1,58 
3,52 
3,48 
,77 
3,34 
2,66 
2,09 
3,38 
,63 
,51 
2,74 
3,40 
2,82 
,74 
2,59 
2,20 
2,80 
,49 
3,23 
3,30 
1,47 
,17 
,11 
 

3,45 
3,31 
3,59 
2,71 
3,18 
3,16 
3,67 
1,90 
3,55 
3,75 
,96 
3,33 
2,59 
3,04 
3,45 
1,20 
,63 
3,12 
3,49 
2,37 
,94 
3,24 
2,86 
2,08 
,68 
3,60 
3,50 
2,56 
,22 
,16 

 
3,23 
 
 
 
 
2,77 
 
 
3,67 
 
 
 
6,38 
 
2,95 
 
 
 
 
 
3,59 
3,13 
3,74 
 
 
 
6,40 
 
 
 

 
.04 
 
 
 
 
.06 
 
 
.02 
 
 
 
.002 
 
.05 
 
 
 
 
 
.02 
.04 
.02 
 
 
 
.002 

 
 
Esses dados confirmam os resultados que analisamos anteriormente. Vemos 

que quando analisamos as diferenças significativas entre os três grupos de sujeitos , são os 
acontecimentos relacionados com o bem-estar pessoal os mais desejáveis para os sujeitos 
com pontuações mais altas no questionário de condutas antissociais, e esses interesses 
parecem ter um caráter mais egocêntrico e hedonista. Embora quando analisamos esses 
dados nos sujeitos institucionalizados os desejos pelo bem-estar econômico estejam 
relacionados com o bem-estar em relação a sua família, neste caso, quando analisamos para 
grupos com distinta implicação em delinqüencia,  as diferenças se encontram em 
acontecimentos tais como em “ Ganhar dinheiro para minhas necessidades “, e  “ Ter 
sempre uma boa alimentação em minha casa “, e  “ Ganhar um patins ou bicicleta “, que 
tem uma relevância mais pessoal e mais imediata. Outro acontecimento de caráter pessoal 
que indicaria essa perspectiva egocêntrica de pensamento dos delinqüentes é o de “ Estar 
satisfeito com minha aparência física “ , que aparece como mais desejável para os mais 
delinqüentes. 
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De novo vemos, conforme os dados da tabela 44,  quando analisamos as 
expectativas dos sujeitos institucionalizados que um interesse social  de  “ Ver o fim da 
corrupção no Brasil “ , é menos desejável para os sujeitos com maiores implicações em 
conduta anti-social e pelo contrário,  expectativas que podem  supor  um conformismo com 
sua situação social tais como,  “ Receber atenção e cuidado das autoridades “ ,  “Abandonar 
os  estudos para trabalhar e sobreviver “ , são considerados mais desejáveis por esses 
sujeitos.  Também a expectativa de “  Servir as Forças  Armadas de meu País “, aparece 
significativamente mais desejável para os sujeitos mais delinqüentes. 

 
  Nas  tabelas  45 e 46  se apresentam as pontuações  médias e as diferenças 

significativas em desejabilidade, quando agrupamos os acontecimentos em relação aos 
diferentes contextos analisados. 

 
Quando comparamos os acontecimentos  agrupados nos diferentes contextos 

entre os dois grupos da amostra (tabela 45), observamos que os sujeitos institucionalizados 
se diferenciam significativamente dos não institucionalizados em grau de desejabilidade de 
suas expectativas pessoais, e assinalam com médias significativas mais altas seus desejos 
pessoais com média 51,51, frente a 48,65 dos não institucionalizados. 

 
Nesse nível de maior  importância às expectativas pessoais, os 

institucionalizados também assinalam com maiores pontuações seus desejos de auto-
realização com média 18,32 frente a 16,92 dos não institucionalizados, e de posição 
econômica, bem-estar físico e ocupacional, com média 25,96  frente a 22,90 dos não 
institucionalizados. 

Tabela 45 - Padrões de desejos de acontecimentos futuros com distintos níveis em cada um 
dos grupos de amostra. 
 
Desejos de Acontecimentos 
futuros 
 

Institucio 
nalizados 
 
Média 

Não 
Institucio 
Nalizados 
 
Média 

 
 
F 

Nivel 
 de 
 Signi 
ficação 

 
1. Sociais 
2. Pessoais. 
3. Auto-realização. 
4. Posição econômica, bem-

estar   físico e ocupacional. 
5. Relações Interpessoais. 
6. Negativos. 
7. Positivos. 
8. Totais. 
 

 
16,51 
51,51 
18,32 
 
25,96 
14,44 
7,16 
68,01 
75,17 

 
15,51 
48,65 
16,92 
 
22,90 
13,88 
5,14 
64,17 
69,32 

 
1,46 
5,12 
6,90 
 
17,78 
1,14 
4,37 
4,83 
9,70 

 
- 
02 
009 
 
000 
- 
03 
02 
002 

 
 
Observa-se também que os institucionalizados continuam com pontuações 

altas nas perspectivas dos desejos negativos, com média  7,16 frente a 5,14 dos não 
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institucionalizados, o que nos estaria indicando uma visão  mais negativa em suas 
expectativas de futuro e uma maior aceitação desses acontecimentos negativos.  

 
E em perspectivas dos desejos positivos os institucionalizados apresentam 

médias maiores de 68,01 frente a 64,17 dos não institucionalizados que podem indicar-nos 
uma perspectiva de futuro menos realista para esses sujeitos, que devido a sua condição 
social tem menos possibilidade de realizar seus desejos.  

 
Verifica-se com esses resultados que os sujeitos institucionalizados 

(delinqüentes) manifestam em perspectiva os desejos muito mais em nível   de preferência 
pessoal do que social. 

 
Esse mesmo resultado se apresenta na  tabela 46 abaixo, em que os 

delinqüentes severos (institucionalizados) assinalam com maiores médias seus desejos 
pessoais de 53,06 frente a 49,16 dos delinqüentes moderados e 49,64 dos não delinqüentes. 
Em concreto as diferenças significativas em relação a uma maior desejabilidade dos 
acontecimentos pessoais, se dão nas áreas de “ auto-realização “  e   “ posição econômica, 
bem-estar físico e ocupacional “ , sendo justamente nesta área, tal como se demonstra pelas 
pontuações F (F=6,86) de onde se estabelecem as maiores diferenças. 

 
Nesse aspecto, os dados confirmam que os delinqüentes  desenvolvem suas 

expectativas para satisfazer suas necessidades de ordem pessoal. 
 

Tabela 46 - Padrões de Desejos de acontecimentos futuros nos grupos com distintas 
implicações na conduta antissocial. 
 
Desejos de acontecimentos 
futuros 
 

Grupo I 
Não 
Delinquentes 
Média 

Grupo II 
 
Moderados  
Média 

Grupo III 
 
Sevéros 
Média 

 
F 
 

Nível de 
Signifi 
cação 
 

 
1. Sociais 
2. Pessoais. 
3. Auto-realização. 
4. Posição econômica, 

bem-estar   físico e 
ocupacional. 

5. Relações Interpessoais. 
6. Negativos. 
7. Positivos. 
8. Totais. 
 
 

 
15,84 
49,64 
17,96 
 
24,18 
14,26 
6,66 
65,48 
72,14 

 
15,47 
49,16 
16,98 
 
23,23 
13,91 
4,93 
64,64 
69,57 

 
17,02 
53,06 
18,80 
 
26,55 
14,34 
6,55 
70,06 
76,61 

 
1,88 
3,33 
3,77 
 
6,86 
,26 
1,46 
3,36 
4,59 

 
- 
,03 
,02 
 
,001 
- 
- 
,03 
,01 
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7.5.2. Probabilidades de Acontecimentos Futuros 
 

As probabilidades são dimensões das expectativas de futuro que representam 
as crenças nos acontecimentos em perspectivas que irão ocorrer num futuro próximo ou 
distante. 

 
Na tabela 47 analisamos as pontuações médias das probabilidades de 

expectativas futuras em que verificamos as diferenças significativas entre os diferentes 
grupos de sujeitos institucionalizados e não institucionalizados. 

 
 
 

Tabela 47 – Pontuações médias em Probabilidades e  Análise das Diferenças Significativas 
(ANOVA)  das Expectativas Futuras dos diferentes grupos de amostra. 
 
 
Acontecimentos futuros. 
 

Institu 
cionali 
zados. 
 
Média 

Não 
 Institu 
Ciona 
Lizados. 
Média 

 
 
F 

 
Nivel 
 de 
 Signifi 
cação 

1. Ter um curso universitario. 
2. Ganhar dinheiro para minhas necessidades. 
3. Trabalhar para doar uma casa a meus pais. 
Ser um atleta profissional. 
Ter muitos amigos. 
Combater a miseria e a pobreza do Brasil. 
Concluir meus estudos até o Segundo Grau. 
Ser quase impossivel entrar na Universidade. 
Ter emprego com um bom salario. 
Ter sempre boa alimentação en minha casa. 
Ficar desocupado e sem emprego. 
Viver em paz e harmonia com minha familia. 
Por fim com as guerras das galeras nos bairros. 
Servir as Forças Armadas do meu pais. 
Ter uma profissão par viver bem o resto da vida. 
Abandonar os estudos para trabalhar e sobreviver. 
Ver meu pai alcoolizado. 
Ver construido um abrigo para os menores aban. 
Casar com quem eu amo e ter filhos. 
Ser muito estimado pelo amigos. 
Ver a separação conjugal de meus pais. 
Estar satisfeito com minha aparencia fisica. 
Receber atenção e cuidado das autoridades. 
Ver o fim da corrupção no Brasil. 
Abandonar  minha família para viver na rua. 
Trabalhar par ajudar finaneiramente meus pais. 
Ser alguém muito importante na vida. 
Ganhar um patins ou bicicleta. 
Ver meu pai agredir e espancar minha mãe. 
Sofrer de una doença e morrer jovem. 
 

3.23 
3.53 
3.28 
2.63 
3,11 
2.75 
3.61 
1,97 
3.48 
3.65 
2,95 
3.47 
2.29 
2,77 
3.38 
2,79 
3,19 
3.07 
3.67 
2.39 
2,75 
2.94 
2.87 
2.48 
3,28 
3.56 
3.64 
2.36 
3,50 
.3,55 
 

3.21 
3.17 
2,84 
2.07 
3.16 
2,58 
3.42 
2,63 
3.18 
3.44 
3,20 
3.46 
2.02 
1,79 
2,94 
3,35 
3,65 
2.40 
3.24 
2.35 
3,24 
2.84 
1,93 
2.19 
3,36 
2.92 
3.26 
1.75 
3,80 
3,86 
 

 
6,97 
6,07 
7,01 
 
 
 
9,06 
3,68 
 
 
 
 
18,96 
6,52 
8,11 
7,53 
11,66 
8,24 
 
5,63 
 
21,82 
 
 
13,28 
7,94 
6,62 
4,15 
6,86 
 
 

n.s 
,008 
,01 
,008 
n.s. 
n.s. 
n.s. 
,002 
,05 
n.s. 
n.s. 
n.s. 
n.s. 
,000 
,01 
,004 
,006 
,000 
.,004 
n.s. 
,01 
n.s. 
,000 
n.s. 
n.s 
,000 
,005 
,01 
,04 
,009 
 

 

 
Ao analisar aqueles acontecimentos nos que se diferem significativamente 

os sujeitos institucionalizados e não institucionalizados, vemos que para os acontecimentos 
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positivos as pontuações de probabilidade são mais altas para os sujeitos institucionalizados, 
e pelo contrário,  esses sujeitos consideram menos provável os acontecimentos negativos. 
Isto nos estaria indicando uma visão menos realista em suas expectativas.  Na continuação 
comentamos cada um dos acontecimentos no que se diferenciam ambos os grupos.  

 
Ganhar dinheiro para suprir minhas necessidades – a pontuação em probabilidaded é 
significativamente mais alta (3,53)  para os institucionalizados, que para os não 
institucionalizados ( 3,17).  Ganhar dinheiro para os marginalizados não se trata de uma 
simples aspiração, mas sobretudo de uma necessidade real e concreta em que se deposita a 
própria sobrevivência física; 
 
Trabalhar para doar uma casa a meus pais – tem  médias mais altas assinaladas pelos 
institucionalizados, em cujo resultado confere  aos adolescentes institucionalizados um 
maior desejo quanto a necessidade de integração familiar, por serem de certo as maiores 
vítimas da fragmentação da família; 
 
Ser um atleta profissional - Os institucionalizados assinalam pontuações mais altas em 
probabilidades com 2,63 frente a 2,07 para os não institucionalizados. Ser um atleta 
profissional  representa uma meta de enorme motivação para os adolescentes, influenciados 
pela fama e prestígio de jogadores de futebol que se tornam ricos e famosos aqui no Brasil; 
 
Ser quase impossível entrar na Universidade - Essa perspectiva negativa se  materializa em 
face das enormes barreiras biológicas, cognitivas, econômicas, sociais e culturais que 
pesam sobre o sujeito marginalizado, que lhes é imputado pela sociedade excludente.  
Todavia, as pontuações vão em sentido contrário e parece que são os sujeitos 
institucionalizados os que consideram mais provável poder entrar na Universidade; 
 
Ter emprego com um bom salário - Os institucionalizados assinalam com média mais alta 
de 3,48 frente a 3,18 para os não institucionalizados. Ter emprego para os sujeitos da 
cultura de pobreza é uma meta que pressupõe uma necessidade de extrema importância, da 
qual depende a própria sobrevivência; 
 
Servir as Forças Armadas do meu País - Os sujeitos  institucionalizados assinalam com 
médias mais altas, e cujos resultados confirmam  o maior interesse dos institucionalizados 
(delinqüentes) pelas aspirações de sentimento cívico e patriótico; 
 
Ter uma profissão para viver bem o resto da vida - Em desejabilidade não há significação, e 
em probabilidades  essas perspectivas são significativas em que os institucionalizados 
assinalam médias mais altas de 3,38 frente a 2,94 dos não institucionalizados. Essa 
necessidade pessoal em perspectiva é um fato decorrente da cultura de pobreza, que emerge 
as perspectivas de realizações centradas no bem-estar físico e ocupacional para os 
institucionalizados; 
 
Abandonar os estudos para trabalhar e sobreviver Os não institucionalizados assinalaram 
com médias mais altas de 3,65 frente a 2,79 dos não institucionalizados. Nessa condição, o 
abandono à Escola é um fator  alienativo dos valores e que pode ter certas implicações com 



 212

a conduta antissocial.  De novo um acontecimento negativo, é visto como menos provável 
para os sujeitos marginalizados; 
 
Ver meu pai alcoolizado - Os sujeitos não institucionalizados assinalam com médias mais 
altas de 3,65 frente a 3,19 dos institucionalizados. Na realidade, no contexto  das famílias 
de baixa renda, há uma enorme incidência de pais alcoólatras, e que tem sido indicado 
como um dos fatores relacionados com  o desajuste familiar. Parece significativo, o que 
sentem os sujeitos institucionalizados que tem uma maior desintegração familiar e maiores 
problemas nesse contexto no que consideram menos provável esse acontecimento; 
 
Ver construído um abrigo para menores  abandonados - Os sujeitos institucionalizados 
assinalam com médias mais altas de 3,07 frente a 2,40 dos não institucionalizados a 
probabilidade de ocorrência deste acontecimento. E nesse aspecto, os próprios sujeitos 
institucionalizados reconhecem a eficácia dos centros de recuperação como fonte de 
ajustamento e de integração social dos menores delinqüentes. 
 
k) Casar com quem eu amo e ter filhos – Os sujeitos  institucionalizados assinalam médias 
mais altas de 3,67 frente a 3,24 dos não institucionalizados. Nesse resultado, os sujeitos 
institucionalizados (delinqüentes) se revelam muito mais afiliativos à constituição do lar do 
que os não institucionalizados; 
 
Ver a separação conjugal dos meus pais – Os sujeitos não institucionalizados assinalam 
com médias mais altas de 3,24 frente a 2,75 dos institucionalizados. Com isso se verifica 
que os conflitos de relacionamento conjugal  são visto como mais provável pelos sujeitos 
não institucionalizados, o que nos indica uma perspectiva mais realista de suas expectativas 
de futuro; 
 
Receber atenção e cuidado das autoridades - Os sujeitos institucionalizados assinalam com 
médias mais altas a probabilidade de que lhe suceda esse acontecimento, revelando assim  
que os referidos sujeitos iinstitucionaliados são conscientes de suas precárias condições 
sociais; 
 
Trabalhar para ajudar financeiramente meus pais – Esse acontecimento é assinalado com 
médias mais altas pelos sujeitos institucionalizados, cujos resultados nos revelam que os 
sujeitos institucionalizados, por efeitos da própria institucionalização, se  mostram mais 
altruístas com relação à participação de auxilio financeiro ao lar;  
 
Ser alguém muito importante na vida - Os sujeitos institucionalizados assinalam com 
médias mais altas de 3,69 frente a 3,26 dos não institucionalizados. Fatores da 
institucionalização implicam no reforço da auto-estima dos sujeitos marginalizados; 
 
Ganhar um patins ou bicicleta -  Essa  perspectiva é significativa tanto em desejos quanto 
em probabilidades para ambos os grupos, assinaladas com médias mais altas pelos 
institucionalizados. Em relação aos sujeitos não institucionalizados, o resultado nos mostra 
um maior interesse dos institucionalizados por objetos materiais e de satisfação imediata; 
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Ver meu pai agredir minha mãe - Os sujeitos não institucionalizados assinalam com médias 
mais altas de 3,80 frente a 3,50 dos  institucionalizados a probabilidade de que isso lhes 
suceda. Verificamos com isso que a ameaça da violência familiar é uma preocupação maior 
dos não institucionalizados, justificado pelo fato dos referidos sujeitos estarem em pleno 
convívio familiar, onde presenciam  fatos dessa natureza. A violência no lar se constitue 
num dos fatores relacionados com a desagregação familiar e com a conduta antissocial; 
 
Sofrer de uma doença e morrer jovem - Essa perspectiva negativa consideram mais 
provável que lhe sucedam os sujeitos não institucionalizados   com média de 3,86 para os 
não institucionalizados frente a  3,55 dos não institucionalizados. O pessimismo é um fator 
provocado pela anomia de exclusão e da cultura de pobreza, que enfraquece a visão de vida 
e as expectativas otimistas com relação ao futuro. 
 

Na tabela 48, apresentamos as pontuações médias das probabilidades e as 
diferenças significativas aos sujeitos que foram classificados de conformidade com suas 
implicações em condutas antissociais, em não delinqüentes, delinqüentes moderados e 
delinqüentes severos. 

 
Ao analisar os acontecimentos  no que aparecem diferenças significativas, 

vemos que muitos deles coincidem com os que analisamos na dimensão de desejabilidade. 
As expectativas sobre os acontecimentos positivos que o grupo de maior implicação em 
conduta delitiva considera como mais desejável são também aqueles que consideram mais 
provável que o suceda. Em concreto, são acontecimentos de caráter pessoal, centrados em 
bem-estar econômico tais como, “ Ganhar dinheiro para satisfazer minhas necessidades “  ;  
“ Trabalhar para doar uma casa a meus pais “ ;  “ Ter uma profissão para viver bem o resto 
da vida “ , os que os delinqüentes severos frente aos não delinqüentes consideram que lhes 
sucedam mais provavelmente. Outros dois acontecimentos relacionados com o bem-estar 
pessoal e que reportam a eles uma gratificação em nível pessoal, como,   “ Casar com quem 
eu amo e ter filhos “ , e  “  Ser alguém muito importante na vida “ , tem maiores pontuações 
em probabilidade para os sujeitos mais delinqüentes. Isso mesmo sucede com “  Servir as 
Forças Armadas de meu País  “ , um acontecimento que consideram já como mais desejável 
e que também percebem como mais provável que lhes sucedam. 
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Tabela 48 - Pontuações médias em Probabilidades e  análise das Diferenças Significativas 
(ANOVA) das Expectativas Futuras entre grupos, com distintos graus de implicações na 
Conduta antissocial. 
 
Acontecimentos futuros 
 

Grupo I 
Não  
Delin 
quentes 
 
Média 

Grupo II 
 
Mode 
rados  
 
Média 

Grupo III 
 
 
Sevéros 
 
Média 

 
 
 
F 
 

 
Nível 
 De 
 Signifi 
cação. 
 

Ter um curso universitario. 
Ganhar dinheiro para minhas necessidades. 
Trabalhar para doar  uma casa a meus pais. 
Ser  um atleta profissional. 
Ter muitos amigos. 
Combater a miseria e a pobreza do Brasil. 
Conclui meus estudos até o Segundo Grau. 
Ser quase impossivel entrar na Universidade. 
Ter emprego com um bom salario. 
Ter sempre boa alimentaçao en minha casa. 
Ficar desocupado e sem emprego. 
Viver em paz e harmonia com minha familia. 
Por fim com as guerras das galeras nos bairros. 
Servir as Forças Armadas do meu pais. 
Ter uma profissao par vivir bem o resto da vida. 
Abandonar os estudos para trabalhar e sobreviver. 
Ver meu pai alcoolizado. 
Ver construido um abrigo para os menores aban. 
Casar com quem eu amo e Ter  filhos. 
Ser muito estimado pelo amigos. 
Ver a separaçao conjugal de meus pais. 
Estar satisfeito com minha aparencia fisica. 
Receber atençao e cuidado das autoridades. 
Ver o fim da corrupçao no Brasil. 
Abandona minha familia para viver na rua. 
Trabalhar par ajudar financeiramente meus pais. 
Ser alguém muito importante na vida. 
Ganhar um patins ou bicicleta. 
Ver meu pai agredir e espancar minha mae. 
Sofrer de una doença e morrer jovem. 

 

3,15 
3,11 
2,85 
2,20 
3,40 
2,75 
3,45 
2,48 
3,22 
3,47 
2,89 
3,53 
1,93 
2,04 
2,82 
3,26 
3,52 
2,64 
3,24 
2,36 
3,18 
2,93 
2,09 
2,05 
3,25 
3,20 
3,20 
2,05 
3,73 
3,79 

3,14 
3,32 
2,91 
2,36 
3,08 
2,63 
3,42 
2,48 
3,29 
3,59 
3,21 
3,40 
2,29 
2,07 
3,14 
3,05 
3,40 
2,61 
3,51 
2,52 
3,18 
2,90 
2,40 
2,42 
3,38 
3,15 
3,54 
1,91 
3,65 
3,65 
 

3,32 
3,64 
3,46 
2,55 
2,90 
2,50 
3,74 
1,88 
3,46 
3,56 
2,86 
3,62 
2,20 
2,92 
3,48 
2,88 
3,34 
2,98 
3,70 
2,32 
2,57 
3,02 
2,66 
2,65 
3,48 
3,38 
3,65 
2,30 
3,65 
3,82 
 

 
3,77 
3,53 
 
 
 
 
2,56 
 
 
 
 
 
4,95 
3,42 
 
 
 
2,45 
 
3,03 
 
 
 
 
 
3,27 
 
 
 

 
,02 
,03 
 
 
 
 
,07 
 
 
 
 
 
,007 
,03 
 
 
 
,08 
 
,05 
 
 
 
 
 
,03 

 

 
Os acontecimentos negativos, “ser impossível entrar na Universidade“, e  

“ver a separação conjugal de meus pais “ , os delinqüentes severos comparados com os não 
delinqüentes, consideram menos provável que lhes sucedam. A condição social e o estilo de 
vida leva os mais delinqüentes a considerar  provável que lhes sucedam acontecimentos 
positivos centrados no bem-estar pessoal e enquanto consideram menos provável que lhes 
sucedam acontecimentos negativos. Isso mesmo se comprova quando analisamos os 
acontecimentos agrupados por contextos. 
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Na tabela 49 se apresentam as pontuações de probabilidade nos 

acontecimentos agrupados para os distintos grupos de sujeitos institucionalizados e não 
institucionalizados, e na tabela 50 os dados para a amostra dividida em função de suas 
pontuações em conduta antissocial. 

 
Tabela 49 - Pontuações de Probabilidades de acontecimentos futuros com distintos níveis 
em cada um dos grupos de amostra. 
 
Acontecimentos Futuros 
 

 
Institucionalizad
os 
 
Média 

Não 
Institucionaliza
dos 
 
Média 

 
 
F 

Nivel 
 de  
Signi 
ficação 

 
1. Sociais 
2. Pessoais. 
3. Auto-realização. 
4. Posição econômica, bem-

estar   físico e 
ocupacional. 

5. Relações Interpessoais. 
6. Negativos. 
7. Positivos. 
8. Totais. 
 

 
16,09 
52,21 
18,42 
 
35,86 
22,40 
24,32 
68,51 
92,70 

 
12,92 
47,23 
17,44 
 
33,96 
22,80 
27,13 
60,38 
87,52 

 
16,15 
15,09 
3,74 
 
5,84 
,42 
12,37 
19,63 
6,78 

 
,000 
,000 
,05 
 
,01 
- 
,000 
,000 
,009 

 
 

 
Tabela 50 - Pontuações de probabilidades de acontecimentos futuros dos grupos com 
distintas  implicações na conduta antissocial. 
 
Acontecimentos Futuros 
 
 

Grupo I 
Não 
Delinquentes 
Média 

Grupo II 
 
Moderados  
Média 

Grupo III 
 
Sevéros 
Média 

 
 
F 
 

Nível 
 De 
 Signi 
ficação 

 
1. Sociais 
2. Pessoais. 
3. Auto-realização. 
4. Posição econômica, 

bem-estar   físico e 
ocupacional. 

5. Relações Interpessoais. 
6. Negativos. 
7. Positivos. 
8. Totais. 
 

 
13,49 
48,42 
17,35 
 
34,19 
23,02 
26,62 
62,30 
88,92 

 
14,27 
49,13 
17,85 
 
34,83 
23,02 
26,36 
63,50 
89,99 

 
15,54 
51,82 
18,67 
 
35,79 
22,02 
24,35 
67,52 
91,61 

 
1,67 
1,76 
1,59 
 
1,00 
1,00 
2,32 
1,96 
,43 
  

 
- 
- 
- 
 
- 
- 
,09 
- 
- 
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Quando analisamos os dados para os sujeitos agrupados segundo suas 

pontuações em conduta antissocial vemos que a única diferença significativa que aparece 
entre os três grupos (tabela  50) são as pontuações de probabilidade em acontecimentos 
negativos, sendo o grupo de delinqüentes severos o que tem pontuações mais baixas. Esse 
mesmo resultado aparece nos dados da tabela 49, sendo os sujeitos institucionalizados os 
que tem as pontuações mais baixas em probabilidade para os acontecimentos negativos, o 
que vem a confirmar umas perspectivas de futuro menos realista para os sujeitos que tem 
uma maior implicação em conduta antissocial. 

 
Quando analisamos as diferenças nas pontuações de probabilidade nos 

acontecimentos agrupados por contextos, entre sujeitos institucionalizados e  não 
institucionalizados,  observamos que em todos os contextos, exceto no de relações 
interpessoais e nos acontecimentos negativos, os sujeitos institucionalizados tem 
pontuações mais altas. Isso vem a confirmar essa visão de mundo mais idealista  que pode 
ter os sujeitos que vivem em piores condições sociais.  

 
Apesar de suas condições de marginalização, os sujeitos institucionalizados 

vêem mais provável que lhes sucedam uma série de acontecimentos tanto em nível social 
como em nível pessoal. É de destacar as diferenças entre os dois grupos em relação aos 
acontecimentos centrados na  área de bem-estar físico e ocupacional, cujo resultado nos 
confirma a tendência dos sujeitos institucionalizados estabelecerem metas de satisfação 
imediata em que possa remediar sua situação de carência física e social.  

 
 

7.5.3. Controlabilidade de Acontecimentos futuros  
 
A controlabilidade diz respeito a  um dos componentes das expectativas em 

perspectivas, que representa a medida dos acontecimentos que ocorrerão no futuro, e se 
essas experiências dependerão de fatores internos com ou esforço ou a capacidade 
individual de cada sujeito, ou de fatores externos se dependem da  sorte  ou de outras 
pessoas. 

 
Na tabela 51 encontram-se as pontuações médias e as diferenças 

significativas de controlabilidade interna e externa, assinaladas por ambos os grupos de 
sujeitos institucionalizados e não institucionalizados. 
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Tabela 51 – Pontuações médias de controlabilidade externa e interna e análise das 
Diferenças Significativas (ANOVA)  das Expectativas Futuras dos diferentes grupos de 
amostra. 
 
 
Acontecimentos futuros 
 

 
Instituciona 
lizados. 
 
 
Média 

 
Não Institu 
Ciona 
Lizados. 
 
Média 

 
 
F 

 
Nivel 
 de  
Signi 
fica 
ção. 

Ter um curso universitario. 
Ganhar dinheiro para minhas necessidades. 
Trabalhar para doar  uma casa a meus pais. 
Ser  um atleta profissional. 
Ter muitos amigos. 
Combater a miseria e a pobreza do Brasil. 
Concluir meus estudos até o Segundo Grau. 
Ser quase impossivel entrar na Universidade. 
Ter emprego com um bom salario. 
Ter sempre boa alimentação en minha casa. 
Ficar desocupado e sem emprego. 
Viver em paz e harmonia com minha familia. 
Por fim com as guerras das galeras nos bairros. 
Servir as Forças Armadas do meu pais. 
Ter uma profissão par viver bem o resto da vida. 
Abandonar os estudos para trabalhar e sobreviver. 
Ver meu pai alcoolizado. 
Ver construido um abrigo para os menores aban. 
Casar com quem eu amo e ter filhos. 
Ser muito estimado pelo amigos. 
Ver a separação conjugal de meus pais. 
Estar satisfeito com minha aparencia fisica. 
Receber atenção e cuidado das autoridades. 
Ver o fim da corrupção no Brasil. 
Abandonar  minha família para viver na rua. 
Trabalhar par ajudar finaneiramente meus pais. 
Ser alguém muito importante na vida. 
Ganhar um patins ou bicicleta. 
Ver meu pai agredir e espancar minha mãe. 
Sofrer de una doença e morrer jovem. 
 
 

4,41 
4,32 
4,21 
4,02 
3,88 
3,95 
4,38 
3,96 
4,38 
4,26 
3,72 
4,29 
4,07 
4,07 
4,45 
3,60 
3,53 
4,18 
4,32 
4,01 
3,71 
3,98 
4,14 
4,03 
3,53 
4,31 
4,29 
3,73 
3,16 
3,44 

4,53 
4,44 
4,25 
3,84 
4,12 
4,07 
4,38 
3,52 
4,24 
4,34 
2,91 
4,36 
4,06 
3,99 
4,48 
2,79 
2,68 
4,09 
4,33 
3,97 
2,85 
3,96 
3,83 
4,21 
2,80 
4,15 
4,51 
3,76 
2,27 
2,32 

 
 
 
 
 
 
 
3,74 
 
 
8,17 
 
 
 
 
7,92 
7,72 
 
 
 
7,22 
 
 
 
5,33 
 
 
 
6,59 
9,05 

 
 
 
 
 
 
 
,05 
 
 
,00 
 
 
 
 
,00 
,00 
 
 
 
,00 
 
 
 
,02 
 
 
 
,01 
,00 

 

 
Conforme observamos na  tabela 51, as pontuações médias de 

controlabilidade em ambos os grupos  de sujeitos nos indicam uma marcada tendência a 
externalidade. Para os dois grupos e praticamente em todos os acontecimentos, as 
pontuações sobrepassam a 2,5 que seria a média  segundo a faixa de pontuações da escala 
em direção da externalidade. 

 
Quando analisamos os acontecimentos nos que diferem ambos grupos 

vemos que todos eles são acontecimentos negativos, que tem a ver com os contextos de 
resultados em nível educativo e no contexto de trabalho, (Ser impossível entrar na 
Universidade,  abandonar os estudos para trabalhar, estar desocupado e sem emprego), com 
problemas na família (Ver o meu pai alcoolizado, ver a separação conjugal de meus pais, 
abandonar a minha família para viver na rua, ver meu pai agredir e espancar a minha mãe), 
e problemas de saúde  ”Sofrer de uma enfermidade e morrer  jovem.” 
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Se analisarmos a direção dessas diferenças vemos que as pontuações mais 

altas na controlabilidade desses acontecimentos, possuem os sujeitos institucionalizados, o 
que nos estaria indicando que uma percepção mais externa dos acontecimentos negativos 
seria fundamentalmente o que diferencia  significativamente as expectativas de controle dos 
sujeitos institucionalizados e não institucionalizados. Quiçá, isso pode interpretar-se como 
uma atitude defensiva diante das condições sociais mais negativas,  e nesse grupo de 
sujeitos  eles não se sentem responsáveis desses acontecimentos negativos. As piores 
condições sociais e familiares que temos visto que se apresentam no grupo de sujeitos 
institucionalizados podem estar explicando esse resultado. 

 
Na tabela 52  se apresentam os dados sobre as expectativas de controle para a 

amostra dividida segundo o grau de implicações em sua conduta antissocial.  
 
Como podemos ver o número de diferenças significativas, quando 

comparamos os grupos em função de seu nível de conduta delitiva, é menor que quando os 
comparamos segundo o fator de institucionalização.  Essas diferenças não se centram em 
acontecimentos negativos, senão positivos e a direção das expectativas depende do tipo de 
acontecimentos. 

 
Dois dos acontecimentos nos que aparecem diferenças significativas “: 

Ganhar dinheiro para suprir minhas  necessidades “, e “Ter muitos amigos “, que  podem 
estar relacionados com as atividades antissociais tem pontuações mais baixas para o grupo 
de delinqüentes severos.  Ou seja,  os sujeitos que realizam um maior número de condutas 
antissociais parecem possuir umas expectativas de controle mais interna para esses 
acontecimentos. Suas próprias atividades delitivas podem reportar um dinheiro suficiente 
para cobrir suas necessidades e também esse tipo de conduta pode estar incidindo em seu 
grau de aceitação pelo grupo de amigos, o que os levaria a perceber e ter amigos como um 
fato mais controlável. 
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Tabela 52 -Pontuações médias em Controlabilidade externa e interna e análise das 
Diferenças Significativas (ANOVA) das Expectativas Futuras entre grupos, com distintos 
graus de implicações na Conduta antissocial. 
 
Acontecimentos futuros 
 

Grupo I 
Não  
Delin 
quentes 
 
Média 

Grupo II 
 
Mode 
rados  
 
Média 

Grupo III 
 
Sevéros 
 
 
Média 

 
 
 
F 
 

 
Nível  
de 
 Signifi 
cação. 
 

Ter um curso universitario. 
Ganhar dinheiro para minhas necessidades. 
Trabalhar para doar  uma casa a meus pais. 
Ser  um atleta profissional. 
Ter muitos amigos. 
Combater a miseria e a pobreza do Brasil. 
Concluir meus estudos até o Segundo Grau. 
Ser quase impossivel entrar na Universidade. 
Ter emprego com um bom salario. 
Ter sempre boa alimentação en minha casa. 
Ficar desocupado e sem emprego. 
Viver em paz e harmonia com minha familia. 
Por fim com as guerras das galeras nos bairros. 
Servir as Forças Armadas do meu pais. 
Ter uma profissão par viver bem o resto da vida. 
Abandonar os estudos para trabalhar e sobreviver. 
Ver meu pai alcoolizado. 
Ver construido um abrigo para os menores aban. 
Casar com quem eu amo e ter filhos. 
Ser muito estimado pelo amigos. 
Ver a separação conjugal de meus pais. 
Estar satisfeito com minha aparencia fisica. 
Receber atenção e cuidado das autoridades. 
Ver o fim da corrupção no Brasil. 
Abandonar  minha família para viver na rua. 
Trabalhar par ajudar finaneiramente meus pais. 
Ser alguém muito importante na vida. 
Ganhar um patins ou bicicleta. 
Ver meu pai agredir e espancar minha mãe. 
Sofrer de una doença e morrer jovem. 
 
 

4,55 
4,35 
4,27 
3,79 
4,08 
4,20 
4,49 
3,41 
4,31 
4,06 
2,95 
4,40 
3,96 
4,07 
4,44 
3,03 
2,94 
4,02 
4,40 
3,85 
3,42 
4,06 
3,83 
3,93 
2,93 
4,20 
4,34 
3,70 
2,67 
3,05 

4,57 
4,60 
4,31 
4,00 
4,18 
4,09 
4,27 
3,90 
4,39 
4,48 
3,41 
4,27 
4,19 
4,06 
4,62 
3,23 
2,90 
4,27 
4,48 
4,22 
3,19 
3,99 
4,03 
4,42 
3,28 
4,26 
4,53 
3,86 
2,98 
2,95 
 

4,32 
4,16 
4,23 
4,02 
3,66 
3,83 
4,50 
3,73 
4,27 
4,32 
3,45 
4,49 
4,00 
4,05 
4,42 
3,46 
3,44 
4,03 
4,11 
3,85 
3,35 
3,87 
4,10 
3,76 
3,06 
4,24 
4,24 
3,70 
2,41 
2,45 

 
4,65 
 
 
3,45 
 
 
 
 
3,21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5,16 
 

 
,01 
 
 
,03 
 
 
 
 
,04 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
,00 
 

 

Dois acontecimentos que estão relacionados com a gratificação pessoal, são 
vistos como mais controláveis por eles mesmos, contudo, “  Ter sempre alimentação em 
minha casa “ , que estaria relacionado com o bem estar econômico no contexto familiar, e “ 
Ver o fim da corrupção no Brasil “,  uma expectativa social, é pontuado mais alto pelos 
sujeitos delinqüentes. Esses sujeitos parecem ver-se com menos responsabilidade com o 
bem-estar econômico da família  e com o bem-estar social que os não delinqüentes. 

Na tabela 53  se apresentam as pontuações das médias significativas em 
controlabilidade interna e externa das expectativas organizadas em diferentes categorias, 
assinaladas por ambos os grupos de sujeitos institucionalizados e não institucionalizados. 

 
Na tabela 54 se apresentam as pontuações das médias significativas em 

controlabilidade interna e externa das expectativas organizadas em diferentes categorias 
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para os grupos de sujeitos classificados conforme suas implicações com a conduta 
delinqüencial. 
 
Tabela  53 - Análise de Controlabilidade externa-interna de acontecimentos futuros em  
distintos níveis em cada um dos grupos de amostra. 
 
 
Acontecimentos Futuros 
 

Institu 
cionalizados 
 
Média 

Não Institu 
cionalizados 
 
Média 

 
 
F 

 
Nivel  
de Signi 
ficação. 

 
1. Sociais 
2. Pessoais. 
3. Auto-realização. 
4. Posição econômica, bem-

estar   físico e 
ocupacional. 

5. Relações Interpessoais. 
6. Negativos. 
7. Positivos. 
8. Totais. 
 

 
24,57 
69,44 
25,33 
 
44,98 
26,43 
29,61 
94,91 
126,03 

 
24,27 
68,63 
24,45 
 
40,38 
24,19 
21,55 
92,13 
113,47 

 
,09 
,10 
1,18 
 
5,17 
2,14 
10,33 
,57 
4,77 
 

 
- 
- 
- 
 
.02 
- 
,00 
- 
,03 
 

 
 
 
Tabela 54 - Análise de Controlabilidade (intensidade)de acontecimentos futuros em  
distintos níveis para os diferentes grupos, com distintas implicações na conduta antissocial.  
Expectativas de 
Acontecimentos Futuros 
 

Grupo I 
Não 
 
Delinquentes 
Média 

Grupo II 
Moderados  
 
Média 

Grupo III 
Sevéros 
 
Média 

 
F 
 

Nível de 
 Signi 
ficação 
 

 
1. Sociais 
2. Pessoais. 
3. Auto-realização. 
4. Posição econômica, 

bem-estar   físico e 
ocupacional. 

5. Relações Interpessoais. 
6. Negativos. 
7. Positivos. 
8. Totais. 

 
24,34 
69,44 
24,62 
 
41,33 
25,28 
24,73 
92,23 
116,46 

 
24,87 
68,63 
25,26 
 
43,74 
25,89 
25,85 
95,00 
120,77 

 
24,41 
,10 
24,97 
 
42,11 
25,19 
24,25 
94,62 
122,08 

 
,14 
,01 
,23 
 
,45 
,12 
,12 
,21 
,23 
 

 
- 
- 
- 
 
- 
- 
- 
- 
- 
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Conforme podemos observar quando agrupamos os acontecimentos por categorias não 
se encontra nenhuma diferença significativa nos grupos com distinto grau de implicação 
em sua conduta antissocial, e entre os sujeitos institucionalizados e não 
institucionalizados as diferenças aparecem para os acontecimentos negativos e para os 
centrados em posição econômica e bem-estar físico, tendo uma percepção de controle 
mais interno desses acontecimentos os sujeitos institucionalizados. Também aparecem 
diferenças nessa mesma  direção para os acontecimentos negativos e para a pontuação 
total. 

 

Os dados analisados sobre a percepçào de controlabilidade dos 
acontecimentos futuros, nos indicam que os sujeitos de nossa amostra, tanto 
institucionalizados como não institucionalizados tem uma percepção de uma escássa 
controlabilidade pessoal sobre o que lhes possa suceder em sua vida, que pode estar 
relacionada com sua própria situação de marginalização.  Esse fato da  negatividade 
representa a descrença e a desesperança no futuro,  em face do abandono e da exclusão 
social em que se encontra  essa  população   periférica e marginalizada. 

 
Em todos os acontecimentos se pontua a direção da externalidade, 

atribuindo que a realização de seus desejos, tanto positivos como negativos se pode dever 
mais a sorte ou a outras pessoas que a sua própria capacidade ou esforço pessoal. Merece 
destaque as diferenças encontradas entre os sujeitos institucionalizados e não 
institucionalizados em relação com os acontecimentos negativos, embora todos considerem 
que esses dependem de fatores externos, os sujeitos institucionalizados parecem manter 
mais intensamente essa crença. 

 
As diferenças encontradas nos sujeitos que pontuam mais alto em conduta 

antissocial, em alguns acontecimentos (Ter dinheiro para  suprir minhas necessidades, ter 
muitos amigos) no sentido de que os sujeitos mais delinqüentes atribuem a realização 
desses desejos em menor grau a  causas externas, pode indicar-nos a maior  implicação 
pessoal dos sujeitos delinqüentes ante aos acontecimentos que tem para eles mais 
relevância na gratificação de suas necessidades imediatas. 

 
 
7.5.4. Extensão de Idade de Acontecimentos Futuros 
 

A extensão se trata de mais um dos componentes das expectativas de futuro 
e que representa a dimensão da idade em que o sujeito projeta suas realizações em 
perspectivas de um futuro próximo ou distante. Na  tabela 55  figuram as médias na idade 
em que se espera que ocorram os acontecimentos de futuro para os sujeitos 
institucionalizados e não institucionalizados. 

 
Ao analisar a categoria  de pontuações médias  de idade  em que os sujeitos 

de nossa amostra esperam que lhes sucedam os distintos acontecimentos, vemos que a 
margem de pontuações não é muito ampla. A pontuação mais alta é de 26,43, o que nos 
indica que tanto os sujeitos institucionalizados como não institucionalizados tem uma 
perspectiva de tempo futuro pouco extensa. 
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Quando analisamos a amplitude das médias de idade no que se espera 

conseguir os acontecimentos para ambos os grupos de sujeitos, os resultados são muito 
similares, aqueles que tem uma relevância pessoal e imediata são os que tem uma 
perspectiva de idade mais curta, tais como, “Ganhar  um patins ou bicicleta “,  “Ter muitos 
amigos “,  “Ter uma boa alimentação em minha casa “,  “Estar satisfeito com minha 
aparência física “, no grupo de institucionalizados,  “Ganhar dinheiro  para minhas 
necessidades “,  é o que tem a média de idade mais baixa. 

 
Se analisarmos a categoria superior, aqueles acontecimentos que tem a 

média de idade mais alta, vemos que as expectativas sociais tais como: “  Combater a 
miséria e a pobreza no Brasil “,  “ Ver o fim da corrupção no Brasil “, e aquelas 
relacionadas com o resultado no contexto pessoal e escolar são os que eles consideram a 
mais largo prazo. “ Ser  impossível entrar na Universidade “ ,  “ Ser alguém muito 
importante na vida “, tem a  ver com o reconhecimento social e o sucesso no âmbito  
pessoal, são expectativas em que ambos os grupos tem uma perspectiva de futuro mais 
extensa. 
Tabela 55 -  Pontuações médias na idade em que se espera que ocorram os acontecimentos 
análise das Diferenças Significativas (ANOVA) dos diferentes grupos de amostra. 
 
Acontecimentos  futuros. 
 

 
Institu 
cionalizados 
Média 

Não  
Institu 
Cionalizados 
Média 

 
 
F 

 
Nivel de 
 Signi 
ficação 

Ter um curso universitario. 
Ganhar dinheiro para minhas necessidades. 
Trabalhar para doar uma casa a meus pais. 
Ser  um atleta profissional. 
Ter muitos amigos. 
Combater a miseria e a pobreza do Brasil. 
Concluir meus estudos até o Segundo Grau. 
Ser quase impossivel entrar na Universidade. 
Ter emprego com um bom salario. 
Ter sempre boa alimentação en minha casa. 
Ficar desocupado e sem emprego. 
Viver em paz e harmonia com minha familia. 
Por fim com as guerras das galeras nos bairros. 
Servir as Forças Armadas do meu pais. 
Ter uma profissão par viver bem o resto da vida. 
Abandonar os estudos para trabalhar e sobreviver. 
Ver meu pai alcoolizado. 
Ver construido um abrigo para os menores aban. 
Casar com quem eu amo e ter filhos. 
Ser muito estimado pelo amigos. 
Ver a separação conjugal de meus pais. 
Estar satisfeito com minha aparencia fisica. 
Receber atenção e cuidado das autoridades. 
Ver o fim da corrupção no Brasil. 
Abandonar  minha família para viver na rua. 
Trabalhar par ajudar finaneiramente meus pais. 
Ser alguém muito importante na vida. 
Ganhar um patins ou bicicleta. 
Ver meu pai agredir e espancar minha mãe. 
Sofrer de una doença e morrer jovem. 
 
 

21,29 
19,51 
22,76 
20,84 
19,65 
25,21 
22,30 
25,60 
23,27 
20,37 
24,74 
21,13 
21,03 
21,11 
23,34 
23,33 
20,45 
23,72 
24,56 
21,90 
21,11 
24,63 
22,62 
24,65 
22,10 
23,13 
24,82 
20,19 
21,67 
26,43 

19,89 
21,25 
24,25 
21,00 
18,62 
24,48 
19,80 
20,08 
21,98 
20,37 
22,91 
20,18 
23,52 
21,45 
24,11 
22,65 
23,08 
24,37 
25,68 
19,72 
21,41 
18,65 
21,14 
25,14 
23,28 
22,20 
25,10 
16,98 
20,08 
23,24 

5,79 
7,99 
4,11 
 
 
 
 
7,59 
7,92 
 
 
 
3,77 
 
 
 
 
 
 
 
 
12,45 
 
 
 
 
 
4,31 
 
 

,01 
,00 
,04 
n.s. 
n.s. 
n.s. 
n.s. 
,006 
,005 
n.s. 
n.s. 
n.s. 
,05 
n.s 
n.s. 
n.s. 
n.s. 
n.s. 
n.s. 
n.s. 
n.s. 
,000 
n.s. 
n.s. 
n.s. 
n.s. 
n.s. 
,03 
n.s. 
n.s. 
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 Apesar das similaridades que temos comentado em ambos os grupos na 

extensão de suas expectativas de futuro, existem diferenças significativas entre eles em 
determinados acontecimentos que passamos a comentar. 

 
Os resultados de nosso estudo nos mostram que os sujeitos 

institucionalizados tem expectativas de futuro significativamente menos extenso para os 
seguintes acontecimentos: 

 
Ganhar dinheiro para suprir minhas necessidades - Os institucionalizados projetam 

essa expectativa num futuro próximo com a média 19,51 frente a média 21,25 
dos não institucionalizados, definido como um futuro distante.  Essa diferença 
de extensão temporal entre os grupos se justifica no fato dos institucionalizados 
apresentarem maiores índices de dificuldades sócio-econômicas e financeiras e 
de não possuírem dinheiro suficiente para sobreviver; 

 
Trabalhar para doar uma casa a meus pais - se trata de uma meta em perspectiva 

em que os institucionalizados indicam para um futuro próximo com a média 
22,76 frente a 24,25 dos não institucionalizados.  Essa diferença é justificada  
pelo envolvimento dos menores institucionalizados com a cultura de pobreza, e 
pelo fato de seus pais não possuírem casa própria adequada. Muitos residem em 
favelas, em zonas de igarapé, em palafitas e alagados sem condições de higiene, 
que se constitue em verdadeiros bolsões de miséria; 

 
Ter emprego com um bom salário - por se tratar de uma meta que visa uma 

posição econômica para se obter bem-estar físico, os não institucionalizados 
que são estudantes assinalam a média  para um futuro próximo em 21,98 frente 
a 23,27 dos não institucionalizados. Vimos nessa diferença  que o envolvimento 
de sujeitos no processo educativo de aperfeiçoamento influencia na projeção 
das expectativas de vida; 

 
Por fim com as guerras das galeras nos bairros - trata-se de uma perspectiva de 

categoria  social em que os institucionalizados, por serem as maiores vítimas da 
violência urbana e do envolvimento com a criminalidade, e por efeito da 
institucionalização, assinalam essa expectativa para um futuro próximo com 
média 21,03 frente a 23,52 dos não institucionalizados. 

 
Como podemos observar,  os sujeito institucionalizados parecem ter 

expectativas menos extensas em acontecimentos relacionadas com o bem estar pessoal e 
econômico. Os acontecimentos em que os sujeitos não institucionalizados manifestam uma 
perspectiva de tempo futuro menos extensa estão mais relacionadas com resultados 
pessoais no contexto de auto-realização.  Esses sujeitos consideram que num prazo de 
tempo significativamente menor, tentam lugar nos seguintes acontecimentos: 

 
Ter um curso universitário – os sujeitos não institucionalizados de nossa amostra, 

que são estudantes secundaristas das Escolas Públicas do Estado do Amazonas, 
projetam essa expectativa para um futuro próximo com a média 19,89 frente a 
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média 21,29 dos institucionalizados e que nos é configurado por um futuro 
distante. Como se deduz, o fato dos estudantes não institucionalizados estarem 
engajados no contexto educacional lhes é assegurado a certeza dessa auto-
realização no que se constitue num projeto de vida concreto. Pelo futuro 
distante assinalado pelos institucionalizados deduzimos suas incertezas nessa 
expectativa, visto que a maioria deles possuem uma baixa escolaridade; 

 
Ser quase impossível entrar na Universidade - trata-se de uma perspectiva  de 

auto-realização negativa, em que os institucionalizados por apresentarem uma 
baixa escolaridade, apontam essa acontecimento com remotas possibilidades 
para um futuro distante com média 25,60 frente a 20,08 dos não 
institucionalizados que se encontra numa perspectiva de futuro próximo; 

 
Estar satisfeito com a minha aparência física - trata-se de uma expectativa de auto-

realização em que os não institucionalizados manifestam um certo senso de 
auto-estima e de narcisismo com as suas condições físicas, projetando-as num 
futuro imediato com a média 18,65 frente a 24,63 dos institucionalizados. Essa 
perspectiva temporal de um futuro distante assinalado pelos institucionalizados 
reflete a realidade de seu subdesenvolvimento  e de suas precárias condições 
físicas e de saúde; 

 
Ganhar um patins ou bicicleta - para os não institucionalizados, essa realização é 

pontuada para um futuro imediato com a média 16,98 frente a média 20,19 de 
um futuro distante para os  institucionalizados. Esse imediatismo manifesto 
pelos adolescentes não institucionalizados reflete a realidade de terem passado 
pela infância sem a devida socialização lúdica, e de não terem tido a 
oportunidade de adquirir  jogos e brinquedos que é significativo como auto-
realização na infância e também por  suas melhores condições familiares frente 
aos institucionalizados tem a perspectiva de consegui-lo em um futuro mais 
próximo. 

 
Na tabela 56 se apresentam as pontuações médias e as análises das 

diferenças significativas na idade em que se espera que ocorram os acontecimentos de 
futuro, assinaladas entre os grupos de sujeitos classificados conforme seus distintos graus 
de conduta delinquencial.  
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Tabela 56 - Pontuações médias na idade em que se espera que ocorram os acontecimentos e 
análise das Diferenças Significativas (ANOVA) entre grupos, com distintos graus de 
implicações na Conduta antissocial. 
 
Acontecimentos futuros 
 

Grupo I 
Não  
Delin 
quentes. 
 
Média 

Grupo II 
 
Mode 
rados  
 
Média 

Grupo III 
 
Sevéros 
 
 
Média 

 
 
 
F 
 

 
Nível 
 de Signi 
fi 
cação 
 

Ter um curso universitario. 
Ganhar dinheiro para minhas necessidades. 
Trabalhar para doar uma casa a meus pais. 
Ser  um atleta profissional. 
Ter muitos amigos. 
Combater a miseria e a pobreza do Brasil. 
Concluir meus estudos até o Segundo Grau. 
Ser quase impossivel entrar na Universidade. 
Ter emprego com um bom salario. 
Ter sempre boa alimentação en minha casa. 
Ficar desocupado e sem emprego. 
Viver em paz e harmonia com minha familia. 
Por fim com as guerras das galeras nos bairros. 
Servir as Forças Armadas do meu pais. 
Ter uma profissão par viver bem o resto da vida. 
Abandonar os estudos para trabalhar e sobreviver. 
Ver meu pai alcoolizado. 
Ver construido um abrigo para os menores aban. 
Casar com quem eu amo e ter filhos. 
Ser muito estimado pelo amigos. 
Ver a separação conjugal de meus pais. 
Estar satisfeito com minha aparencia fisica. 
Receber atenção e cuidado das autoridades. 
Ver o fim da corrupção no Brasil. 
Abandonar  minha família para viver na rua. 
Trabalhar par ajudar finaneiramente meus pais. 
Ser alguém muito importante na vida. 
Ganhar um patins ou bicicleta. 
Ver meu pai agredir e espancar minha mãe. 
Sofrer de una doença e morrer jovem. 
 
 
 

21,20 
20,72 
24,14 
21,34 
18,46 
24,27 
20,71 
20,81 
22,40 
20,02 
23,52 
21,42 
21,61 
20,23 
24,78 
21,87 
23,39 
24,02 
23,83 
18,61 
20,05 
19,22 
21,94 
23,22 
21,50 
22,29 
24,66 
16,76 
20,91 
22,31 

19,79 
20,64 
24,11 
21,65 
19,32 
24,83 
19,66 
21,47 
22,82 
21,15 
22,39 
20,00 
22,38 
20,93 
23,58 
23,32 
22,15 
23,49 
26,20 
20,09 
21,37 
20,79 
20,84 
26,47 
25,29 
22,20 
24,54 
19.62 
21,94 
31,05 

21,43 
19,89 
21,83 
20,35 
19,28 
25,16 
21,72 
24,91 
21,69 
19,74 
19,47 
19,71 
21,49 
21,08 
22,65 
21,38 
19,69 
23,32 
21,74 
20,09 
18,76 
22,24 
21,21 
22,94 
21,50 
22,05 
25,43 
17,77 
17,89 
19,11 

3,07 
 
3,67 
 
 
 
,04 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4,96 

,04 
 
,02 
 
 
 
,04 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
,008 

 

 
Quando analisamos aqueles acontecimentos em que tem uma perspectiva 

temporal mais curto ou mais extenso em cada grupo de sujeitos, vemos algumas diferenças 
entre  eles e sobretudo entre o grupo de não delinqüentes (grupo 1) e  delinqüentes severos 
(grupo 3). Os acontecimentos que os não delinqüentes consideram que lhe sucedam num 
futuro mais imediato são muito similares aqueles que comentamos para o conjunto da 
amostra, mas quando analisamos esses acontecimentos  no grupo de delinqüentes severos, 
vemos que uma série de acontecimentos negativos tais como: Ver meu pai agredir a minha 
mãe, ver a separação conjugal de meus pais, sofrer de uma doença e morrer jovem, estar 
desocupado e sem emprego, ver o meu pai alcoolizado, são as que tem umas pontuações 
médias mais baixas e portanto eles consideram que lhe sucedam num futuro mais imediato. 

 
Quando analisamos os acontecimentos com uma perspectiva de tempo mais 

extensa, os resultados são muito similares aos que comentamos anteriormente, quando 
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analisamos os grupos de institucionalizados e não institucionalizados. Os três grupos de 
sujeitos coincidem em assinalar aqueles acontecimentos relacionados com expectativas 
sociais tais como: Combater a miséria e a pobreza no Brasil, ver o fim da corrupção no 
Brasil, ver construído um abrigo para os menores abandonados, como algo que lhes suceda 
a mais longo prazo. Assim, acontecimentos relacionados com a realização de aspirações  no 
contexto pessoal e de trabalho, tais como: ser alguém muito importante na vida;  ter uma 
profissão para viver bem o resto da vida, são metas que eles consideram que se realizam em 
um futuro mais distante. 

 
Os acontecimentos em que se diferenciam significativamente os três grupos 

de sujeitos, em relação a extensão de suas expectativas são os seguintes: 
 

Ter um curso universitário - os delinqüentes acham remota essa possibilidade em 
vista de sua baixa escolaridade e projetam para um futuro distante com a média 
21,43 frente a 19,79 dos delinqüentes severos e 21,20 dos não delinqüentes; 

 
Trabalhar para doar uma casa a meus pais - Por conviverem num quando social de 

anomia e de miséria, os delinqüentes projetam essa perspectiva  numa extensão 
de tempo para um futuro próximo com a média 21,83 frente a 24,11 dos 
delinqüentes moderados e 24,14 dos não delinqüentes; 

 
Concluir meus estudos até o 2o grau - Os estudantes das Escolas Públicas que 

participaram da nossa pesquisa e que constam como não institucionalizados 
pontuaram essa expectativa numa extensão de idade para um futuro próximo de 
média 20,71 frente a  19,66 dos moderados, que também se situa num futuro 
próximo. Muitos dos moderados também se situam entre os estudantes, e outros 
são influenciados pelos efeitos da institucionalização. Vemos também que os 
delinqüentes severos assinalam essa expectativa  para um futuro distante com a 
média 21,72, visto que a maioria deles abandonaram a Escola para sobreviver 
na rua; 

 
Ver construído um abrigo para menores abandonados – Esse acontecimento é um 

dos que temos assinalado como um dos que mostram que os três grupos de 
sujeitos assinalam que se produziria num futuro distante, apesar de que, existe 
diferenças entre os grupos e são os não delinqüentes os que percebem como 
algo que se sucederá a mais longo prazo.   Nessa expectativa de categoria 
social, por considerarem o valor imprescindível  dos Centros de Recuperação 
Governamentais e Não Governamentais, os delinqüentes projetam essa 
expectativa para um futuro próximo com a média 23,32 frente a 23,49 dos 
moderados e 24,02 dos não delinqüentes. 

 
Os resultados sobre os acontecimentos em que se apresentam diferenças 

entre os grupos de sujeitos com distintos graus de implicações em sua conduta antissocial, 
nos mostram que os sujeitos não delinqüentes tem uma expectativa significativamente 
menos extensa para os acontecimentos relacionados com resultados escolares, enquanto os 
sujeitos mais delinqüentes as expectativas significativamente  menos extensa as tem para 
acontecimentos relacionados com o bem-estar pessoal.  
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Na tabela 57 se apresentam  as médias de idade e as diferenças  

significativas entre os sujeitos institucionalizados e não institucionalizados para os 
acontecimentos agrupados em categorias.   

 
Como podemos observar na tabela 57, a única categoria em que aparecem 

diferenças significativas entre os sujeitos institucionalizados e não institucionalizados é na 
área de auto-realização. Os sujeitos institucionalizados indicam com pontuações médias de 
idade mais altas, 23,01 frente a média 21,52 dos não delinqüentes os desejos de 
acontecimentos futuros centrados nessa categoria. 
 
Tabela  57 - Idade em que se esperam que ocorram os distintos tipos de acontecimentos 

futuros em cada um dos grupos de amostra. 
 
Acontecimentos Futuros 
 

 
Institucionaliza
dos 
Média 

Não 
Institucionaliza
dos 
Média 

 
 
F 

 
Nivel de 
Significação 

 
1. Sociais 
2. Pessoais. 
3. Auto-realização. 
4. Posição econômica, bem-

estar   físico e 
ocupacional. 

5. Relações Interpessoais. 
6. Negativos. 
7. Positivos. 
8. Totais. 
 

 
23,04 
24,08 
23,01 
 
24,64 
23,72 
23,62 
23,81 
24,35 
 

 
23,01 
22,28 
21,52 
 
21,81 
21,33 
21,13 
21,83 
22,54 
 
 

 
,00 
,26 
3,68 
 
,66 
,45 
,58 
,33 
,25 
 
 

 
- 
- 
,05 
 
- 
- 
- 
- 
- 
 
 

 
 
De acordo com os dados comentados anteriormente na tabela 55, essas 

diferenças se devem as expectativas de auto-realizações de se  "Ter um curso universitário 
"e de "estar satisfeito com a minha própria aparência ",  projetadas numa extensão de  um 
futuro mais próximo pelos não institucionalizados. 

 
Esse resultado de extensão de idade em um futuro mais próximo para a 

auto-realização assinalada pelos não institucionalizados corresponde ao seu engajamento 
em projetos de vida como estudantes integrados no contexto social. A projeção para um 
futuro mais distante assinalada pelos institucionalizados reflete os efeitos da 
marginalização e a desintegração no contexto dos projetos sociais. 

 
Na tabela 58 se mostram as pontuações médias em extensão de idade para as 

realizações  nas diversas categorias das expectativas,  que foram pontuadas pelos distintos 
grupos de sujeitos de com distintos graus de conduta anti-social.  
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Observamos que na tabela 58  não existe nenhuma diferença significativa. 
Apesar de que em nenhuma categoria se alcança claramente a significatividade , a análise 
descritiva dos dados podem indicar-nos algumas tendências enquanto a extensão das 
expectativas. 

 
Tabela 58-  Idade em que se espera que ocorram os acontecimentos futuros para os 
diferentes grupos, com distintas implicações na conduta antissocial.  
Expectativas de 
Acontecimentos Futuros 
 

Grupo I 
Não 
 Delinquentes 
 
Média 

Grupo II 
 
Moderados  
 
Média 

Grupo III 
 
Sevéros 
 
Média 

 
F 
 

Nível 
 de 
Signi 
ficação 
 

 
1. Sociais 
2. Pessoais. 
3. Auto-realização. 
4. Posição econômica, 

bem-estar   físico e 
ocupacional. 

5. Relações Interpessoais. 
6. Negativos. 
7. Positivos. 
8. Totais. 
 

 
22,14 
22,32 
22,81 
 
21,70 
21,14 
21,63 
22,08 
22,53 
 

 
21,83 
22,63 
21,23 
 
23,60 
21,85 
23,13 
22,55 
22,71 
 

 
22,64 
19,35 
23,11 
 
19,68 
19,43 
18,19 
18,98 
19,77 
 

 
1,58 
2,27 
,36 
 
1,70 
1,08 
2,02 
2,13 
2,25 
 

 
- 
- 
- 
 
- 
- 
- 
- 
- 
 

 
 

 
Quando comparamos os dois grupos extremos, ou seja, delinqüentes severos 

e não delinqüentes vemos que em todas as categorias, exceto nas categorias de expectativas 
sociais e de auto-realização é o grupo de delinqüentes severos o que considera que esses 
acontecimentos se realizam num futuro mais próximo. Isso mesmo sucede com a pontuação 
total, embora não  pareça existir diferenças entre não delinqüentes e delinqüentes 
moderados, quando analisamos o grupo com maior implicação na conduta antissocial 
observamos que suas expectativas de tempo futuro são menos extensas (22,53 frente a 
19,77). Esse dado estaria de acordo com os resultados dos estudos sobre perspectiva de 
tempo futuro e delinqüência. Os estudos de Stein, Sarbin e Kulik (1968); Morris e Zingle 
(1977)  e Trommsdorf e Lamm (1980) confirmam que os delinqüentes tem uma perspectiva 
de tempo futuro menos extensa. Em nosso estudo isso se confirmaria parcialmente, se 
parece existir essa tendência no grupo que tem um maior índice de condutas antissociais, 
não se pode afirmar em relação aos delinqüentes moderados, cujas pontuações em extensão 
são muito similares aos dos não  delinqüentes. 
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7.5.5. Otimismo de Acontecimentos Futuros 
 

O Otimismo é uma dimensão das expectativas de futuro, de caráter cognitivo 
motivacional que, como tem os assinalado anteriormente, combina as pontuações de 
desejabilidade e probabilidade.  A  medida de pontuações  nesta dimensão estaria entre +4 e 
B4, sendo as pontuações positivas um indicador de otimismo e as negativas indicadoras de 
pessimismo. 

 
Na tabela 59 se apresentam as pontuações médias de Otimismo com a 

análise das diferenças significativas das expectativas dos diferentes grupos de sujeitos 
institucionalizados e não institucionalizados. 

 
Ao realizar uma análise de pontuações negativas, indicadoras de 

pessimismo, que se apresentam em ambos os grupos, vemos que dos 30 acontecimentos, os 
sujeitos institucionalizados possuem pontuações negativas em 16, contudo nos não 
institucionalizados esse número se eleva  25, só em cinco dos 30 acontecimentos tem uma 
perspectiva positiva para o futuro. Quando analisamos as pontuações positivas, indicadoras 
de otimismo, vemos que para ambos grupos essas são muitos baixas, não sendo em nenhum 
caso superiores a 1, o que nos indicaria que os sujeitos de nossa amostra, devido a sua 
condição social, visto que pertencem a chamada “cultura de pobreza “ , tem uma visão 
muito pouco otimista de seu futuro. 

 
Conforme temos comentado, as barreiras sócio-demográficas e as precárias  

condições sócio-econômicas dos sujeitos de nossa amostra, indubitavelmente sofrem as 
implicações da marginalização social, conforme os resultados que ora apresentamos. O 
pessimismo quanto ao futuro decorre da falta de expectativas concretas e da ausência de 
perspectivas sociais de crescimento,  que nunca foram definidas  pelo modelo socio-político 
brasileiro. Nesse aspecto, as populações marginais são vítimas desse descaso e abandono 
em que são submetidos, em decorrência dos problemas sociais. 
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Tabela 59 -  Pontuações médias em Otimismo e  análise das Diferenças Significativas 
(ANOVA)  das Expectativas Futuras dos diferentes grupos de amostra. 
 
Acontecimentos futuros 
 

 
Institucio 
nalizados. 
 
Média 

Não 
 Institucio 
Nalizados. 
 
Média 

 
 
F 

 
Nivel 
 de  
Signi 
fica 
ção 

Ter um curso universitario. 
Ganhar dinheiro para minhas necessidades. 
Trabalhar para doar uma casa a meus pais. 
Ser  um atleta profissional. 
Ter muitos amigos. 
Combater a miseria e a pobreza do Brasil. 
Concluir meus estudos até o Segundo Grau. 
Ser quase impossivel entrar na Universidade. 
Ter emprego com um bom salario. 
Ter sempre boa alimentação en minha casa. 
Ficar desocupado e sem emprego. 
Viver em paz e harmonia com minha familia. 
Por fim com as guerras das galeras nos bairros. 
Servir as Forças Armadas do meu pais. 
Ter uma profissão par viver bem o resto da vida. 
Abandonar os estudos para trabalhar e sobreviver. 
Ver meu pai alcoolizado. 
Ver construido um abrigo para os menores aban. 
Casar com quem eu amo e ter filhos. 
Ser muito estimado pelo amigos. 
Ver a separação conjugal de meus pais. 
Estar satisfeito com minha aparencia fisica. 
Receber atenção e cuidado das autoridades. 
Ver o fim da corrupção no Brasil. 
Abandonar  minha família para viver na rua. 
Trabalhar par ajudar finaneiramente meus pais. 
Ser alguém muito importante na vida. 
Ganhar um patins ou bicicleta. 
Ver meu pai agredir e espancar minha mãe. 
Sofrer de una doença e morrer jovem. 

 
 

-,15 
-,07 
-,22 
,01 
,11 
-,17 
,15 
,26 
-,07 
,12 
-1,98 
,27 
-,39 
,18 
-,02 
-1,68 
-2,53 
,03 
,18 
-,34 
-1,76 
-,04 
,20 
,17 
-2,48 
,00 
,36 
,16 
-3,25 
-3,35 

-,17 
-,16 
-,36 
-,25 
-,11 
-,38 
,25 
-1,26 
-,29 
,13 
-2,58 
-,05 
-,52 
-,34 
-,28 
-2,61 
-3,16 
-,40 
-,05 
-,09 
-2,52 
,12 
-,28 
-,68 
-2,71 
,10 
-,09 
,23 
-3,70 
-3,68 

 
 
 
 
 
 
 
19,27 
 
 
4,32 
 
 
4,07 
 
8,77 
5,21 
3,12 
 
 
5,75 
 
3,56 
8,69 
 
 
5,42 
 
5,18 
3,71 
 
 
 
 

n.s 
n.s 
n.s. 
n.s. 
n.s. 
n.s. 
n.s. 
,000 
n.s. 
n.s. 
,03 
n.s. 
n.s. 
,04 
n.s. 
,003 
,02 
,07 
n.s. 
n.s. 
,01 
n.s. 
,06 
,003 
n.s. 
n.s. 
,02 
n.s. 
,02 
,05 
 

 

 
Apesar de que todos os sujeitos de nossa amostra possuem uma visão pouco 

otimista de seu futuro, esta todavia é mais negativa nos sujeitos não institucionalizados, 
talvez por serem  mais conscientes de suas limitações sociais e se reflete em todos os 
acontecimentos em que aparecem diferenças significativas entre ambos os grupos e que na 
continuação passamos a comentar: 

 
Ser quase impossível entrar na Universidade -  assinalada com maior pessimismo 

pelos institucionalizados com média ,26 frente a -1,26 dos não 
institucionalizados. Isso nos estaria indicando uma visão menos realista, por  
parte  dos sujeitos institucionalizados de suas limitações escolares, pese a esse 
grupo de sujeitos considerar mais possível entrar na Universidade; 

 
Ficar desocupado e sem emprego - assinalado com maior pessimismo pelos não 

institucionalizados com média -2,58 frente a -1,98 dos institucionalizados, que 
reflete a apreensão dos jovens estudantes quanto ao  seu aproveitamento  no 
mercado de trabalho e do seu futuro profissional; 
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Servir às Forças Armadas de meu País - assinalada com maior otimismo pelos 

institucionalizados com média  ,18 frente a -,34 dos não institucionalizados. 
Esse acontecimento era significativamente mais desejável para os sujeitos 
institucionalizados e também vem com maior possibilidade de que lhes suceda. 
O amor à Pátria pode representar o reforço adquirido educativamente na fase de 
institucionalização; 

 
Abandonar meus estudos para trabalhar e sobreviver - assinalado com maior  

pessimismo pelos não institucionalizados com média -2,61 frente a -1,68 dos 
institucionalizados, cujo resultado é influenciado mediante as carências sócio-
econômicas e financeiras, ou pelos problemas sócio-demográficos que afetam 
os adolescentes que são estudantes  e que pertencem à classe de baixa renda. 
Abandonar os estudos é a grande ameaça que tem implicações com a conduta 
antissocial; 

 
Ver meu pai alcoolizado - assinalado com média mais alta em pessimismo pelos 

não institucionalizados com média -3,16 frente a -2,53 dos institucionalizados, 
cujo resultado nos revela a realidade da desagregação familiar que afeta os 
adolescentes de nossa amostra tanto institucionalizados quanto  não 
institucionalizados; 

 
Ver a separação conjugal de meus pais - com média -2,52 os não 

institucionalizados assinalam com médias de maior pessimismo, frente a média 
-1,76  dos institucionalizados. Esse fato confirma a apreensão dos estudantes 
não institucionalizados quanto à ameaça do esfacelamento familiar. O  
desajuste conjugal é outro fato negativo que tem implicações com a conduta 
anti-social; 

 
Receber atenção e cuidado das autoridades - com média -20, os institucionalizados 

assinalam com maior otimismo essa perspectiva de dimensão social, em 
comparação a média -,20 dos não institucionalizados, cujo resultado manifesta 
as influencias de otimismo da institucionalização que para esses menores está 
supondo neste momento uma solução imediata a seus problemas de 
sobrevivência; 

 
Ver o fim da corrupção no Brasil - trata-se também de uma perspectiva social em 

que os institucionalizados assinalam com média ,17 com maior otimismo, frente 
a média -,68 dos não institucionalizados, cujo resultado de perspectivas sociais 
também refletem as influências de otimismo adquiridas na institucionalização; 

 
Ser alguém muito importante -  assinalada com média ,36 de maior otimismo pelos 

institucionalizados, frente a -,09 dos não institucionalizados. O maior otimismo 
também é fruto da auto-estima e despertamento motivacional que se adquire no 
processo de institucionalização;  
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Ver meu pai agredir minha mãe - assinalada com média -3,70 com maior 
pessimismo dos não institucionalizados, frente a -3,25 dos institucionalizados. 
Esse fato nos revela a grande frustração dos estudantes não institucionalizados 
ante  a cultura de violência no lar. Para ambos os grupos esse acontecimento é o 
que tem uma das maiores pontuações negativas, o que parece estar relacionada 
com as condições familiares em que vivem. O maior contato dos não 
institucionalizados com sua família e com os problemas que nela se encontram, 
no momento em que se realizou a investigação, pode estar justificando essa 
diferença; 

 
Sofrer de uma doença e morrer jovem - com média -3,68 os não 

institucionalizados assinalam com maior pessimismo essa expectativa, frente a 
média de -3,35 dos institucionalizados. Esse resultado é influenciado pelos 
efeitos negativos da marginalização social, que afeta a motivação existencial e a 
perspectiva de vida futura. 

 
Na tabela 60 se apresentam as pontuações médias de Otimismo, com a 

análise das diferenças significativas para ambos os grupos da amostra definidos em 
institucionalizados e não institucionalizados, e classificados de conformidade com as suas 
implicações em conduta anti-social. 
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Tabela 60 -Pontuações médias em Otimismo e análise das Diferenças Significativas 
(ANOVA) das Expectativas Futuras entre grupos, com distintos graus de implicações na 
Conduta antissocial. 
 
Acontecimentos futuros 
 

Grupo I 
Não  
Delinquentes 
 
Média 

Grupo II 
 
Moderados  
 
Média 

Grupo III 
 
Sevéros 
 
Média 

 
F 
 

Nível  
de 
 Signifi 
Cação. 
 

Ter um curso universitario. 
Ganhar dinheiro para minhas necessidades. 
Trabalhar para doar  uma casa a meus pais. 
Ser  um atleta profissional. 
Ter muitos amigos. 
Combater a miseria e a pobreza do Brasil. 
Concluir meus estudos até o Segundo Grau. 
Ser quase impossivel entrar na Universidade. 
Ter emprego com um bom salario. 
Ter sempre boa alimentação en minha casa. 
Ficar desocupado e sem emprego. 
Viver em paz e harmonia com minha familia. 
Por fim com as guerras das galeras nos bairros. 
Servir as Forças Armadas do meu pais. 
Ter uma profissão par viver bem o resto da vida. 
Abandonar os estudos para trabalhar e 

sobreviver. 
Ver meu pai alcoolizado. 
Ver construido um abrigo para os menores aban. 
Casar com quem eu amo e ter filhos. 
Ser muito estimado pelo amigos. 
Ver a separação conjugal de meus pais. 
Estar satisfeito com minha aparencia fisica. 
Receber atenção e cuidado das autoridades. 
Ver o fim da corrupção no Brasil. 
Abandonar  minha família para viver na rua. 
Trabalhar par ajudar finaneiramente meus pais. 
Ser alguém muito importante na vida. 
Ganhar um patins ou bicicleta. 
Ver meu pai agredir e espancar minha mãe. 
Sofrer de una doença e morrer jovem. 

 
 

-,14 
-,16 
-,37 
-,41 
,12 
,04 
,18 
-,68 
-,27 
,35 
-2,16 
-,04 
-,61 
-,10 
-,27 
-2,24 
-2,80 
-,35 
-,04 
,00 
-2,41 
,02 
-,34 
-,82 
-2,26 
,34 
-,06 
,22 
-3,66 
-3,54 
 

-,25 
-,32 
-,38 
-,03 
,06 
-,33 
,27 
-,95 
-,24 
,12 
-2,53 
,12 
-,33 
-,01 
-,24 
-2,41 
-3,00 
-,14 
,09 
-,33 
-2,48 
,30 
,24 
-,33 
-2,98 
-,04 
,25 
,45 
-3,47 
-3,56 
 

-,12 
,34 
-,20 
-,18 
-,27 
-,64 
,08 
,06 
-,08 
-,18 
-1,88 
,30 
-,36 
-,10 
,04 
-1,66 
-2,70 
-,10 
,22 
-,02 
-1,65 
-,21 
-,20 
,65 
-2,78 
-,22 
,17 
-,27 
-3,42 
-3,65 
 

 
6,20 
 
 
 
 
 
2,45 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6,79 

 
,002 
 
 
 
 
 
,08 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
,001 
 
 
 
 
 
 

 

 
Quando comparamos as pontuações na dimensão de otimismo nos três 

grupos de sujeitos, vemos que é muito similar entre eles o número de acontecimentos que 
possuem pontuações negativas. Dos 30 acontecimentos, 22 no grupo dos não delinqüentes e 
de delinqüentes severos, e 21 no de delinqüentes moderados são negativos. Todos eles, 
como assinalamos anteriormente tem uma visão pouco otimista de suas expectativas de 
futuro e existe coincidência entre os três grupos nos acontecimentos que pontuam mais 
negativamente. 

 
Para todos os grupos as pontuações mais altas em pessimismo, superiores a 

2, se referem aos acontecimentos negativos, relacionados com o contexto familiar, tais 
como:  Ver o meu pai agredir e espancar a minha mãe; abandonar a minha família para  
sobreviver na rua;  com o bem estar físico; sofrer de uma enfermidade e morrer jovem; e 
com o contexto laboral, a ficar desocupado e sem emprego; abandonar os estudos para 
trabalhar e sobreviver. Todos eles vêem mais provável  que lhe sucedam esse tipo de 
acontecimentos negativos, o que os leva a perceber o mundo de uma forma muito negativa. 
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Podemos observar na tabela que unicamente as pontuações de otimismo 
nos acontecimentos diferenciam aos sujeitos com diferentes graus de implicações em 
conduta antissocial. 

 
Um dos acontecimentos  em que se estabelecem diferenças “ Ganhar 

dinheiro para suprir minhas necessidades “ , tem uma relevância pessoal e imediata, e é 
visto com mais otimismo pelos sujeitos mais delinqüentes. Para este grupo, embora baixa, 
alcança uma pontuação positiva (.34) frente a uma pontuação negativa (-16) nos não 
delinqüentes. Possivelmente a própria atividade delitiva  faça esses sujeitos ser mais 
otimista em relação com esse fato e pode ser um variável relacionada com a conduta 
antissocial. 

 
O outro acontecimento em que aparece diferenças entre os sujeitos com 

distinto grau de conduta antissocial é uma expectativa de caráter social,  “ Ver o fim da 
corrupção no Brasil “.  Nesse caso são os delinqüentes moderados e severos os que tem 
uma perspectiva mais pessimista (-2,98 e  -278 frente a  2,26). 

 
Essas diferenças encontradas na dimensão de otimismo em relação com as 

expectativas pessoais e sociais para os grupos  de sujeitos que se diferenciam em sua 
conduta antissocial, podem ser úteis para a compreensão e explicação desse tipo de 
conduta. 

 
Na tabela 61 se amostra as pontuações médias de Otimismo, com as 

diferenças significativas assinaladas por sujeitos institucionalizados e não 
institucionalizados, nas expectativas agrupadas nas diferentes categorias.  

 
Na tabela 62 se apresentam as pontuações de Otimismo nas diferentes 

categorias assinaladas pelos sujeitos, classificados conforme suas implicações na carreira 
delinquencial, e pontuada nas diferentes categorias das expectativas de futuro.  
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Tabela  61 - Pontuações de otimismo nos acontecimentos futuros, agrupados em distintas 
areas, para cada um dos grupos da amostra . 

Erro! Indicador não 
definido. 
Acontecimentos Futuros 
 
 

 
Institucionaliza
dos 
Média 

Não 
Institucionaliza
dos  
Média 

 
F 
 

 
Nível de 
Significaç
ão 
 

 
1. Sociais 
2. Pessoais. 
3. Auto-realização. 
4. Posição econômica, 

bem-estar   físico e 
ocupacional. 

5. Relações Interpessoais. 
6. Negativos. 
7. Positivos. 
8. Totais. 
 

 
-,12 
-16,91 
,56 
 
-9,59 
-7,52 
-17,28 
,64 
-18,06 

 
-2,61 
-,23,78 
-1,88 
   
-11,97 
-9,74 
-22,26 
-3,96 
-26,22 
 

 
8,24 
10,36 
13,40 
 
4,84 
5.99 
13,28 
4,52 
13,59 
 

 
,00 
,00 
,00 
 
,02 
,01 
,00 
,03 
,00 
 

 

    

Tabela 62  Pontuações de otimismo nos acontecimentos futuros, agrupados en las diferentes 
areas,  dos grupos com distintas  implicações na conduta antissocial. 

Erro! Indicador não 
definido. 
Acontecimentos Futuros 
 
 

Grupo I 
Não 
 Delinquentes 
Média 

Grupo II 
Moderados  
 
Média 

Grupo 
III 
Sevéros 
 
Média 

 
F 
 

Nível 
 de 
Significaçã
o 
 

 
1. Sociais 
2. Pessoais. 
3. Auto-realização. 
4. Posição econômica, 

bem-estar   físico e 
ocupacional. 

5. Relações Interpessoais. 
6. Negativos. 
7. Positivos. 
8. Totais. 
 

 
-2,20 
-21,00 
-1,42 
 
-10,17 
-9,04 
-20,20 
-2,62 
-22,82 
 

 
-1,00 
-,22,13 
-, 99 
 
-11,62 
-9,21 
-21,98 
-,82 
-22,96 
 

 
-1,11 
-18,19 
-,26 
 
-10,67 
-7,55 
-17,50 
-1,79 
-19,02 
 

 
,65 
1,01 
,72 
 
,64 
1,08 
3,36 
,23 
,77 
 

 
n.s. 
n.s. 
n.s. 
 
n.s. 
n.s. 
,03 
n.s 
n.s. 
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Como podemos observar, quando comparamos as pontuações de otimismo 
entre institucionalizados e não institucionalizados em todas as áreas aparecem diferenças 
significativas. Em todos os casos as pontuações são negativas e são mais altas para a 
amostra de sujeitos não institucionalizados. Isso nos indica, como temos assinalado 
anteriormente, uma visão  pouco otimista das expectativas de futuro para todos os sujeitos 
de nossa amostra, mas a maior média de pessimismo é assinalado pelo  grupo de sujeitos 
não institucionalizados. 

 
Quando comparamos os grupos com distinto grau de implicações em  sua 

conduta antissocial, observamos que a única diferença significativa nas pontuações de 
otimismo se apresenta para os acontecimentos negativos e são os sujeitos mais 
delinqüentes comparados com o grupo de não delinqüentes  e delinqüentes moderados os 
que tem as pontuações mais baixas. Se analisarmos o resto das pontuações vemos  que 
ainda as diferenças não alcançam a significação estatística, vemos que em todas as áreas, 
excéto na de posição econômica  as pontuações são mais baixas, o que nos indicaria que 
os sujeitos, que apresentam uma conduta antissocial mais gráve parecem ter uma visão de 
seu futuro mais otimista que os sujeitos não delinqüentes. 

 
O maior número de diferenças significativas encontradas quando 

comparamos os grupos de sujeitos institucionalizados e não institucionalizados pode 
fazer-nos pensar que o maior otimismo dos sujeitos delinqüentes está mediatizado pelo 
fator institucionalização. Talvez  as melhores condições de vida que esses sujeitos 
encontram nos Centros de Recuperação, no momento  que recolhemos os dados 
comparados com sua situação anterior os faça ser mais otimista em suas perspectivas de 
futuro. 

 
 

7.5.6.  Considerações Finais sobre as expectativas de futuro. 
  

Os resultados apresentados neste momento, sobre as diferentes dimensões que 
temos analisado, nos permitem estabelecer as características das expectativas de futuro dos 
sujeitos que compõem  nossa amostra e analisar aquelas que  parecem diferenciar aos sujeitos 
com distintos graus de conduta antissocial. 

Em geral, os dois grupos que compõem nossa amostra manifestam umas 
expectativas de futuro pouco extensas,  pouco otimistas e com crenças centradas no controle 
externo dos acontecimentos.  Essas características de suas expectativas podem estar 
relacionadas com os problemas sócio-demográficos e as condições sócio-econômicas dos 
sujeitos que compõem nossa amostra. Como temos visto na parte teórica deste trabalho quando 
analisamos o desenvolvimento da expectativa de futuro, alguns fatores de natureza sócio-
cultural, como a classe social, o nível educativo, as relações sociais, a conduta parental e as 
diferenças transculturais influenciam a definição de expectativas de futuro na vida do homem.  
Lamm, Schmidt e Trommsdorff (1976), asseguram em seus estudos que há diferenças de 
Perspectiva de Tempo Futuro entre as estratificações sociais de nível social. Esses autores 
levaram a cabo um estudo com uma  amostra de sujeitos de 14 a 16 anos de classe social média 
e baixa. Os resultados mostraram que os sujeitos de classe média citavam mais eventos 
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relativos à vida social e menores referido  a vida privada que os sujeitos de classe social baixa, 
mostravam maior grau de controle interno respeito a esfera social, julgavam o futuro distante 
de forma mais otimista e tinham uma perspectiva de futuro mais extensa em todas as áreas 
temáticas. 

A relação entre uma perspectiva de tempo futuro pouco extensa e estruturada e 
pertinente à classe social baixa também tem sido confirmada por outros autores (Llessing, 
1968; O´ Rand y Ellis, 1974). 

 

   Estudos de Davis e Phares (1969), MacDonald (1971), Rotter (1966), e 
Mischew (1974), demonstram que os pais que reforçam positivamente seus filhos, sendo 
coerentes, firmes e seguros no papel de uma socialização ajustada e altruísta, incutem em seus 
filhos a expectativa de um mundo melhor, com mais otimismo, de mais confiança em termos 
de metas, crenças, aspirações e empreendimentos para o futuro. Em nossos estudos 
verificamos um resultado antagônico aos estudos acima descritos, pois grande soma dos 
sujeitos de nossa amostra são vítimas da desagregação familiar, e isso poe afetar suas  
expectativas de futuro. Verificamos em nossos resultados, certas implicações dos problemas 
sócio-demográficos e das condições sócio econômicas sobre as perspectivas de acontecimentos 
futuros dos sujeitos marginalizados. Em nossos estudos, os institucionalizados e não 
institucionalizados se mostram apreensivos quanto às perspectivas sombrias de acontecimentos 
negativos no futuro, em vista de seus problemas sócio-econômicos e das condições de 
marginalização, também esses sujeitos apresentam uma perspectiva temporal  mais curta e a 
crença de que o que a eles lhes suceda não dependa de suas realizações ou de suas capacidades 
mas de sorte e de fatores externos. 

 

Apesar de que essas características são comuns a todos os sujeitos de nossa 
amostra e podem dever-se  ao processo de marginalização em que estão imersos esses 
adolescentes, existem algumas diferenças entre os dois grupos da amostra e ente os sujeitos 
com distintos graus de implicações em conduta ant-social que merece a pena destacar e que 
podem estar mais relacionadas diretamente com a atividade delitiva. 

 

Uma área  que claramente se apresenta diferenças entre os sujeitos 
institucionalizados e não institucionalizados e que também aparece  quando se analisam os 
grupos em função da frequência de realizações de atividades antissociais é na valoração que 
fazem dos acontecimentos centrados no pessoal e aqueles que tem a ver com o social. Os 
sujeitos mais delinqüentes assinalam com maiores médias as expectativas de recompensa 
imediáta e de realizações pessoais, e aqueles acontecimentos que possuem uma relevância 
pessoal e imediata são considerados com maior importância para os delinqüentes.  

 

Os sujeitos institucionalizados e os que tem pontuações mais altas em conduta 
anti-social consideram mais desejável e assinalam com maiores médias as realizações de 
posição econômica e de bem estar físico, que tem uma relevância pessoal e de gratificação 
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imediáta. Para os sujeitos não  institucionalizados são mais desejáveis aqueles acontecimentos 
centrados na auto-realização pessoal a mais longo prázo e nas realização interpessoais.   

 

Assim, os sujeitos delinqüentes percebem os acontecimentos relacionados com 
a gratificação pessoal como mais controláveis por eles mesmos que os não delinqüentes e tem 
uma percepção de controle mais externa para todos aqueles relacionados  com expectativas 
sociais. Do mesmo modo, os delinqüentes tem uma expectativa temporal  significativamente 
menos extensa para  os acontecimentos relacionados com o bem-estar pessoal, enquanto os não 
delinqüentes a tenham para os acontecimentos relacionados com os resultados  no contexto 
escolar. 

 

   Essas diferenças em suas expectativas centradas no pessoal e que revelam um 
menor interesse por um futuro social é um dado contrastado em outras investigações e que 
reforça os resultados apresentados nos estudos de Salcedo e  Luengo (l987) em que se encontra 
que os sujeitos delinqüentes possuem um menor interesse pelo futuro social. Esses  mesmos 
resultados também aparecem nos estudos de Stein, Sabin e Kulik (1968) e Trommsdorff e 
Lamm (1980) que revelan que os delinqüentes tem uma significativa despreocupação pelo 
futuro e além, são congruentes com os obtidos quando analizamos os valores. 

 

Em nossa própria investigação e em outras como as de Cochrane (1971,1974), 
e Luengo (1982), a importancia  dada aos valores pessoais frente aos sociais ou interpessoais é 
uma fonte clara de diferenciação entre delinqüentes e não delinqüentes que como já  temos 
analisado essa  perspectiva de pensamento egocêntrica e centrada no pessoal, pode  ter  
importantes  implicações para a atividade delitiva. O escásso interesse pelo futuro social pode 
levar o sujeito a desenvolver uma pobre compreensão das expectativas, normas, valores e 
instituições sociais e a dificuldades para avaliar as possíveis conseqüencia de  suas condutas, e 
isso pode claramente estar relacionada com a realização de atos delitivos. 

 

Diferentes estudos tais como os de  Stein, Sarbin y KuliK (1968), Morris e  
Zingle(1977) tem destacado que os sujeitos delinqüentes tem uma perspectiva temporal menos 
extensa. Em nossa investigação isso se confirma parcialmente e quando se comparam os 
sujeitos com distintos graus de implicações em sua conduta antissocial, aparecem diferenças 
significativas nesta direção para alguns acontecimentos centrados no pessoal e de concréto na 
área de bem-estar econômico. Entretanto,  para os acontecimentos centrados no social a 
perspectiva de tempo futuro parece ser mais extensa. Isso parece coerente com os resultados 
oferecidos pelas linhas de investigações relativas a perspectiva temporal e a demora de 
gratificação em delinqüentes. Esses sujeitos com uma inclinação para as gratificações 
imediátas,  (Roberts y Eriksson,1968) tem uma perspectiva temporal mais curta para aqueles 
acontecimentos centrados no pessoal que supõe a satisfação de suas necessidades mais 
imediátas.  Estudos realizados, aqui no Brasil também concluem que os delinquentes e  
meninos de rua projetam seus acontecimentos de futuro numa dimensão de tempo para um 
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futuro próximo e de ação imediatista, em decorrência de seus altos graus de carências sociais.  
Fischer (l979), que coordenou um projeto de pesquisa com meninos de rua na cidade de São 
Paulo, assegura que, os meninos de rua não usufruem de privilégios, porque estão 
comprometidos e marcados por uma posição social em que são obrigados a assumir  desde o 
nascimento. Portanto, ele não cria um universo valorativo “opcional “, de resistência ao que lhe 
impõe a sociedade, mas apenas utiliza os valores que lhe são impingidos e que fogem à sua 
realidade imediata, reformulando-os e adequando-os de forma a solucionar os entraves que são 
interpostos à sua trajetória.  Na opinião de Fischer (l979), essa ação sempre imediatista e 
isolada determina um comportamento que tende a evitar horizontes muito longínquos. A 
experiência de vida que determina a visão de mundo dos meninos é por demais referida ao 
aqui e agora. Por isso, quando imaginam a extensão dessa vida, eles não podem ir muito além 
do presente. Se o controle deste lhes escapa, porque cada presente é resolvido em seu próprio 
âmbito, seria  pretensioso e descabido o planejamento de um futuro cuja determinação lhes é 
absolutamente alheia. Fischer (l979) em sua visão humanista sobre as condições de vida dos 
menores delinqüentes, conclue que,  os projetos de vida dos  menores delinqüentes estão 
presos a solução imediata de sua sobrevivência e de sua segurança, o que torna ilógico tentar 
extrapolá-los para um futuro qualquer, próximo ou distante. Segundo a autora, pode-se afirmar 
que, o projeto de vida dos menores delinqüentes, representa o seu modelo presente de solução 
de vida.  

 

 Nos resultados que obtivemos, verificamos que os delinqüentes se mostram 
muito mais hedonistas na definição de suas metas para o futuro, que confere com os estudos de  
Elliot (l985), para o qual os níveis de aspirações do delinqüente, visam unicamente a obtenção 
de gratificações, de lucros, de vantagens e de resultados hedonistas, havendo discrepância entre 
as metas educacionais e as expectativas de consegui-las, e ainda há discrepância entre as metas 
ocupacionais e as expectativas  de obtê-las. 

 

Outra fonte importante de diferenciação entre delinqüentes e não delinqüenes 
nas expectativas de futuro que  se observa à partir dos dados deste estudo, é em probabilidade 
com o que esperam que lhe sucedam os diferentes tipos de acontecimentos.  

Os sujeitos institucionalizados e aqueles que tem pontuações mais altas em 
conduta antissocial consideram mais provável que lhe sucedam acontecimentos positivos, tanto 
em nível social como pessoal e sobretudo na área de bem-estar físico e econômico. 
Consideram, contudo, menos provável que lhe sucedam acontecimentos negativos. Isso nos 
indicaria umas perspectivas de futuro menos realistas de aqueles sujeitos que tem uma maior 
implicação em conduta antissocial, quando objetivamente são esses sujeitos que se encontram 
institucionalizados os que tem maiores carências sociais e piores condições de marginalização. 

 

   Isso mesmo parece refletir nas pontuações na dimensão de otimismo.  
Conforme temos assinalado, todos os adolescentes de nossa amostra possuem uma visão pouco 
otimista de seu futuro,  quando analisamos as diferenças nesta dimensão entre os grupos com 
distintos graus de realizações de condutas delitivas existem diferenças significativas entre eles 
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em relação aos acontecimentos negativos e são os sujeitos mais delinqüentes os mais otimistas.  
Também aparecem ser significativamente mais otimista em um acontecimento centrado em 
bem-estar econômico  (Ter dinheiro para minhas necessidades), e mais pessimista em um 
acontecimento centrado no social  ( ver o fim da corrupção no Brasil).   

 

Quando analisamos as expectativas de futuro agrupando os acontecimentos nas 
diferentes categorias analizadas vemos que se encontram diferenças significativas em todas as 
áreas entre os sujeitos institucionalizados e não institucionalizados, tendo pontuações 
significativamente mais baixas e portanto mais otimistas os sujeitos institucionalizados.   
Quando estabelecem grupos de acordo com o grau de conduta antissocial, essa tendência 
parece manter-se mas é únicamente na área de acontecimentos negativos quando as diferenças 
entre delinqüentes e não delinqüentes chegam a ser  significativas.   

  

Esses resultados podem estar indicando-nos a importancia que o fator 
institucionalização pode ter sobre as expectativas de futuro na direção de que a  permanência 
em centros de recuperação os faça ter uma visão mais otimista de seu futuro. As investigações  
empíricas de Mergagee, Price, Frohwirt y Levine (1968); Landau (1976); Trommsdorf y 
Lamm (1980) tem demonstrado que a institucionalização afeta a percepção das expectativas de 
futuro e que os sujeitos institucionalizados mantém uma visão mais positiva de seu futuro. O 
estudo de Salcedo (1984) em que se  controla o tempo de institucionalização, mostra que os 
sujeitos institucionalizados eram mais otimistas que os delinqüentes não institucionalizados e 
que aparecia um incremento de otimismo conforme aumentava a duração do confinamento. 

 

 Nesta investigação se tem comprovado que os delinqüentes que levam pouco 
tempo institucionalizados avaliam sua situação presente de forma mais negativa que os 
delinqüentes que chegam mais de seis meses institucionalizados, sobretudo em áreas de 
posição econômica, ocupação e relações interpessoais. 

 

O otimismo implica além de um juízo de probabilidade, uma avaliação afetiva 
dos eventos,  e Landau (1976) considera que essa visão mais positiva do futuro entre os 
sujeitos institucionalizados pode ser irrealista e que um dos objetivos dos programas de 
intervenção em instituições para delinqüentes deveria ser de obter uma visão mais realista nos 
sujeitos institucionalizados subtraindo as prováveis experiências negativas com as que tem que  
enfrentar-se no futuro. Sem dúvida isso fará que perceba seu futuro de forma mais negativa, 
mas ao mesmo tempo incrementará a capacidade do sujeito para fazer frente as dificuldades e 
as frustrações com as que deverá enfrentar-se quando deixe a  instituição.  
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7.6. VALORES, EXPECTATIVAS DE  FUTURO E CONDUTA ANTISSOCIAL 
 
 
Uma vez examinada a associação entre a delinqüencia e as distintas 

variáveis tomadas por separado, realizamos uma análise mais global, afim de conhecermos 
em que medida estas variáveis (valores e expectativas de futuro), tomadas conjuntamente, 
determinam  a variancia em conduta antissocial.  Específicamente se realizou uma análise 
de regressão "passo a passo". A variável dependente  “criterio” era  assinalada pelas  
pontuações em conduta antissocial auto-informada a partir do Questionario de Conduta 
Antisocial (CCA). Como variáveis independentes ou “preditores” se tomaram os valores e a 
desejabilidade das expectativas de futuro que, em análises prévias, deram lugar  às 
diferenças estatísticamente significativas entre os grupos com distintos níveis de 
delinqüencia. Os resultados desta análise se apresentam na tabela 63. 

 
Tabela 63. Resultados das análises de regressão tomando conjuntamente 
os valores e expectativas que diferenciam entre níveis de conduta 
antissocial. 
 

Passos Variáveis Beta F Nivel 
Signif. 

R2 

1 Servir as 
Forças 
Armadas. 
 

.27 15.22 .000 .07 

2 Prazer. 
 

.16 10.54 .000 .10 

3 Ver o fim da  
corrupção no 
Brasil 
 

-.16 9.07 .000 .13 

4 Aceitar a 
vida como é. 
 

-.15 8.29 .000 .15 

5 Receber 
atenção das 
autoridades. 
 

.15 7.75 .000 .17 

6 Vida 
espiritual. 

.15 7.47 .000 .20 

  
 
 
Os resultados mostram que foram  seis as variáveis selecionadas pela análise 

de regressão, todas elas com um F significativo a um nível p<.001. Três destas variáveis 
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são valores incluidos na escala de Schwartz e outras três são variáveis relativas às 
expectativas de futuro.  

 
Em primeiro  passo se incorpora a equação, com uma beta de valor positivo 

(27), a variável "Servir as forças armadas ".  De acordo com o que obtivemos em análises 
anteriores, uma elevada delinqüencia auto-informada se associa com uma alta 
desejabilidade deste acontecimento.  A incorporação ao exército pode ser uma das poucas 
alternativas de realização ao mundo social percebido como acessível   por jovens 
marginalizados; uma alternativa que,  frente a outras vias convencionais, pode apresentar o 
atrativo de estimulante e do desafiante. 

 
 Estudos de Cohen (1965), Cloward e Ohlin(1960), Miller (1958), caracterizam os 

delinqüentes da sub-cultura  com um estilo de vida de gosto pela dureza, da força física, de 
valentia, de frieza emocional ou a excitação, e desejos de experimentar aventuras e 
emoções intensas. Portanto, a preferência dos delinqüentes em "Servir as Forças Armadas" 
pode ser  explicada por dois motivos: 

 
Por preencher em certa medida com o estilo de vida que preferem  esses sujeitos, visto que 

a carreira militar se reveste de dureza, de aventuras, da rigidez em atividades físicas, 
além do senso de poder que se adquire com o  manuseio de armas e do material bélico 
que é manipulado manualmente pelos soldados em treinamento e exercícios de guerra e 
de defesa pessoal, e segundo Cohen (1965), essa expressão de valentia e de fôrça física 
corresponde aos interesses dos delinqüentes com essa  tendencia a dureza e a  
agressividade; 

 
b) Por se constituir numas das poucas vias de integração social dos jovens marginalizados, 

pois nos quartéis esses sujeitos adquirem uma certa segurança em treinamento, 
reciclagem,  onde lhes é assegurado a alimentação, roupas, moradia, calçados, soldo 
financeiro mensal, e onde aprendem uma profissão, podendo se fixar e fazer carreira na 
vida militar, com segurança para o futuro.   

 
Os  7% da delinqüencia auto-informada é explicada por esta  variável. A 

variável que se introduz  em segundo lugar, na análise é  o valor  "Prazer ".  A beta positiva 
(.16) deixa claro, de acordo com os resultados prévios, que altos níveis de delinqüencia se  
relacionam com um alto interesse por este valor. A variancia explicada  "adicionada " por 
esta variável se situa em os  3%.  

 
Matza (1961) em seu estudo  define o conceito de Valores Subterrâneos no qual 

afirma que é característico do indivíduo delinqüente a manifestação de uma personalidade 
hedonista, se predispondo a busca constante de emoções, de impulsividade, rompendo com 
as normas sociais. 

 
Nessa perspectiva, Cohen (1965), descreve alguns   valores desenvolvidos na 

cultura delinqüencial onde os sujeitos são dotados de traços com tendências hedonistas da 
busca constante de emoções positivas. 
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Estudos mais recentes tem sublinhado que a conduta antissocial se 
correlaciona com um conjunto de valores centrados no hedonismo.  

 
A tendência a consecução do prazer  e do bem-estar pessoal parece ser uma das 

características mais centrais dos delinqüentes, e tanto nos estudos que se comparam 
delinqüentes institucionalizados e não delinqüentes tais como os de Ball-Rokeach (1973); 
Feather e Cross (1975); Cochrane (1971,1974); Luengo(1982),  como naqueles  outros que 
se trabalha com delinqüencia auto-informada (Romero, 1996), a preferência de valores 
centrados no hedonismo aparece claramente relacionada com a conduta antissocial e estes 
diferenciam significativamente a delinqüentes e não delinqüentes.  

 
Também  outros estudos no campo da psicologia da desviação apresentam resultados 
concordantes com essa tendência. Em concréto, nos trabalhos sobre o uso de drógas em 
adolescentes  (Alonso, Comas, Megis e Pedrero, 1995; Pons,  Molpereceres e Berjano, 
1995) se tem observado que os consumidores adotam valores que implicam em  
hedonismo, busca de prazer e desejos de ativação. 
   

A terceira  variável com entrada na equação é "Ver o fim da corrupção no 
Brasil". A beta com signo negativo (beta=-.16) nos indica que quando os adolescentes 
consideram menos desejável esse acontecimento, existe uma maior probabilidade de 
implicar-se em condutas antissociais.  Um 3% adicional de variância é explicado quando 
esta variável se introduz na  equação.  

 
Este resultado é congruente com  todos aqueles trabalhos (Stein, Sabin e 

Kulik, 1968; Trommsdorff e Lamm, 1980; Salcedo e Luengo, 1987) que tem assinalado 
que os delinqüentes mostram um escásso interesse pelo futuro social.  Também com os 
resultados dos estudos sobre valores nos que  tem se mostrado que os delinqüentes dão 
mais importância aos valores centrados em seus interesses pessoais, colocando como 
secundários os valores de natureza social.  Esse fato é explicado à partir das condições de 
extratificação social, que impõe limites à população marginalizada, cujo fóco de valores se 
centraliza básicamente nas possibilidades pessoais de sobrevivência. 

 
Cochrane (1971, 1974), assegura que os delinqüentes institucionalizados dão 

mais importância aos valores pessoais e imediatistas e tendem a valorar em menor medida 
aspectos como “Igualdade “,   “ Segurança Nacional  “, ou  “Mundo em paz “ . Esses 
resultados tem sido confirmados pelos estudos de Feather e Cross (1975); Luengo (1982) 
em que os delinqüentes mostram um menor interesse pelos valores concernentes ao 
universo social.  

 
Um estudo recente ( Romero, 1996) também se tem constatado que a 

delinqüencia auto-declarada covaria negativamente com aqueles fatores que agrupam 
valores referentes a estrutruras e processos socio-políticos e socio-ideológicos (“Justiça”, 
“Democracia”, “Politica”).  

 
 O valor  "aceitar a vida como é ", entra na continuação da análise com uma 

beta de -.15 e dá  lugar a um 2% de incremento na  porcentagem de variância explicada. 
Assim pois, a maior importância concedida a este valor que significa  um alto interesse pela 
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aceitação das circunstâncias se relaciona  significativamente,  em  sentido negativo, a 
conduta antissocial auto-informada. Ao aceitar a vida como é, mais valorada por sujeitos 
não delinqüentes, que pode estar indicando que atitudes mais conformistas ante a vida é um 
fator protetor da conduta antissocial.  

 
Jessor (1987), em sua Teoria da Conduta Problema, considera  o 

inconformismo com uma variável incluída na estrutura da personalidade e instigadora da 
conduta problema na adolescência.  

 
Segundo essa teoria, a variável de inconformismo diz respeito ao rechaço de 

normas sociais e dos valores convencionais. A alienação  se refere a perda do inrteresse nas 
atividades cotidianas e ao alheamento a outros. Portanto, o inconformismo, a alienação e a 
independencia, são variáveis que dentro do sistema da personalidade se constituem num 
estado de propensão a conduta problema.  

 
O pressuposto básico da teoria de Jessor é a de que, a conduta vem a ser o 

resultado da interação  pessoa-ambiente, e a explicação  tem que buscar-se nos sistemas 
conjuntamente. Assim, o conformismo representa um estado de aceitação da vida como ela 
é, uma aceitação das normas e situações sociais  e representa uma medida preventiva contra 
a delinqüencia. 
  

Em quinto lugar aparece o interesse por "Receber atenção das autoridades "  
(incremento adicional de um 2% de variância). Essa variável entra na equação com signo 
positivo (beta = .15) o que significa que uma maior implicação em condutas antissociais 
covaria com o desejo de ver-se apoiado por instâncias sociais ante as condições 
provávelmente adversas e poucos controláveis do meio vital.  

 
No enfoque das Teorias Sub-Culturais, Cohen (1956), Matza, Sykes (1957), 

descrevem  as características desse ambiente em que os delinqüentes são insuficientemente 
socializados, cujo principal fator sócio-demográfico são as precárias condições de 
sobrevivência social, e que incidem na marginalidade. 

 
Conforme resultados deste trabalho, os sujeitos delinqüentes de nossa 

amostra se enquadram nessa realidade social da sub-cultura, e ao assinalarem com o desejo 
de "Receber atenção das autoridades ", estão a manifestar a sua fragilidade e impotência 
ante à marginalização, e como também a sua incapacidade de administrarem de 
encontrarem solução para seus próprios problemas, com um menor controle sobre sí 
mesmos e sobre sua  própria  vida. Na realidade, a marginalização social proporciona outras 
implicações na personalidade do delinqüentes, causando-lhe um sentimento de derrotismo e 
de negatividade quanto aos empreendimentos futuros, e sem responsabilidade se  colocam 
numa situação de total dependência dos fatores sociais externos de ajuda. 

 
 Finalmente, a importância que se lhe concede ao valor  "Vida espiritual " se 

introduz no último passo da equação, com os  3% de variância explicada adicional  a  um 
índice beta de .15.  
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Contrário ao que se podia esperar à partir dos estudos que analisam a relação 
empírica entre religiosidade e conduta desviada  (Burkett e Warren, 1987; Elifson et al., 
1983; Higgins e Abrecht, 1977; Jessor e Jessor, 1977)  no sentido de que a religião é 
considerada como um efetivo mecanismo de controle social que  protege aos sujeitos de 
implicar-se em condutas desviadas.  

 
Duas interpretações se pode dar a esses resultados que não parecem ser  

congruentes com  outras investigações.  
 
Por uma parte, consideramos essa  variável como um objetivo que se 

trabalha nos Centros de Recuperação de Manaus, na tentativa de se incutir  os valores 
morais na consciência dos institucionalizados delinqüentes. Nesses centros de recuperação 
os delinqüentes recebem instruções religiosas, e se acentua a importância dos valores 
espirituais. O fato de que os sujeitos  com pontuações mais altas em conduta antissocial 
sejam os que estão institucionalizados nos centros de recuperação, pode estar influenciando 
esse resultado.  

 
Por outra parte, a preferência pela adoção de valores transcendentais pode 

refletir a religiosidade característica do povo brasileiro, próprio das classes populares  
menos favorecida, que ante sua situação de marginalidade social e  na incapacidade para 
resolver seus problemas de sobrevivência, recorrem aos valores transcendentais, distantes 
da realidade  material. A incapacidade desses delinqüentes de acreditarem em sí mesmos, e 
em sua capacidade própria para superar os problemas existenciais  os leva a outorgar maior 
importância a esse valor .  

  
No total, os  20% da variância em conduta antissocial auto-informada pode 

ser explicada por essas seis variáveis. 
 
Na tabela 64 se apresentam os resultados da análise de regressão quando se 

toma como variável dependente a pontuação em conduta antissocial  e como variável  
independente todos os valores agrupados por domínios e as pontuações em desejabilidade 
dos diferentes tipos de expectativas.  

 
Tabla 64. Resultados das  analises de regressão tomando conjuntamente os valores e as 
expectativas agrupadas por domínios.  
 

Passos Variaveis Beta F Nivel 
Signif. 

R2 

1 Posição 
econômica, 
bem-estar 
físico e 
ocupacional.  
 

.22 9,43 .002 .05 

2 Hedonismo. 
 

.18 8,04 .000 .08 
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Os resultados mostram que são duas variáveis as que tem sido selecionadas por 
análises de regressão e que ambas variáveis, as únicas selecionadas tem que ver com um 
sentido hedonista da vida. 

 
No  primeiro passo se incorpora a equação  uma variável de expectatias de 

futuro que inclue a desejabilidade  de que lhe ocorram acontecimentos relacionados com o 
bem-estar. Ganhar dinheiro, ter emprego e um bom salário, ter  uma boa profissão,  ter uma 
boa alimentação e não sofrer enfermidade, são os acontecimentos que se agrupam na 
variável de posição econômica. 

 
A beta positiva (.22) nos indica que a maior desejabilidade de que lhe 

sucedam este tipo de acontecimentos esta relacionada com maiores indices de delinqüencia. 
Os 5% da delinqüencia  auto-informada é explicada por essa  variável.  

 
Em segundo passo entra o hedonismo, que  inclue os valores de "prazer"e de "gozar 

a vida ". A pontuação beta também positiva neste caso (beta=.18), nos indica que a maior 
importância concedida a estes valores se relaciona com a maior implicação em conduta 
antissocial. Esta variável incrementa os 3% da variância explicada e no total duas variáveis 
nos explicam os  8% da conduta antissocial. 

 
Essa porcentagem,  sendo sòmente duas variáveis as que se introduzem na 

equação, parece altamente significativa e nos evidencia que de todos os valores e as 
expectativas de futuro analisadas,  aqueles que tem a ver com o bem-estar e a gratificação 
de suas necessidades  são as mais importantes para predizer a conduta antissocial. 

 
Esses resultados  são iguais àqueles que comentamos, quando analisamos os valores 

e  indicam a tendência dos delinqüentes o hedonismo. Segundo Schwartz (1987), o 
Hedonismo se relaciona com a busca constante  de prazer e com a satisfação física e 
sensual de seus próprios desejos e necessidades. 

 
 Em muitos estudos, comentados anteriormente, tem sido apresentado o 

hedonismo como uma das características peculiares  da conduta delinqüencial. O que 
Kluckhohn (1951) denominava uma “orientação diniosíaca da vida” é um dos fatores que 
diferenciam os delinqüentes dos não delinqüentes, sendo um dos melhores preditores que 
caeracterizam a conduta antissocial na adolescência.  
 
 
 
VIII.   DISCUSSÃO 
 

 
Em linha com os objetivos que propomos inicialmente neste trabalho, 

passamos a analisar em conjunto os  principais resultados da parte empírica também  
alinhados com a  fundamentação  teórica que assentamos na primeira parte de nosso estudo. 
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  Na primeira parte de fundamentação teórica, analisamos várias correntes de 
investigações geradas em torno do nosso tema proposto em " Padrões de Valores e 
Expectativas de Futuro dos Menores Marginalizados em Manaus ",  no qual  formulamos 
estudos sobre a Marginalização Social e a Conduta Antisocial, os valores e a Perspectiva de 
Tempo Futuro. 
 

Na Segunda parte nos propulsemos em analisar a importância que os valores e 
as expectativas de futuro tem  sobre a conduta delitiva.   Consideramos de grande interesse a 
realização deste trabalho no contexto social do Brasil e  no Estado do Amazonas,  que apesar 
de ser uma zona com grandes índices de delinqüência  e de marginalização, existe uma grande 
escassez de estudos objetivos que analisem esse fenômeno e nesse sentido os resultados deste 
trabalho podem supor uma aportação altamente  significativa. 
  

Os estudos revisados na parte teórica sobre valores e expectativas de futuro e 
delinqüência,  nos oferecem dados de um grande interesse sobre esse tema, contudo parece 
necessário contrastá-lo dentro de nosso contexto social. Por outra parte, cada vez mais se tem 
assinalado na literatura uma limitação desses estudos principalmente na consideração da 
delinqüencia como um constructo dicotômico quando se analisa as variáveis relacionadas com 
a conduta antissocial utilizando sujeitos institucionalizados  ou etiquetados legalmente como 
delinqüentes.  Essa tendência dos estudos em analisar principalmente a população de 
institucionalizados impede em algumas ocasiões de clarificar em que medida as variáveis 
examinadas se vinculam realmente com a conduta antissocial ou se estão mais relacionadas 
com o processamento oficial e com a institucionalização.  Para superar essas limitações, neste 
trabalho, além de realizar as análises comparando os sujeitos institucionalizados e não 
institucionalizados, temos recorrido a utilização de auto-informes, que nos  permitem 
considerar a delinqüência como uma  variável contínua de caráter comportamental e assim 
temos analizado os valores e as expectativas de futuro em  relação com o grau de implicação 
em atividades antissociais manifesta  pelos  sujeitos. 
   
  A maioria dos resultados que ora apresentamos  confirmam outros estudos, e 
por outro lado, também apresentam novidades que representam melhores esclarecimentos 
científicos, conforme os objetivos que nos propomos , e que ora passamos a  discuti-los. 
 

O primeiro objetivo que nos propulsemos na presente investigação foi o de 
analisar a conduta antissocial e as condições sócio-demográficos dos adolescentes de bairros 
periféricos de Manaus. 
   

A análise descritiva das variáveis condutuais e socio-demográficas recolhidas à 
partir do questionário de dados  pessoais, tais como: o nível ocupacional dos membros da 
família e suas condições sócio-econômicas e financeiras, o nível de escolaridade, as 
características familiares, nos revelam que os dois grupos da amostra pertencem a  sub-cultura 
de pobreza. E nessa perspectiva verificamos que esses sujeitos são pertencentes a famílias de  
baixo nível  social,  cujos pais residem nos bairros mais pobres da cidade de Manaus, e que se 
constituem em verdadeiros bolsões de miséria, e que foram surgindo  de forma desorganizada 
provocada por invasões de terras por famílias oriundas do interior do Estado, como 
conseqüência do êxodo rural. 
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A diferença básica que se constata entre os grupos de sujeitos a partir desta 

análise descritiva é que ambos os grupos se diferenciam em sua conduta antissocial.  O 
grupo de adolescentes institucionalizados apresenta índices mais altos tanto nas diferentes 
dimensões de conduta antissocial avaliadas pelo CCA, como nas atividades antissociais 
recolhidas no Questionário de Dados Pessoais. Os institucionalizados apresentam um 
índice maior de envolvimento em infrações delinquenciais, tais como o  uso e dependência 
de drogas, a pratica de roubos, a agressão com envolvimento em crimes, atos de vandalismo 
contra o patrimônio alheio  e condutas contra normas como fugas do lar,  e formação de 
quadrilhas, prática de estupros, abusos sexuais entre tantos outros crimes  que estão nos 
registros policiais.   
  A porcentagem de sujeitos da amostra de não  institucionalizados que 
afirmam  que cometeram roubos em alguma ocasião, nos indica que neste grupo existem 
também sujeitos implicados em atividades antissociais , mais parece constatar-se que os 
dois grupos diferem  em  sua  conduta antissocial. Os não institucionalizados e que ainda se 
mantém sob a proteção de sua família praticaram pequenos furtos, que acreditamos ser feito 
mediante as necessidades financeiras do lar, e que de qualquer maneira se constituem na 
primeira iniciação da carreira  delinquencial. 
 
  Nos resultados obtidos entre os sujeitos institucionalizados, conferindo o seu 
nível sócio-econômico, constatamos que na maioria dos casos, tanto o pai, quanto a mãe e os 
irmãos são profissionalmente desocupados e não trabalham, e asseguram que não possuem 
dinheiro suficiente para sobreviver. 
 
  Desses menores institucionalizados, em sua totalidade possuem uma baixa 
escolaridade, possuindo apenas o curso Primário e grande parte deles  ainda não sabem ler e 
nem escrever. 
 
  Conferindo suas características familiares, observamos que, a maioria de seus 
pais estão vivos mas que vivem conjugalmente separados, e que se constituem em famílias 
proletariados com um grande número de filhos e que não tem o controle da natalidade.  Nas 
respostas sobre o nível de relacionamento familiar, os institucionalizados afirmam que 
mantém um mau relacionamento com  seus pais e que são maltratados pelos mesmos, quer 
seja pela mãe ou pelo pai. 
 
  Na realidade, a coleta de dados de nossa amostra indicam que  grande soma 
dos sujeitos de ambos os grupos são vítimas do flagelo da desagregação e da fragmentação 
familiar. 
 
  Recorrendo a outros estudos semelhantes, encontramos na Teoria do Controle 
Social de Hirschi (1969), o  pressuposto de que, a ausência do apego a família, a escola e ao 
grupo dos pares convencionais, é que produzem como resultado a ausência de atitudes 
convencionais que produzem a delinqüência. Segundo esse autor, os indivíduos com mais 
altas pontuações em conduta antissocial provem de lugares nos quais as relações entre ambos 
os pais e entre estes e os filhos são conflitivos, e o vínculo afetivo é escasso ou inexistente.  
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  Os resultados de nosso trabalho também vem conferir com os estudos de 
Lerman (1968) e Poland (1978), que indicam os problemas sócio-demográficos como 
implicadores da situação da marginalização social, e que por sua vez implicam igualmente na 
reversão da conduta para o dissocial, onde as pessoas convivem com enormes carências 
sociais. e cujo ambiente é definido por  Shaw e McKay, (1969), como a "Ecologia da 
Delinqüência", que seguramente possuem características peculiares em seus aspectos 
psicossociais, no qual se relaciona o baixo nível sócio econômico de sua população, o baixo 
nível de escolaridade entre os sujeitos, a fragmentação da estrutura familiar, e o conseqüente 
comprometimento do relacionamento interpessoal nesse contexto da família. A chamada 
"Ecologia da Delinqüência", se define como sendo aquelas zonas de maior desorganização 
social onde ocorrem o maior número de delitos, pelas precárias condições físicas e sociais de 
sua população que desenvolve baixíssimos padrões de valores morais. 
 
  A descrição dos resultados que obtivemos em nossa amostra, também se 
assemelham com as mesmas características descritas no enfoque das teorias da Anomia 
Social, apresentadas inicialmente pelos antigos conceitos de Durkheim (1897), de Clinard 
(1949) e Merton (1938), que definem o termo "Anomia" como a falta de normas que 
regulamentam  as relações sociais. Os autores responsabilizam a estrutura social como 
agente que fornece o referencial das metas e aspirações individuais, ou como elementos 
responsáveis pela regulação de medidas e normas pessoais. Como vimos, Merton (1938) 
nos assegura que, os problemas da conduta desviada estão vinculados com os problemas 
sociais. O desvio social aparece como uma resposta normal mediante a certas pressões 
provenientes da estrutura da sociedade. 
 

Somos conscientes de que este trabalho é unicamente um estudo 
exploratório e que, devido ao tamanho da amostra e da metodologia utilizada, os dados só 
podem tornar-se como indicativos. Esses resultados parecem confirmar os dados de outros 
estudos apoiados em diferentes teorias da desviação que indicam as condições sócio-
demográficas e da marginalização social se relacionando com a conduta delinquêncial, 
indicando-nos que os sujeitos que praticam  condutas antissociais e que pertencem a 
classes sociais menos favorecidas, como os mais vulneráveis para a institucionalização.  

 
  À partir desses dados, passamos a discutir as implicações da conduta 
antissocial  com   o  sistema de valores  finais e  instrumentais,  considerando quais os valores 
mais importantes e os menos importantes, como eles se estruturam, e quais as suas diferenças 
significativas para ambos os grupos da amostra constituído em sujeitos institucionalizados e 
não institucionalizados, e classificados conforme suas implicações em condutas antissociais, 
em não delinqüentes, delinqüentes moderados e delinqüentes severos.  
 
  Ao analisarmos as preferências de valores em ambos os grupos, constatamos 
que há  diferenças na forma como eles classificam o seu sistema de valores e na preferência 
que dão a uns valores sobre os  outros. Essas diferenças podem se relacionar com os seus 
índices de condutas antissociais  e com suas condições  sociais. 

 

   Analisando conjuntamente os valores finais (metas desejadas em suas vidas) 
e os valores instrumentais (modos desejáveis de conduta) vemos que os valores ordenados 
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no primeiros postos da hierarquia no grupo de sujeitos não institucionalizados, são valores 
de caráter social ou interpessoal “Um mundo de paz”, “Segurança familiar”, “Amizade 
verdadeira”, “Honrar aos pais”, embora os delinqüentes concedam “Um mundo de paz”, 
situada também em primeiro lugar,  situam em ordem de preferência valores de caráter 
pessoal  como “Sentido de vida”, “Ser limpo”, “Ser inteligente”. Essa preferência de 
valores pessoais frente  a sociais parece ser um traço distintivo destes sujeitos que pode 
estar relacionado com a filosofia de vida mais  egocêntrica, que é  característico dos 
delinqüentes. 

   Outro grupo de valores em que existe  diferenças entre ambos os grupos, são 
aqueles  relacionados com a conformidade e o respeito pelas  normas e  tradição.  

  A maior prioridade concedida pelos não institucionalizados a valores como 
“bons modos”, “ser responsável”, “ser obediente”, “ser humilde”,  podem indicar-nos que 
os adolescentes institucionalizados concedem mais importância que os não 
institucionalizados a valores que indicam um respeito pelas normas sociais e de 
convivência, e isso pode estar relacionado também com a conduta antissocial. 

  Apesar de que ambos os grupos situarem em sua hierarquia alguns  valores  
relacionados com o hedonismo, também neste grupo de valores parece existir algumas 
diferenças. Os sujeitos não institucionalizados frente aos institucionalizados, classificam 
em postos mais baixos como “prazer”, “uma vida variada”, “gozar a vida”, que nos 
estariam indicando a maior necessidade de estimulação e o estilo de vida mais hedonista, 
que em diferentes estudos se tem visto como característica da população delinqüente.  

 

  Outras diferenças que temos assinalado na importância que se concedem aos 
valores, podem estar mais relacionadas com as condições de vida de ambos os grupos de 
sujeitos. A importância maior  que os não institucionalizados dão ao “auto-respeito” e os 
institucionalizados a valores universais como “união com a natureza”,  “um mundo de 
beleza”, “vida espiritual”, podem indicar-nos que o menor controle que os delinqüentes tem 
sobre suas vidas devido as suas condições de marginalização, os levam a considerar como 
mais desejáveis os valores transcendentais. 

 

  Vale a pena destacar que ambos os grupos de sujeitos institucionalizados 
assinalam com pouca importância e pontuam nos últimos postos de sua hierarquia os 
valores finais de vida excitante, poder social e riquezas, e como também os valores 
instrumentais de ser audacioso, ser influente e ser ambicioso, que noutros estudos figuram 
como sintomas de impulsividade dos delinqüentes.   

  Tais resultados  se justificam  pelas condições de marginalidade  social  dos 
sujeitos de nossa  amostra, que o fazem colocar em postos mais altos os valores 
instrumentais de ser humilde, e de aceitar a vida como ela é. 

 

  Os dados aqui analisados podem estar em consonância com aquelas teorias 
(Matza, 1964, Heather, 1979) que indicam que os delinqüentes não estão guiados 
unicamente por um grupo de valores que podem ser considerados como desviados, mas sim 
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que também compartilham de valores convencionais. As diferenças seriam 
fundamentalmente uma questão de prioridades de valor. Em ambos os grupos parece existir 
uns grupos de valores aos que se dão maior importância que a outros, e sem dúvida, parece 
também existir algumas diferenças em suas prioridades de valor que podem estar 
relacionadas com suas diferenças em conduta anti-social. 

 

            Concluímos que os  sujeitos mais antissociais concedem maior importância 
aos  valores de caráter mais pessoal e mais egocêntricos centrados na satisfação de seus 
desejos e na consecução do prazer. Para os sujeitos não delinqüentes valores que significam 
respeito pelas normas, honrar aos pais, ser obediente, ser humilde, aceitar a vida como é,  e 
de caráter  interpessoal,  são os  mais importantes. 

      

 Merece  destaque o fato dos  delinqüentes severos pontuarem  com médias 
mais altas os valores de lucro e poder, que representam os fortes impulsos hedonistas por 
satisfações pessoais.  Esses  valores  refletem os interesses dos delinqüentes por  resultados 
satisfatórios imediatistas,  mesmo por meios ilícitos. A importância concedida a estes valores , 
unidos as maiores pontuações obtidas pelos delinqüentes severos nos valores relacionados 
com o hedonismo em relação aos demais grupos, refletem o estilo de vida dos mesmos, 
sempre em direção à satisfação individual. 

 
  A maior importância que assinalam os sujeitos não delinqüentes aos valores 
relacionados com a conformidade e  a tradição, indicariam que uma maior aceitação de 
normas sociais e de convivência é também uma característica dos padrões de valores que está 
relacionada com a conduta antissocial. 
 
  Por último, a maior importância assinalada pelos não delinqüentes a valores 
agrupados em “ auto-direção “ , que indica a capacidade de autonomia e independência, e a 
maior pontuação outorgada pelos delinqüentes a “ universalismo “  pode estar indicando-nos  
que os não delinqüentes tenham uma crença em suas próprias possibilidades   para  dirigir  
suas  vidas;   que os delinqüentes tenham  uma maior necessidade ante sua situação de conflito 
e desesperança de  terem os   valores transcendentais em função dos quais orientam suas vidas.  
 

Na análise estrutural dos valores feita através de análise fatorial, existem 
diferenças na estruturação dos valores em ambos os grupos. Estas diferenças se manifestam 
de forma mais significativa naqueles valores que de acordo com a literatura tem uma 
importância crucial na gênesis e manutenção da conduta anti-social, como hedonismo, 
necessidade de poder e satisfação. 

 
Como resultado de nossa investigação, os valores pessoais de auto-

realização é similar para ambos os grupos. Vemos também que existem diferenças na 
estruturação que fazem dos valores sociais e dos  e dos valores relacionados com o contexto 
interpessoal. Na amostra dos sujeitos não institucionalizados, os três últimos fatores 
aglutinam uma série de valores que tem a ver com a conformidade social, a espiritualidade 
e o bem-estar de outras pessoas, e isso não se sucede na amostra de delinqüentes, onde 
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vemos que os dois últimos valores são de natureza dicotômica, em que o social e o 
espiritual se contrapõem à independência e ao bem-estar material.  

 
Nos resultados sobre a estruturação dos valores, parecem confirmar algumas 

das conclusões de outros estudos acerca da forma de organização dos valores e de sua 
estruturação.  

 
Em relação a diferenciação que  Rockeach (1973, 1979) estabelece entre 

valores instrumentais e finais  e  que Schwartz (1994) relaciona com  o tipo de meta que 
aparece como desejável e o que os valores representam, observamos que  em nossos dados 
há fatores, configurados  majoritariamente por valores instrumentais que segundo  Feather 
(1975), influenciam  fundamentalmente nas valências associadas a cursos de ação.  

 
Outra diferenciação amplamente estabelecida quando se analisa a estrutura 

de valores é a distinção entre valores pessoais ou sociais  (Rokeach, 1973) ou  valores que 
servem a interesses individualistas versus aqueles que servem a interesses coletivos ou de 
grupo.  As comparações transculturais tanto em nível social (Hofstede, 1980) ou individual 
Triandis e col. 1988) parecem confirmar essa distinção entre individualismo/coletivismo na 
estruturação dos valores, que também tem  sido assinalado por Schwartz (1994).  Em 
nossos dados, quando consideramos a amostra total estariam  apoiando também essa 
estruturação, pois  observamos  que existem fatores de caráter pessoal e que servem a 
interesses individuais (Hedonismo e Poder Social frente a outros  que primam os interesses 
pela coletividade (Altruismo e respeito pela  natureza). 

 
  A preferência por esses valores é que definem as diferenças condutuais  
significativas entre os sujeitos delinqüentes e não delinqüentes, e cujos resultados aqui 
apresentados, se alinham no contexto do pensamento teórico que assentamos na primeira parte 
deste trabalho, em que focalizamos as funções  dos  valores,  que segundo Rokeach (1973), 
podemos racionalizar crenças e atitudes de ação pessoal e socialmente aceitáveis.  E nessa 
perspectiva os valores delineados pelos não delinqüentes de nossa amostra possuem certos 
componentes cognitivos, visto que  se enquadram no contexto de aceitação social. E nessa  
perspectiva os valores desempenham uma função normativa. 
 
  Segundo Veras (1995), certos valores desempenham uma função de 
ajustamento ou de utilidade. Essa função serve para preparar o indivíduo a viver de 
conformidade com a pressão e às exigências sociais, dando-lhes um sentido de  conformidade 
social. 
   
  Nesse contexto, o desajuste manifestado pelos delinqüentes significa o 
rompimento com esses valores convencionais e socialmente aceitáveis.  
 
  O trabalho desenvolvido pelas instituições de recuperação dos delinqüentes, 
consiste basicamente na internalização desses valores instrumentais, como metas de condutas 
desejadas, em função de se promover o ajustamento individual. 
 
  Segundo Jones e Gerard (1967), os valores se constituem numa classe ampla de 
fenômenos motivacionais, e vimos como resultados que, os delinqüentes de nossa amostra ao 
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darem preferência aos valores de natureza hedonista, justificam o preenchimento de suas 
necessidades de satisfação mais pessoal e de bem-estar físico, em decorrência de suas maiores 
carências sociais. 
 
  Segundo Luengo (1982), os componentes cognitivos e afetivos, são 
representações fundamentais dos valores no estabelecer de normas para a solução de conflitos 
e de tomadas de decisões. 
 
  Nessa perspectiva, entendemos que as dificuldades apresentadas pelos 
delinqüentes em manter certos vínculos permanentes com os valores convencionais, decorrem 
de suas limitações cognitivas, que são consequências de  seu  sub-desenvolvimento pessoal. 
 
  Após  analisarmos englobadamente os valores e os resultados que foram 
obtidos nessa investigação, passamos também a considerar as expectativas de futuro.  
    

Os resultados ora apresentados e que temos analisado, nos permitem 
estabelecer as características das expectativas de futuro dos sujeitos que compõem  nossa 
amostra e analisar aquelas que  parecem diferenciar aos sujeitos com distintos graus de conduta 
antissocial. 

 

Como temos visto e comentado anteriormente, dois grupos que compõem nossa 
amostra manifestam umas expectativas de futuro pouco extensas,  pouco otimistas e com 
crenças centradas no controle externo dos acontecimentos.  Tais características  se justificam 
em face de suas limitações  sócio-demográficos e das condições  sócio-econômicas dos 
sujeitos que compõem nossa amostra.  

 

 

Essa relação entre uma perspectiva de  futuro pouco extensa e estruturada e 
pertinente à classe social baixa e relacionada com os problemas sócio-demográficas é matéria 
dos estudos de  (Llessing, 1968; O´ Rand e Ellis, 1974). 

 

   Outras influências dos fatores sócio-demográficos foram constatados em nossa 
investigação, como o fato de que, ambos os grupos  se mostram apreensivos quanto às 
perspectivas sombrias de acontecimentos negativos no futuro, em vista de seus problemas 
sócio-econômicos e das condições de marginalização, e também esses sujeitos apresentam uma 
perspectiva temporal  mais curta e a crença de que  a realização de suas perspectivas de 
eventos futuros depende básicamente de fatores externos como a própria  sorte ou de outras 
pessoas. 

 

Analisando as expectativas  temporais de acordo com a classificação relacionada com o 
desvio social dos  sujeitos de nossa amostragem, constatamos que, os sujeitos mais 
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delinqüentes assinalam com maiores médias as expectativas de recompensa imediáta e de 
realizações pessoais, e como também aqueles acontecimentos que possuem uma 
relevância pessoal e imediata . 

 

Verificamos  também que os sujeitos que possuem  pontuações mais altas em 
conduta antissocial consideram mais desejável e assinalam com maiores médias as realizações 
de posição econômica e de bem estar físico, que tem uma relevância pessoal e de gratificação 
imediáta. Para os sujeitos não  delinqüentes  são mais desejáveis aqueles acontecimentos 
centrados na auto-realização pessoal a mais longo prázo e nas realizações interpessoais.   

 

Como podemos observar nos dados de nossa pesquisa,  os sujeitos delinqüentes 
reconhecem os acontecimentos relacionados com a gratificação pessoal como mais 
controláveis por eles mesmos e possuem uma percepção de controle mais externa para todos 
aqueles relacionados  com expectativas sociais. Como também, os delinqüentes tem uma 
expectativa temporal  menos extensa para  os acontecimentos relacionados com o bem-estar 
pessoal, e em contrapartida vimos que os não delinqüentes as tenham para os acontecimentos 
relacionados com os resultados  no sucesso escolar. 

   Esses dados reforçam os resultados apresentados nos estudos de Salcedo e  
Luengo (l987) no qual se afirma  que os sujeitos delinqüentes possuem um menor  interesse 
pelo futuro social. Esses  mesmos resultados também aparecem nos estudos de Stein, Sabin e 
Kulik (1968) e Trommsdorff e Lamm (1980) que revelan que os delinqüentes tem uma 
significativa despreocupação pelo futuro.  

Consideramos que, essa  importancia  dada aos valores pessoais frente aos 
sociais ou interpessoais é uma fonte clara de diferenciação entre delinqüentes e não 
delinqüentes, e como também pode ser um dos determinantes do desvio social. 

Estudos de  Stein, Sarbin e KuliK (1968), Morris e  Zingle(1977) tem 
assinalado que os sujeitos delinqüentes tem uma perspectiva temporal menos extensa. Em 
nossa investigação isso se confirma parcialmente e quando se comparam os sujeitos com 
distintos graus de implicações em sua conduta antissocial, aparecem diferenças significativas 
nesta direção para alguns acontecimentos centrados no pessoal e em concréto na área de bem-
estar econômico. Entretanto,  para os acontecimentos centrados no social a perspectiva de 
tempo futuro parece ser mais extensa. Isso parece coerente com os resultados oferecidos pelas 
linhas de investigações relativas a perspectiva temporal e a demora de gratificação em 
delinqüentes. Esses sujeitos com uma inclinação para as gratificações imediátas,  (Roberts e 
Eriksson,1968) tem uma perspectiva temporal mais curta para aqueles acontecimentos 
centrados no pessoal que supõe a satisfação de suas necessidades mais imediátas. 

   Nos resultados que obtivemos, verificamos que os delinqüentes se mostram 
muito mais hedonistas na definição de suas metas para o futuro, que confere com os estudos de  
Elliot (l985), para o qual os níveis de aspirações do delinqüente, visam unicamente a obtenção 
de gratificações, de lucros, de vantagens e de resultados hedonistas, havendo discrepância entre 
as metas educacionais e as expectativas de consegui-las, e ainda há discrepância entre as metas 
ocupacionais e as expectativas  de obtê-las. 
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Outra fonte importante de diferenciação entre delinqüentes e não delinqüentes 
nas expectativas de futuro que  se observa à partir dos dados deste estudo, é em probabilidade 
com o que esperam que lhe sucedam os diferentes tipos de acontecimentos. Os sujeitos 
institucionalizados e aqueles que tem pontuações mais altas em conduta antissocial consideram 
mais provável que lhe sucedam acontecimentos positivos, tanto em nível social como pessoal e 
sobretudo na área de bem-estar físico e econômico. Consideram, contudo, menos provável que 
lhe sucedam acontecimentos negativos. Isso nos indicaria umas perspectivas de futuro menos 
realistas daqueles sujeitos que tem uma maior implicação em conduta antissocial, quando 
objetivamente são esses sujeitos que se encontram institucionalizados os que tem maiores 
carências sociais e piores condições de marginalização. 

   Quando analisamos a dimensão de “otimismo” entre os grupos com distintos 
graus de realizações de condutas delitivas,  constatamos que há diferenças significativas entre 
eles em relação aos acontecimentos negativos e são os sujeitos mais delinqüentes os mais 
otimistas.  Também aparecem ser significativamente mais otimista em um acontecimento 
centrado em bem-estar econômico,  e mais pessimista em um acontecimento centrado no 
social. Esses resultados podem estar indicando-nos a importancia que o fator 
institucionalização pode ter sobre as expectativas de futuro na direção de que a  permanência 
em centros de recuperação os faça ter uma visão mais otimista de seu futuro. Como vimos, os 
estudos de Mergagee, Price, Frohwirt e Levine (1968); Landau (1976); Trommsdorf e Lamm 
(1980) tem demonstrado que a institucionalização exerce influencias nas expectativas de futuro 
e que os sujeitos institucionalizados adquirem uma visão mais positiva de seu futuro. 

Ao analisarmos englobadamente por análise de regressão os valores, as 
expectativas de futuro e a conduta antissocial, destacamos as seguintes variáveis, os quais 
consideramos como significativas para se explicar a conduta antissocial, e que foram 
assinaladas em destaque pelos sujeitos de nossa amostra: 
a) Servir as forças armadas .  De acordo com o que obtivemos em análises anteriores, uma 
elevada delinqüencia auto-informada se associa com uma alta desejabilidade deste 
acontecimento.  A incorporação ao exército pode ser uma das poucas alternativas de 
realização ao mundo social percebido como acessível   por jovens marginalizados; uma 
alternativa que, ademais, frente a outras vias convencionais, pode apresentar o atrativo de 
estimulante e do desafiante. Estudos de Cohen (1965), Cloward e Ohlin(1960), Miller 
(1958), caracterizam os delinqüentes da sub-cultura  com um estilo de vida de gosto pela 
dureza, da força física, de valentia, de frieza emocional ou a excitação, e desejos de 
experimentar aventuras e emoções intensas.  
 
b) Prazer - Matza (1961) em seu estudo  define o conceito de Valores Subterrâneos no qual 
afirma que é característico do indivíduo delinqüente a manifestação de uma personalidade 
hedonista, se predispondo a busca constante de emoções, de impulsividade, rompendo com 
as normas sociais.  Cohen (1965), descreve alguns   valores desenvolvidos na cultura 
delinqüencial onde os sujeitos são dotados de traços com tendências hedonistas da busca 
constante de emoções positivas.Estudos mais recentes tem sublinhado que a conduta 
antissocial se correlaciona com um conjunto de valores centrados no hedonismo. A 
tendência a consecução do prazer  e do bem-estar pessoal parece ser uma das características 
mais centrais dos delinqüentes, e tanto nos estudos que se comparam delinqüentes 
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institucionalizados e não delinqüentes tais como os de Ball-Rokeach (1973); Feather e 
Cross (1975); Cochrane (1971,1974); Luengo(1982),  como naqueles  outros que se 
trabalha com delinqüencia auto-informada (Romero, 1996), a preferência de valores 
centrados no hedonismo aparece claramente relacionada com a conduta antissocial e estes 
diferenciam significativamente a delinqüentes e não delinqüentes.  
   
c) Ver o fim da corrupção no Brasil - Este resultado é congruente com  os trabalhos de 
(Stein, Sabin e Kulik, 1968; Trommsdorff e Lamm, 1980; Salcedo e Luengo, 1987) que 
tem assinalado que os delinqüentes mostram um escásso interesse pelo futuro social.  
Também com os resultados dos estudos sobre valores nos que  tem se mostrado que os 
delinqüentes dão mais importância aos valores centrados em seus interesses pessoais, 
colocando como secundários os valores de natureza social.  Esse fato é explicado à partir 
das condições de extratificação social, que impõe limites à população marginalizada, cujo 
fóco de valores se centraliza básicamente nas possibilidades pessoais de sobrevivência. 
Esse resultado reitera os estudos de Cochrane (1971, 1974); Feather e Cross (1975); e 
Luengo (1982), para os quais, os delinqüentes  demostram um menor interesse pelos 
valores concernentes ao universo social.  

 
d) Aceitar a vida como ela é -  a maior importância concedida a esse valor que significa  um 
alto interesse pela aceitação das circunstâncias se relaciona  significativamente,  em  
sentido negativo, a conduta anti-social auto-informada. Ao aceitar a vida como é, mais 
valorada por sujeitos não delinqüentes, pode estar indicando que atitudes mais conformistas 
ante a vida é um fator protetor da conduta antissocial.  

 
e) Receber atenção das autoridades  -  Essa variável explica que uma maior implicação em 
condutas antissociais covaria com o desejo de ver-se apoiado por instâncias sociais ante as 
condições provávelmente adversas e poucos controláveis do meio vital. O enfoque das 
Teorias Sub-Culturais, Cohen (1956), Matza, Sykes (1957), descreve  as características 
desse ambiente em que os delinqüentes são insuficientemente socializados, cujo principal 
fator sócio-demográfico são as precárias condições de sobrevivência social, e que incidem 
na marginalidade. Conforme resultados deste trabalho, os sujeitos delinqüentes de nossa 
amostra se enquadram nessa realidade social da sub-cultura, e ao assinalarem com o desejo 
de "Receber atenção das autoridades ", estão a manifestar a sua fragilidade e impotência 
ante à marginalização, e como também a  incapacidade de  encontrarem solução para seus 
próprios problemas, com um menor controle sobre sí mesmos e sobre sua  própria  vida; 
 
 f) Vida espiritual - A partir dos estudos que analisam a relação empírica entre religiosidade 
e conduta desviada  (Burkett e Warren, 1987; Elifson et al., 1983; Higgins e Abrecht, 1977; 
Jessor e Jessor, 1977)  consideram que a religião é considerada como um efetivo 
mecanismo de controle social que previne os sujeitos de envolver-se em condutas 
desviadas.   As maiores médias assinaladas por ambos os grupos em “ vida espiitual”  nos 
revelam que essa variável se constitui em preditor para o controle social quanto para o 
ajuste dos padrões individuais. 
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IX.  CONSIDERAÇÕES  FINAIS 
   
  Em resumo e de conformidade com o exposto ao longo das análises, dos 
comentários e da discussão dos resultados  obtidos  na parte empírica deste trabalho, 
apresentamos em síntese as seguintes conclusões: 
  
1. Sujeitos institucionalizados envolvidos com problemas sócio-demográficos e de 

marginalização social, apresentam maiores índices de condutas antissociais. 
 
2. Entre os sujeitos institucionalizados e não institucionalizados e entre os sujeitos com  

distintos graus de implicações em sua conduta antissocial se constatam diferenças  em 
seus valores e sistemas de valores que parecem estar logicamente relacionados com sua 
conduta antissocial.  Os resultados nos revelam que:  

 
a)  Os sujeitos delinqüentes concedem mais importância que os não delinqüentes 
àqueles valores que tem uma relevância imediata e pessoal, que outros que tem 
um caráter interpessoal  ou social; 
 
b)   Os valores relacionados com uma atitude hedonista ante a vida      
claramente diferenciam a  sujeitos delinqüentes e não  delinqüentes; 
 
c)     Os  sujeitos não delinqüentes concedem maior importância aos valores 
relacionados com a conformidade e o respeito pelas normas e tradição; 
 
Os valores que supõem uma capacidade de autonomia e independência  são 
considerados mais importantes para os não delinqüentes, enquanto que os 
delinqüentes dão maior importância a valores transcendentais como vida 
espiritual.  
 
e)     Existem diferenças na estruturação que fazem dos valores sociais e dos   
valores relacionados com o contexto interpessoal. Embora nos não 
delinqüentes  existem  fatores que aglutinam uma série de valores que tem a 
ver com a conformidade social, a espiritualidade e o bem-estar de outras 
pessoas, e isso não sucede na amostra de delinqüentes, onde vemos que o 
social e o espiritual se contrapõem à independência e ao bem-estar material.  

 
3.    Em relação  as expectativas de futuro,  todos os sujeitos que compõem nossa amostra, 

em vista de suas condições de marginalização, manifestam umas expectativas de futuro 
pouco extensas, pouco otimistas e com crenças centradas no controle externo dos 
acontecimentos. Mas existem algumas diferenças entre os dois grupos da amostra e entre 
os grupos com distintos graus de implicações em conduta  delinquenciais,  que podem 
estar relacionados com sua conduta antissocial e que são os seguintes:  

 
Os sujeitos institucionalizados e os que tem pontuações mais altas em conduta antissocial 

consideram mais desejáveis e assinalam com maiores médias as realizações de posição 
econômica e de bem-estar físico, que tem uma relevância pessoal e de gratificação 
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imediáta.  Para os sujeitos não institucionalizados são mais desejáveis aqueles 
acontecimentos centrados na auto-realização pessoal a mais longo prázo e nas relações 
interpessoais; 

 

Os sujeitos delinqüentes percebem os acontecimentos relacionados com a gratificação 
pessoal como mais controláveis por eles mesmos que os não delinqüentes e tem uma 
percepção de controle mais externo para todos aqueles relacionados com expectativas 
sociais; 

 

Os delinqüentes tem uma expectativa temporal significativamente menos extensa para os 
acontecimentos relacionados com o bem-estar pessoal, enquanto os não delinqüentes a 
tenham para os acontecimentos relacionados com bons resultados  no contexto escolar; 

 

 

Os sujeitos institucionalizados e aqueles que tem pontuações mais altas em conduta 
antissocial consideram mais provável que lhe sucedam acontecimentos positivos, tanto  
em nível social como pessoal e sobretudo na área de bem-estar físico e econômico. 
Consideram porém, menos provável que lhes sucedam acontecimentos negativos.  Isso 
nos indicaria umas perspectivas de futuro menos realistas daqueles sujeitos que tem 
uma maior implicação em conduta antissocial; 

 

Os sujeitos mais delinqüentes são os mais otimistas, sobretudo, para aqueles 
acontecimentos centrados em bem-estar econômico e para os eventos negativos; 

f)  O maior otimismo que apresentam os sujeitos delinqüentes pode estar mediado  
pelo fator  institucionalização.  

 

4.  Quando  analisamos  conjuntamente os valores e  expectativas de  futuro:  uma alta 
valoração de aspectos que tem uma relevância pessoal e imediata;  um desinteresse pelas 
questões de maior transcendência social;  uma menor aceitação de suas condições de vida;  
uma maior dependência de fatores externos para solucionar suas condições de vida unido a 
uma atitude hedonista ante a vida, configuram um importante conjunto de preditores  da  
conduta antissocial. 
 

Consideramos que os resultados  apresentados  neste trabalho,  são de 
inestimável valor científico, em vista das necessidades educacionais de prevenção contra a 
conduta antissocial aqui no Brasil . 

 
 À partir dos dados obtidos nesse investigação, pretendemos subsidiar as 

ações institucionais que lidam com a educação de sujeitos portadores de necessidades 
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educativas especiais em condutas típicas, oferecendo-lhes com as novos dados, 
possibilidades de se ampliar o conhecimento das características individuais dos referidos 
sujeitos no que tange aos seus valores, necessidades pessoais e expectativas de vida.   

 
Outrossim, o presente trabalho não se trata de uma obra final e acabada, mas 

sim, de  uma contribuição à mais para somar aos demais trabalhos já existentes e outros que  
estão sendo desenvolvidos com esse enfoque, cujos dados e novos resultados aqui 
revelados, também poderão subsidiar outras investigações empíricas que tentam oferecer 
melhores explicações  sobre os valores,  as expectativas de futuro, e  as relações da 
marginalização social e da conduta antissocial. 

 
Outrossim, o presente trabalho não se encerra aqui, mas como autor 

procuraremos dar continuidade, e com o decorrer do tempo aperfeiçoá-lo muito mais, afim 
de que, essas novas descobertas se transformem em pressupostos de embassamento teórico 
a serem analisados e discutidos na convivência acadêmica e nas diversas áreas de produção 
científica. 
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 XI. Anexos 
 
1. Questionário de Dados Pessoais para Menores Institucionalizados. 
2. Questionário de Dados Pessoais para Menores Não Institucionalizados. 
3. Questionário de Valores de Schwartz. 
4. Questionário de Perspectiva de Tempo Futuro (Estudo Piloto). 
5. Questionário de Desejos das Expectativas de Tempo Futuro. 
6. Questionário de Probabilidades das Expectativas de Tempo Futuro. 
7. Questionário de Condutas anti-sociais. (versão inicial) 
8. Questionário de Condutas anti-sociais (versão final). 
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Universidade de Santiago de Compostela da Espanha 
Faculdade de Psicologia 
Departamento de Psicologia Social e Básica 
Curso de Doutorado em Psicologia Social 
Orientadora: Profa. Dra.  Maria Angeles Luengo Martin 
Doutorando: Prof.  Thomé Eliziario Tavares Filho 
Tema da Tese: Padrões de Valores e Expectativas de Futuro dos Menores Marginalizados 

em Manaus. 
 

Questionário de dados sócio-demográficos 
(menores institucionalizados) 

Dados pessoais: 
Nome:......................................................................... apelido: ......................... 
Idade:..........................Sexo:.............................Data de nascimento: ................ 
Naturalidade:............................................ Nacionalidade: ................................ 
Instituição em que se encontra interno:............................................................. 
Endereço: .......................................................................................................... 
........................................................................................................................... 
1. Há quanto tempo estás nesta Escola? ........................................................... 
2. Antes estavas em outra Escola semelhante?       (   ) Sim           (  ) Não 
3. Porque entraste nesta Escola?  
    Por problemas familiares?................................. (   ) Sim           (  ) Não  
    Por problemas econômicos?.............................. (   ) Sim           (  ) Não 
    Por não estudar? ............................................... (   ) Sim           (  ) Não 
    Por ter cometido algum delito? ......................... (   ) Sim           (  ) Não 
4. Até com que idade estivestes morando com sua família? ..................................... 
5. O que fazias antes de ingressar nesta Escola?  
    Trabalhavas?................... (   ) Sim          Onde?..................................................... 
    Estudavas?............. .........(   )Sim           Onde?..................................................... 
   Que curso?.............................................................................................................. 
6. Teus pais são vivos? .............................................. (   ) Sim           (  ) Não 
                                                                                     (   ) Só um deles 
7. Quantos irmãos tens no total, contando contigo?.................................................. 
8. Quantos irmãos tens mais velhos que tu?.............................................................. 
9. Quantos irmãos tens mais novos que tu? ............................................................. 
10. Teus pais moram juntos? .................................... (   ) Sim           (  ) Não 
11. Teus irmãos moram com teus pais?..................... (   ) Sim           (  ) Não 
                                                                                    Quantos?.......................... 
12. Tens irmãos que moram ou que tenham morado numa Escola como esta? 
                                                                                     (   ) Sim           (  ) Não 
                                                                                     Quantos?......................... 
13. Como vês que seja o relacionamento entre teus pais? 
      (    ) Bom                   (    ) Regular              (    ) Mau  
14. Teu relacionamento com tua mãe é:   
     (    ) Bom                   (    ) Regular              (    ) Mau 
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15. Teu relacionamento com teu pai é: 
     (    ) Bom                   (    ) Regular              (    ) Mau 
16. Teu relacionamento com outros membros da tua família é: 
(    ) Bom                   (    ) Regular              (    ) Mau 
17. Teus pais ou familiares te maltrataram alguma vez? (    ) Sim        (    ) Não 
18. Os teus pais te visitam ou tu visitas a teus pais?       (    ) Sim         (    ) Não 
19. Com que freqüência tu vêz a teus pais ou familiares? 
       (   ) Todas as semanas   
       (   ) Todos os meses 
       (   ) Alguma vez por ano 
20. Teu pai trabalha?  (    ) Sim            (    ) Não  
                                   Em que? ................................................................................... 
21. Tua mãe trabalha? (    ) Sim            (    ) Não 
                                   Em que?................................................................................... 
22. Algum irmão que mora em tua casa trabalha? (    ) Sim            (    ) Não 
                                    Em que?................................................................................... 
23. Achas que teus pais têm dinheiro suficiente para viver bem? (    ) Sim        (    ) Não 
24. Onde tua família mora?........................(    ) Zona central da cidade de Manaus 
                                                                    (    ) Bairro na periferia da cidade de Manaus 
                                                                    (    ) Município próximo da cidade de Manaus 
                                                                    (    ) Município distante da cidade de Manaus 
25. Roubaste alguma vez? (    ) Sim            (    ) Não 
                                          Quantas vezes? .................................................................... 
26. Estivestes detido em Delegacia alguma vez? (    ) Sim            (    ) Não 
                                           Quantas vezes? ................................................................... 
27. Fustes julgado por Tribunais alguma vez? (    ) Sim            (    ) Não 
                                            Quantas vezes? .................................................................. 
28. Pertenceste a alguma galera que se metia em brigas e roubos? (    ) Sim    (    ) Não 
 
29. Usas drogas? (    ) Sim            (    ) Não             Que tipo? .............................. 
30. Alguma vez conseguiste dinheiro com assalto a mão armada? (    ) Sim    (    ) Não 
                               Que tipo de arma? ........................................................................... 
31. Já praticastes assalto de outras maneiras? (    ) Sim         (    ) Não 
             Como? ............................................................................................................... 
32. Já danificastes algum telefone público? (    ) Sim            (    ) Não 
             Como? ................................................................................................................ 
33. Até em que série estudaste? ...................................................................................... 
34. Com que idade abandonaste a Escola? ................ em que ano?................................ 
35. Com que idade roubaste pela primeira vez? ............................................................. 
36. Nesse tempo, frequentavas a Escola? (    ) Sim            (    ) Não 
37. Manifestações de distúrbios condutuais no contexto da família 
      (    ) Dependência alcóolica............................ (    ) Pai      (    ) Mãe    (    ) Irmãos 
      (    ) Dependência de drogas........................... (    ) Pai      (    ) Mãe    (    ) Irmãos 
      (    ) Internações para recuperação................. (    ) Pai      (    ) Mãe    (    ) Irmãos 
      (    ) Hospitalizações para desintoxicações.... (    ) Pai      (    ) Mãe    (    ) Irmãos 
      (    ) Detenções por atos de infrações............. (    ) Pai      (    ) Mãe    (    ) Irmãos 
      (    ) Dependência sexual de prostituição........(    ) Pai      (    ) Mãe    (    ) Irmãos. 
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Universidade de Santiago de Compostela da Espanha 
Faculdade de Psicologia 
Departamento de Psicologia Social e Básica 
Curso de Doutorado em Psicologia Social 

Doutorando: Prof.  Thomé Eliziario Tavares Filho 
Orientadora: Profa. Dra.  Maria Angeles Luengo Martin 
Tema da Tese:  Padrões de Valores e Expectativas de Futuro dos Menores marginalizados 
em Manaus. 
                                                 

Questionário de dados sócio-demográficos 
(Menores Não Institucionalizados ) 

Dados pessoais: 
Nome:......................................................................... apelido: ...................................... 
Idade:..........................Sexo:.............................Data de nascimento: ............................. 
Naturalidade:............................................ Nacionalidade: ............................................. 
Instituição em que se encontra interno:........................................................................... 
Endereço: ........................................................................................................................ 
.......................................................................................................................................... 
1.Com quem resides neste momento? ............................................................................ 
2. Teus pais são vivos?       (   ) Sim           (  ) Não 
3. Quantos irmãos tens no total, contando contigo?.....................  
4.  Quantos irmãos tens mais velhos que tu?............................... 
5. Quantos irmãos tens mais novo que tu?.................................. 
6. Teus pais moram juntos ?.............................. (   ) Sim           (  ) Não 
7.  Teus irmãos moram com teus pais?............. (   ) Sim           (  ) Não 
    Por ter cometido algum delito? .................... (   ) Sim           (  ) Não    Quantos?.......... 
8. Teus irmãos estudam ou já estudaram numa Escola como esta?  (  ) Sim..      (  ) Não 
                                                                                                          Quantos? .................. 
9. Como vês que seja o relacionamento entre teus pais? 
                                         (    ) Bom                   (    ) Regular              (    ) Mau  
10. Teu relacionamento com tua mãe é:   
                                         (    ) Bom                   (    ) Regular              (    ) Mau 
11. Teu relacionamento com teu pai é: 
                                         (    ) Bom                   (    ) Regular              (    ) Mau 
12. Teu relacionamento com outros membros da tua família é: 
                                         (    ) Bom                   (    ) Regular              (    ) Mau 
13. Teus pais ou familiares te maltrataram alguma vez? 
                                         (    ) Sim            (    ) Não 
14. Teu pai trabalha?        (    ) Sim            (    ) Não  
                                          Em que? ............................................................................. 
15. Tua mãe trabalha?      (    ) Sim            (    ) Não 
                                         Em  que?.............................................................................. 
16. Algum irmão que mora em tua casa trabalha? 
                                         (    ) Sim            (    ) Não 
                                          Em que?............................................................................... 
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17. Achas que teus pais têm dinheiro suficiente para viver bem? 
                                         (    ) Sim            (    ) Não 
 
 
 
18. Onde tua família mora?..................(    ) Zona central da cidade de Manaus 
                                                              (    ) Bairro na periferia da cidade de Manaus 
                                                              (    ) Município próximo da cidade de Manaus 
                                                              (    ) Município distante da cidade de Manaus 
19. Roubaste alguma vez? (    ) Sim            (    ) Não 
                                          Quantas vezes? .................................................................... 
20. Estivestes detido em Delegacia alguma vez? (    ) Sim            (    ) Não 
                                           Quantas vezes? ................................................................... 
21. Fustes julgado por Tribunais alguma vez?     (    ) Sim            (    ) Não 
                                            Quantas vezes? .................................................................. 
22. Pertenceste a alguma galera que se metia em brigas e roubos? (    ) Sim   (    ) Não 
 
23. Usas drogas? (    ) Sim            (    ) Não             Que tipo? ....................................... 
24. Alguma vez conseguiste dinheiro com assalto a mão armada? (    ) Sim    (    ) Não 
                               Que tipo de arma? ............................................................................ 
25. Já praticastes assalto de outras maneiras? (    ) Sim            (    ) Não 
             Como? ................................................................................................................ 
26. Já danificastes algum telefone público? (    ) Sim            (    ) Não 
             Como? ................................................................................................................ 
27. Até em que série estudaste? ...................................................................................... 
28. Com que idade abandonaste a Escola? .................................... em que ano?............ 
29. Com que idade roubaste pela primeira vez? .............................................................. 
30. Nesse tempo, frequentavas a Escola? (    ) Sim            (    ) Não 
31. Manifestações de distúrbios condutuais no contexto da família 
      (    ) Dependência alcóolica................................ (    ) Pai      (    ) Mãe    (    ) Irmãos 
      (    ) Dependência de drogas............................... (    ) Pai      (    ) Mãe    (    ) Irmãos 
      (    ) Internações para recuperação...................... (    ) Pai      (    ) Mãe    (    ) Irmãos 
      (    ) Hospitalizações para desintoxicações......... (    ) Pai      (    ) Mãe    (    ) Irmãos 
      (    ) Detenções por atos de infrações................. (    ) Pai      (    ) Mãe    (    ) Irmãos 
      (    ) Dependência sexual de prostituição........... (    ) Pai      (    ) Mãe    (    ) Irmãos. 
 
 

 
 

Muito obrigado pela colaboração e sinceridade nas respostas. 
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Escala de Valores de Valores - Schwartz 
 

Instruções:  
Neste questionário você terá que perguntar-se: “Que valores são importantes para mim, 

como princípios que guiam minha vida e que valores são menos importantes para 
mim?”   Nas páginas seguintes, apresentamos duas (2) listas de valores. Estes valores 
foram obtidos em diferentes culturas. Nos parenteses que se encontram, a continuação 
de cada valor há uma explicação que pode ajudar a compreender o significado desse 
valor. 

Sua tarefa consiste em avaliar o quanto é importante cada valor para você, como princípio 
que guia sua própria vida. Para isso, utilize a seguinte escala:  

           0: Significa que o valor não é importante; não é relevante como princípio guia para 
voçê. 

           3: Significa que o valor é importante. 
           6: Significa que o valor é muito importante. 
3.  Voçê pode observar que quanto mais alto é numero entre 0 e 6, mais importante é o 

valor como   princípio que guia sua vida. Contudo, para indicar situações extremas, 
utilize os números 1 e 7. 

             1: Significa que o valor é oposto aos princípios que lhe servem de guia. 
             7: Significa que o valor é de suprema importância como princípio que guia sua 

vida. Normalmente não há mais de dois valores deste tipo (-1 e 7). 
4.  No espaço que antecede à cada valor escreva um dos 9 números (-1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 

7)    para indicar a importância que este valor tem para você pessoalmente. Trate de 
diferenciar o  máximo possível entre os valores usando todos os números. Por hipótese 
você terá que usar cada  numero mais de uma vez.                  
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COMO PRINCÍPIO QUE GUIA MINHA VIDA, este valor é: 
 
 Oposto a            Nada               Importante               Muito           De suprema 
meus valores   importante                                      importante       importância 
       -1                    0          1      2          3        4      5          6                     7          
 
 
5.   Antes de começar leia todos os valores da lista número um, escolha o que será mais 
importante para você, e indique no espaço correspondente o seu grau de importância. Na  
continuação escolha o valor que será oposto a seus valores e marque com -1. Se nenhum 
valor da lista é oposto em seus próprios valores, escolha o menos importante para você e 
marque com um 0 ou 1, segundo sua importância. Logo, avalie o resto dos valores da lista 
número um  até completar todos sem exceção. 
 
Lista de Valores no. 1 
 
COMO PRINCÍPIO QUE GUIA MINHA VIDA, este valor é: 
 
 Oposto a            Nada                 Importante                   Muito          De suprema 
meus valores   importante                                             importante      importância  
     -1                      0          1       2          3           4        5          6                     7 
 
_____ IGUALDADE (igualdade de oportunidade para todos) 
_____HARMONIA INTERIOR (estar em paz comigo mesmo) 
_____ PODER SOCIAL (controle sobre os demais, domínios) 
_____PRAZER (satisfação de desejos) 
_____LIBERDADE (Liberdade de ação e pensamentos) 
_____VIDA ESPIRITUAL( ênfase em questões espirituais, não em questões materiais) 
_____SENTIDO DE PERTINÊNCIA(sentir que os outros se preucupam por mim) 
_____ORDEM SOCIAL(estabilidade na sociedade) 
_____UMA VIDA EXCITANTE(viver experiências estimulantes) 
_____TER SENTIDO EM MINHA VIDA(possuir uma razão de viver) 
_____BONS MODOS (cortesia, boas maneiras) 
_____RIQUEZAS (possessão material, dinheiro)  
_____SEGURANÇA NACIONAL ( proteção de minha nação contra inimigos) 
_____AUTO-RESPEITO(crer nos meus próprios valores) 
_____ RECIPROCIDADE DE FAVORES(evitar dever favores a outros) 
_____CRIATIVIDADE (originalidade, imaginação) 
_____UM MUNDO EM PAZ(livre de guerras e conflitos) 
_____RESPEITO PELA TRADIÇÃO (conservar os costumes familiares e sociais ao longo 

dos tempos) 
_____AMOR MADURO(profunda intimidade emocional e espiritual) 
_____AUTO-DISCIPLINA(auto controle, resistir tentações) 
_____DESAPEGO(de preucupações mundanas) 
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_____SEGURANÇA FAMILIAR(segurança para as pessoas amadas) 
_____RECONHECIMENTO SOCIAL(receber respeito e aprovação dos outros) 
_____UNIÃO COM A NATUREZA(integração com a natureza) 
_____UMA VIDA VARIÁVEL(cheia de desafios, novidades e mudanças) 
_____SABEDORIA(uma compreensão madura da vida) 
_____AUTORIDADE(ter direito de dirigir) 
_____AMIZADE VERDADEIRA( ter amigos próximos que me apoiem) 
_____UM MUNDO DE BELEZA(valorizar a beleza da natureza e das artes) 
_____JUSTIÇA SOCIAL(corrigir injustiças, cuidar dos debilitados) 
Lista de valores no. 2 
Orientações: 
Agora avalie quanto importante é cada um dos valores seguintes como princípios que 

guiam sua própria vida. Esses valores são expressados como modo de comportar-se que 
podem ser mais ou menos importantes para você. Novamente, trate de diferenciar o 
máximo possível entre os valores, utilizando todos os números da escala. 

 
Antes de começar, leia todos os valores da lista n.2, escolha os que são mais importante 

para você e indique o seu grau de importância. A seguir, escolha o valor que será mais 
oposto a seus valores,  ou se não existe tal valor, escolha o menos importante e assinale -
1 ou 1 segundo sua importância. Depois avalie o resto dos valores da lista no. 2, até 
completar todos, sem exceção. 

  
COMO PRINCÍPIO QUE GUIA MINHA VIDA, este valor é: 
 
 Oposto a            Nada            Importante                       Muito          De suprema 
meus valores   importante                                          importante       importância 
   -1                   0         1      2            3            4        5           6                     7 
 
31._____SER INDEPENDENTE(não depender dos outros, ser auto suficiente) 
32_____SER MODERADO(evitar sentimento e ações extremas) 
33_____SER LEAL(ser fiel a meus amigos e a meu grupo) 
34_____SER AMBICIOSO(ser um trabalhador incansável, com aspirações) 
35_____SER TOLERANTE(respeitar diferentes idéias e crenças) 
36_____SER HUMILDE(modesto) 
37_____SER AUDACIOSO(buscar aventuras) 
38_____PRESERVAR O MEIO AMBIENTE(preservar a natureza) 
39_____SER INFLUENTE(influenciar nas pessoas e nos acontecimentos) 
40_____HONRAR AOS PAIS E AOS MAIORES(mostrar respeito) 
41_____ESCOLHER MINHAS PRÓPRIAS METAS(selecionar meus próprios objetivos) 
42_____TER SAÚDE(não estar enfermo físico e mentalmente) 
43_____SER CAPAZ(competente, efetivo, eficiente) 
44_____ACEITAR A VIDA COMO É(aceitar as circunstâncias  da vida) 
45_____SER HONESTO (genuíno e sincero) 
46_____PRESERVAR MINHA IMAGEM PÚBLICA(cuidar de meu prestígio diante dos 
outros) 
47_____SER OBEDIENTE(cumprir com meus deveres e obrigações) 
48_____SER INTELIGENTE(lógico, racional) 
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49_____AJUDAR(trabalhar pelo bem estar dos demais) 
50_____GOZAR A VIDA(desfrutar de boa alimentação, sexo, ociosidade, prazer, etc.) 
51_____SER DEVOTO(sustentar crenças e fé religiosa) 
52_____SER RESPONSÁVEL(confiável) 
53_____SER CURIOSO(estar interessado por tudo, explorar e investigar) 
54_____NÃO SER RANCOROSO(estar disposto a perdoar aos demais) 
55 ____SER OTIMISTA(alcançar metas) 
56_____SER LIMPO(organizado, asseado). 
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Questionário de Perspectiva de Tempo Futuro 
(Estudo Piloto) 

 
Orientações:  

Esse questionário é sigiloso e tem por finalidade a investigação sobre acontecimentos 
futuros em sua vida. Procure ser sincero em suas respostas pois o resultado poderá lhe 
ajudar em termos de crescimento e de realização pessoal. 
 

Você inicialmente terá 10 minutos para escrever sobre os tipos de acontecimentos positivos 
que você espera que aconteça em sua vida futura. 
 

Logo a seguir, você terá mais 10 minutos, também para escrever sobre os tipos de 
acontecimentos negativos que você supõe acontecer futuramente em sua vida. 
 

Em seguida com o uso da tabela ao lado, assinale com um X para indicar se esses 
acontecimentos positivos ou negativos dependem de fatores externos, situacionais ou de 
fatores internos. 
 

Assinale para cada resposta, a idade que você imagina ter quando o evento acontecer. 
 
Os acontecimentos podem incluir experiências em nível pessoal (auto-realização, 

relações interpessoais  e familiares, ocupação, posição econômica, bem-estar físico); 
eventos sociais (aspectos econômicos e políticos). 
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I - Eventos Positivos 
  

A materialização desses eventos depende 
de:  

 
Eventos positivos 

 
Fatores 
 Externos 

 
Fatores 
 situacionais 

 
Fatores  
internos 

Idade que 
 imagina ter  
quando 
 acontecer 

1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
 
 
 
 
 
 

 
II - Eventos Negativos 
  

 
A materialização desses eventos  
depende de:  

 
Eventos negativos 

 
Fatores 
 Externos 

 
Fatores 
situacionais 

 
Fatores  
internos 

Idade que 
 imagina ter  
quando  
acontecer 
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1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
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Questionário PTF-Perspectiva de Tempo Futuro 
Desejos de acontecimentos 
 
Orientações:  a) A seguir repetimos a mesma lista anterior, que podem representar os seus sonhos e    desejos de  realizações quanto a sua 
vida   
                            futura. 
b) Com o auxílio da tabela abaixo diga o quanto deseja que cada um desses fatos se    realizem. 
c) Marque com um X no número que corresponda o quanto é desejável  este fato  para você. 
d) Logo a seguir, com o auxílio da outra tabela,  ponha em cada quadro um número que   indique qual   a medida dos fatores dos quais 
depende a realização de cada fato indicado.     (Colocar um número  em cada um dos quadros para obter uma pontuação para cada frase,    
em cada um dos fatores:    sorte, esforço, capacidade e outras pessoas). 
 

Nada 
Desejável 

Pouco 
desejável 

Desejável Algo 
desejável 

Muito 
desejável 

 A realização desse desejo depende de: 

0 1 2 3 4   
 
Sorte 
 

Meu  
 Próprio 
esforço 

Minha 
Capaci 
dade 

De 
 outras 
pessoas 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
1. Ter um curso universitário 0 1 2 3 4     
2. Ganhar dinheiro para suprimir minhas necessidades 0 1 2 3 4     
3. Trabalhar para doar uma casa a meus pais 0 1 2 3 4     
4. Seu um atleta profissional 0 1 2 3 4     
5. Ter muitos amigos 0 1 2 3 4     
6. Combater a miséria e a pobreza do Brasil 0 1 2 3 4     
7. Concluir meus estudos até o Segundo Grau 0 1 2 3 4     
8. Ser quase impossível entrar na Universidade 0 1 2 3 4     
9. Ter emprego com um bom salário 0 1 2 3 4     
10. Ter sempre boa alimentação em minha casa 0 1 2 3 4     
11. Ficar desocupado e sem emprego 0 1 2 3 4     
12. Viver em paz e harmonia com toda minha família 0 1 2 3 4     
13. Por fim com as guerras das galeras nos bairros 0 1 2 3 4     
14. Servir as Forças Armadas do meu país 0 1 2 3 4     
15. Ter uma profissão para viver bem o resto da vida 0 1 2 3 4     
16. Abandonar os estudos para trabalhar e sobreviver 0 1 2 3 4     
17. Ver meu pai alcoolizado 0 1 2 3 4     
18. Ver construído um abrigo para os menores  
abandonados 

0 1 2 3 4     

19. Casar com quem eu amo e ter filhos 0 1 2 3 4     

1-Nada 
2-Algo 
3-Pouco 
4-Bastante 
5-Muito 



 310

20. Ser muito estimado pelos amigos 0 1 2 3 4     
21. Ver a separação conjugal de meus pais 0 1 2 3 4     
22. Estar satisfeito com minha aparência física 0 1 2 3 4     
23. Receber atenção e cuidado das autoridades meu país 0 1 2 3 4     
24. Ver o fim da corrupção no Brasil 0 1 2 3 4     
25. Abandonar minha família para viver na rua 0 1 2 3 4     
26. Trabalhar para ajudar financeiramente meus pais 0 1 2 3 4     
27. Ser alguém muito importante na vida 0 1 2 3 4     
28. Ganhar um patins ou bicicleta 0 1 2 3 4     
29. Ver meu pai agredir e espancar minha mãe 0 1 2 3 4     
30. Sofrer de uma doença e morrer jovem 0 1 2 3 4     
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Questionário PTF-Perspectiva de Tempo Futuro 
Probabilidades de Acontecimentos 

Orientação: 
a) . A seguir apresentamos uma lista de circunstâncias ou sucessos que podem ocorrer  em sua vida. 
b) . Com a ajuda da escala que aparece abaixo, você pode planejar a certeza de que tudo isso pode acontecer 

futuramente em sua vida.  
c). Marque com um X no  número que corresponde a probabilidade desse acontecimento e a seguir, assinale 

com que idade você supõe que isso acontecerá em sua vida.  
           

Nada 
 Provável 

Pouco  
provável 

 
Provável 

Algo  
prováv
el 

Muito  
Provável 

Idade que 
terei  
quando 
isso  
acontecer 

1. Ter um curso universitário 0 1 2 3 4  
2. Ganhar dinheiro para suprimir minhas necessidades 0 1 2 3 4  
3. Trabalhar para doar uma casa a meus pais 0 1 2 3 4  
4. Seu um atleta profissional 0 1 2 3 4  
5. Ter muitos amigos 0 1 2 3 4  
6. Combater a miséria e a pobreza do Brasil 0 1 2 3 4  
7. Concluir meus estudos até o Segundo Grau 0 1 2 3 4  
8. Ser quase impossível entrar na Universidade 0 1 2 3 4  
9. Ter emprego com um bom salário 0 1 2 3 4  
10. Ter sempre boa alimentação em minha casa 0 1 2 3 4  
11. Ficar desocupado e sem emprego 0 1 2 3 4  
12. Viver em paz e harmonia com toda minha família 0 1 2 3 4  
13. Por fim com as guerras das galeras nos bairros 0 1 2 3 4  
14. Servir as Forças Armadas do meu país 0 1 2 3 4  
15. Ter uma profissão para viver bem o resto da vida 0 1 2 3 4  
16. Abandonar os estudos para trabalhar e sobreviver 0 1 2 3 4  
17. Ver meu pai alcoolizado 0 1 2 3 4  
18. Ver construído um abrigo para os menores 
abandonados 

0 1 2 3 4  

19. Casar com quem eu amo e ter filhos 0 1 2 3 4  
20. Ser muito estimado pelos amigos 0 1 2 3 4  
21. Ver a separação conjugal de meus pais 0 1 2 3 4  
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22. Estar satisfeito com minha aparência física 0 1 2 3 4  
23. Receber atenção e cuidado das autoridades meu 
país 

0 1 2 3 4  

24. Ver o fim da corrupção no Brasil 0 1 2 3 4  
25. Abandonar minha família para viver na rua 0 1 2 3 4  
26. Trabalhar para ajudar financeiramente meus pais 0 1 2 3 4  
27. Ser alguém muito importante na vida 0 1 2 3 4  
28. Ganhar um patins ou bicicleta 0 1 2 3 4  
29. Ver meu pai agredir e espancar minha mãe 0 1 2 3 4  
30. Sofrer de uma doença e morrer jovem 0 1 2 3 4  
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Questionário CCA (Versão Inicial) 
Orientação: As frases que aparecem a sequir referem-se à condutas que podem ser mais ou menos freqüentes 
entre meninos ou meninas de sua idade. Por favor, leia atentamente cada uma delas e escolha alternativas que 
corresponda ao seu caso. assim se você nunca realizou a conduta que se refere a frase, você deve marcar um 
X debaixo do Nunca, se realizou de 1 a 5 vezes, deve por um X debaixo de Poucas vezes. Se a realizou entre 
6 a 10 vezes ponha um X debaixo de Muitas vezes, e se realizou mais de 10 vezes, ponha um X debaixo de 
Freqüentemente. 

 0 
Nunca 

1 a 5 
Poucas 
Vezes 

6 a 10 
Muitas 
Vezes 

10… 
Frequen- 
temente 

1.Quebrar as vidraças de casas desocupadas     

2.Surrar uma  pessoa numa briga     
3. Andar de ônibus sem pagar a passagem     
4. Tomar cachaça antes dos 16 anos     
5. Fumar maconha     
6. Incendiar móveis     
7. Insultar uma pessoa desconhecida     
8. Roubar objetos de um carro     
9. Dirigir automóvel embriagado     
10. Tomar anfetaminas     
11. Riscar carros estacionados     
12. Brigar na rua sem uso de armas      
13. Assaltar uma casa sem ter planejado     
14. Arrombar porta de automóveis     
15. Ter provado drogas     
16. Arrombar uma janela     
17. Brigar trocando murros     
18. Tirar fichas de telefones públicos     
19. Andar com pessoas arruaceiras     
20. Localizar facilmente um traficante     
21. Esvaziar pneus de carros     
22. Discutir com o professor     



 312

23. Participar de um assalto com agressão     
24. Se embriagar com bebida alcoólica      
25. Tomar drogas sozinho     
26. Roubar ou bagunçar um comércio     
27. Ameaçar alguém com arma     
28.  Invadir uma casa alheia     
29. Fumar cigarro antes dos 15 anos     
30. Usar  várias drogas ao mesmo tempo     
31. Sujar ruas derrubando lixeiras     
32. Dar um soco ou pontapé em alguém     
33.Tirar objetos da escola sem permissão     
34. Fugir de casa     
35. Usar drogas com um grupo de amigos     
36. Bagunçar num bar ou discoteca     
37. Andar em grupos fazendo arruaças     
38. Roubar lojas em funcionamento     
39. Dormir fora de casa sem permissão     
40. Ser hospitalizado por uso de drogas     
41. Entupir fechaduras      
42. Planejar assalto e realizar o plano     
43. Aceitar algo sabendo que é roubado     
44. Usar LSD     
45. Danificar as instalações da escola     
46. Criar confusão     
47. Pixar banheiros e muros     
49. Roubar bicicletas     
50. Convencer alguém a fazer coisa errada     
51. Usar heroína ou morfina     
52. Danificar lonas de um bar     
53. Andar armado     
54. Roubar objetos de pessoas trabalhando     
55. Cobrar para fazer um trabalho ilegal     
56. Ter vontade de usar drogas     
57. Agredir um policial que esta prendendo   uma pessoa     
58. Tirar coisas de roupas que estão no    vestiário     
59. Ser expulso do colégio     
60. Usar drogas sem receita médica     
61. Desviar trilhos de um trem     
62. Passar mal por usar drogas     
63. Roubar carro ou moto para dar uma  volta     
64. Criar uma confusão     
65. Esvaziar pneus ou subir em carros estacionados     
66. Consumir cocaína     
67. Tirar coisas de tabernas abertas     
68. Agredir alguém com intenção de matar      
69. Ter problemas de saúde por uso de drogas     
70. Danificar telefone público     
71. Perder amigos que morreram pelo uso de drogas      
72. Roubar objetos pertencentes à escola     
73. Perder o emprego ou ser expulso da  escola por uso de 
drogas 

    

74. Roubar coisas de janelas abertas   
      (pássaros, jarros, plantas, etc.) 
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75. Fugir da polícia     
76. Pedir dinheiro de alguém para comprar drogas     
77. Participar de assalto com uso de armas     
78. Meter-se com pessoas maiores     
79. Participar de atos ilegais para conseguir drogas     
80. Bater a carteira do bolso de alguém      
81. Ser detido pela polícia por uso de drogas      
82. Atracar-se com uma pessoa     
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Questionário CCA (Versão Final) 
Orientação: As frases que aparecem a sequir referem-se à condutas que podem ser mais ou 
menos freqüentes entre meninos ou meninas de sua idade. Por favor, leia atentamente cada 
uma delas e escolha alternativas que corresponda ao seu caso. assim se você nunca realizou 
a conduta que se refere a frase, você deve marcar um X debaixo do Nunca, se realizou de 1 
a 5 vezes, deve por um X debaixo de Poucas vezes. Se a realizou entre 6 a 10 vezes ponha 
um X debaixo de Muitas vezes, e se realizou mais de 10 vezes, ponha um X debaixo de 
Freqüentemente. 
 
 
 0 

Nunca 
1 a 5 
Poucas 
Vezes 

6 a 10 
Muitas 
Vezes 

10… 
Frequen- 
temente 

1. Romper os cristais das casas vazias.     

2. Por fogo em algo: uma papeleira, uma mesa, um carro.     
3. Golpear, romper ou rasgar os carros ou motos estacionados.     
4. Abrir as portas de taxis na estação de trem ou ônibus.     
5. arrombar uma janela.     
6. Tirar objetos ou dinheiro de máquinas de guloseimas, telefones       
7. Fazer destroços em uma tenda, roubar do algo ou não.     
8. Fazer destroços em um bar, discoteca etc.     
9. Andar em bandos armados fazendo bagunças ou  distúrbios.     
10. Entupir as ferraduras de lugares públicos.     
11. Atacar a alguém (um inimigo de uma banda rival) em um 
lugar público (rua, bares...) sem uso de armas. 

    

12. Atracar-se com outras pessoas com golpes mútuos.     
13. Dar uma surra em uma pessoa em uma briga.     
14. Agir violentamente contra o professor (ameaças, insultos).     
15. Ameaçar ou assustar a alguém com uma arma.     
16. Dar um murro ou pontapé em uma outra pessoa.     
17. Usar qualquer tipo de arma em uma briga.     
18. Agredir a um policial que trata de deter um outro.     
19. Incitar a um distúrbio ou a um motim.     
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20. Agredir a alguém intentando mata-lo.     
21. Roubar objetos do interior de um carro.     
22. Entrar em uma casa, piso etc. e roubar coisas sem haver 
 planejado com antecedência. 

    

23. Tomar parte de um roubo que implica em uso de força física.     
24. Entrar em uma casa aberta sem permissão com intenção de 
roubar. 

    

25. Tirar algo da carteira ou do armário de alguém do colégio sem 
permissão. 

    

26. Roubar coisas de grandes armazéns, supermercados etc. 
estando aberto. 

    

27. Planejar entrar em uma casa, piso etc. para roubar e levar a 
cabo. 

    

28. Tirar a bicicleta de um desconhecido e ficar-se.     
29. Roubar materiais de gente que está trabalhando.     
30. Tirar coisas do bolso de roupas que estão no armário.     
31. Tirar coisas de tendas pequenas que estão abertas.     
32. Roubar objetos de propriedades da escola.     
33. Roubar coisas das janelas (passarinho, macetas, roupas etc.)     
34. Tomar parte de um roubo que implicou em uso de uma arma.     
35. Dar um tiro em alguém.     
36. Atracar-se a uma pessoa.     
37. Viajar indevidamente sem bilhete ou havendo pago uma tarifa 
inferior. 

    

38. Beber álcool nos bares antes dos 16 anos.     
39. Conduzir embriagado.     
40. Andar com gente que se mete habitualmente em brigas.     
41. Embriagar-se por beber em demasia.     
42. Fumar tabaco antes dos 15 anos.     
43. Escapar-se de casa.     
44. Passar a noite fora de casa sem permissão.     
45. Aceitar objetos sabendo ou reconhecendo que são roubados.     
46. Convencer a outro que faça algo proibido.     
47. Cobrar para fazer algo ilegal.     
48. Ser expulso do colégio.     
49. Fugir da policia.     
50. Poder ser capaz de localizar um vendedor de drogas 
facilmente. 

    

51. Tomar drogas em grupo com os amigos.     
52. Ser hospitalizado por abusar de drogas.     
53. Ter síndrome de abstinência, necessidade de tomar uma droga.     
54. Ter um desmaio como conseqüência de droga.     
55. Ter problemas médicos por uso de drogas (hepatites, 
convulsões, perdas de memória etc.). 

    

56. Perder amigos por consumir drogas.     
57. Perder um emprego ou ser expulso do colégio por causa de 
drogas. 

    

58. Pedir ajuda a alguém por causa de drogas.     
59. Participar em atos ilegais para conseguir drogas.     
60. Ser detido por possuir drogas.     

 
 


