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RESUMO 

 

A vida em sociedade exige uma série de regras, normas e sistemas de lei que precisam ser 

cumpridas para o bom funcionamento da ordem. Mas a quebra dessa ordem tem crescido entre 

os adolescentes e a sociedade, a esse fenômeno denomina-se anomia. Este estudo tem como 

objetivo analisar a relação entre a prática do ato infracional e o estado anômico em adolescentes 

em conflito com a lei. Trata-se de uma pesquisa de campo, de natureza quantitativa e 

correlacional, realizada na Fundação Estadual da Criança e do Adolescente (FUNDAC) em Natal 

– RN, com 40 (quarenta) adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas e mais 40 

(quarenta) de instituição de educação pública do ensino fundamental. Utilizou-se como 

instrumentos um questionário sócio demográfico para obtenção dos dados individuais dos 

adolescentes e duas escalas: a Escala de Anomia Social (EAS) e a Escala de Atitude Anômica 
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(EAA). Com os resultados é possível refletir em direção da perspectiva teórica proposta pelos 

pensadores da teoria da anomia (por exemplo, Durkheim e Merton), os quais, apontam em 

direção da necessidade do cumprimento de normas sociais e que esta, não apenas, tem sua 

funcionalidade no nível pessoal, mas, também, social. 

 

Palavras-chave: Adolescentes em conflito com a lei, medida socioeducativa, anomia. 
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INTRODUÇÃO 

 

No relatório do Mapa da violência de 2015, o Brasil está em terceiro lugar, nas maiores 

taxas de homicídios em adolescentes, na comparação com outros países; tal condição aponta em 

direção da vulnerabilidade dos adolescentes na dinâmica indivíduo-sociedade, tangenciando a 

Declaração Universal dos Direitos Humanos que estabelece, em seu art. 3º "todo indivíduo tem 

direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal" (ONU, 1948/2016). Para tornar mais complexo 

este problema, ainda, tem elo impacto da mídia com a divulgação do crescimento da criminalidade 

urbana e sua influência no comportamento coletivo, estabelecendo, uma condição sine quo non, 

de que para ‘todo’ jovem brasileiro é inevitável o não envolvimento com o crime (Adorno, 

Bordini & Lima, 1999; Waiselfisz, 2015). 

Entre as vulnerabilidades apontadas pelo relatório supracitado, está a pobreza e a pobreza 

extrema, a baixa escolaridade, a exploração no trabalho, a privação da convivência familiar e 

comunitária, os homicídios, a gravidez na adolescência, as doenças sexualmente transmissíveis e 

AIDS, o abuso e a exploração sexual e o abuso de drogas. No entanto, conforme o parecer da 

UNICEF, essas vulnerabilidades afetam de forma diferente os milhões de adolescentes 

brasileiros. O relatório afirma que:  

[...] nascer branco, negro ou indígena, viver no Semiárido, na Amazônia, ou em 

comunidades populares de grandes centros urbanos, ser menino ou menina, ter ou não 

deficiência são fatores que ainda determinam as oportunidades na vida desses 

adolescentes. (UNICEF, 2011, p. 6) 

Apesar desta afirmação, de acordo com Formiga (2012), não se pode fixar nestas 

características socioeconômicas e culturais, as determinações para um perfil de adolescentes 
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desviantes, até por que, os adolescentes brasileiros que tem se envolvido em conflitos delituosos 

já não são os mesmos vistos como antes, jovens de condições socioeconômicas e culturais 

desfavorecidas, em alguns fatos delituosos originados na adolescência, muitos dos jovens tem 

boa formação escolar, família estruturada, condição econômica estável, etc. (Formiga, Duarte, 

Neves, Machado & Machado, 2015). Com isso, antes mesmo de estabelecer punição (seja ela, 

medida sócio-educativa ou leis - por exemplo,  a diminuição na idade penal ideal) é preciso 

conhecer os reais motivos que levam os adolescentes infratores a praticarem delitos, isto é, deve-

se avaliar tais indivíduos inseridos numa perspectiva biopsicossocial-cultural, incluindo, nas 

próprias análises dos dados a história de vida do adolescente, vínculos familiares, estrutura 

econômica e escolar, etc. (Salles, 2005; Santos, Xavier & Nunes, 2009). 

Mediante aos múltiplos fatores das práticas do ato infracional cometida pelo adolescente, 

este estudo pretende abordar a anomia social e atitude anômica como variável de análise do ato 

infracional de adolescentes com e sem conflito com a lei.  

 

Adolescente em conflito com a lei 

 

Em sua origem, a palavra adolescente vem do verbo em latim adolescere, significa crescer 

em direção à maturidade. Entende-se por adolescência o período da vida humana que sucede à 

infância, sendo iniciado com a puberdade e caracterizado por um conjunto de mudanças que 

compreendem aspectos físicos, psíquicos, culturais e sociais. Tantos profissionais, quanto 

instituições públicas, e os próprios pais consideram a adolescência como uma fase importante da 

vida, na qual o sujeito vivencia situações de mudança no corpo em decorrência da manifestação 

de suas funções reprodutivas e, em consequência, experimenta mudanças subjetivas e a 

reelaboração da sua representação identitária. (Coutinho et al, 2011; Bertol & Souza, 2010) 

Segundo a Organização Mundial de Saúde - OMS (1965), a adolescência abrange a 

segunda década da vida, ou seja, dos 10 aos 20 anos. Esse também é o critério adotado pelo 

Ministério da Saúde do Brasil (Brasil, 2007) e pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

– IBGE (Brasil, 2007). Já para o Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, o período vai dos 

12 aos 18 anos (Brasil, 2007). (Schoen-Ferreira et al, 2010) 

De acordo com Bertol e Souza (2010), apesar da perspectiva desenvolvimentista, que 

enfatiza os aspectos biopsicossociais mencionados anteriormente, ser o conceito sobre 

adolescência mais compartilhado na sociedade ocidental contemporânea, existem outras formas 

de entendê-la. Conforme Ferrão e Poli (2014), na perspectiva psicanalítica, embora não seja um 

conceito da psicanálise, a adolescência pode ser compreendida como um tempo do sujeito, onde 

ele passa por processos complexos, como elaboração de perdas, de escolhas, entre outros. Além 

disso, há quem defenda que o conceito de adolescência foi inventado na modernidade, premissa 
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essa corroborada por Calligaris (2000 apud Bertol & Souza, 2010) ao afirmar que foi apenas nos 

últimos 50 anos que esse tema ganhou importância e passou a ser foco de preocupação como 

grupo social. 

Na perspectiva sociohistórica o adolescente não é visto como um indivíduo potencialmente 

problemático fruto de um processo natural do desenvolvimento. Pelo contrário, essa visão nega a 

ideia corrente que estereotipa os adolescentes como sendo rebeldes, conturbados e 

descomprometidos, decorrente dessa fase da vida. Embora se reconheça que há mudanças 

fisiológicas no desenvolvimento do adolescente, essas mudanças não estão diretamente ligadas à 

subjetividade. Conforme a abordagem sociohistórica, as características constituídas no processo 

de desenvolvimento do indivíduo são contínuas e entende-se que o adolescente constrói sua 

identidade enquanto sujeito histórico pertencente à sociedade e que se forma através da cultura 

produzida por esta mesma sociedade. (Ozella & Aguiar, 2008)  

De modo geral, a adolescência é compreendida como uma preparação para a vida adulta, e 

espera-se que aquele que vivencia essa fase a abandone para inserir-se como igual na sociedade 

dos adultos. Contudo, além de lidar com as complexidades ligadas à própria subjetividade do 

indivíduo nesse período da vida, o adolescente também tem que enfrentar uma série de outros 

fatores externos, como observa Coutinho et al (2011): 

 

Nos últimos tempos o adolescente tem lidado com múltiplas adversidades e com 

a complexidade do mundo moderno, representadas principalmente pela 

criminalidade e pela violência perpetrada pelo meio social contra ele e também 

por ele contra o ambiente social. No cotidiano, em especial, as facetas da 

violência criminal e delinquencial têm sido comumente reportadas pela mídia 

como uma grande preocupação da humanidade, uma vez que os adolescentes 

constituem o grupo mais vulnerável aos seus impactos, ora como vítimas, ora 

como espectadores, ora como infratores. (p.102) 

 

Os motivos que levam os adolescentes aos cometimentos de atos infracionais são variados. 

A questão econômica é um fator considerável. De modo geral, o adolescente está inserido numa 

sociedade individualista e consumista, onde o indivíduo que possui poder aquisitivo é valorizado 

e o que não possui acaba, de certa forma, sendo excluído. Assim, alguns adolescentes, na ânsia 

de se enquadrarem nessa dinâmica de prestígio imposta pela sociedade, buscam caminhos 

delituosos como resposta para a superação de sua realidade de exclusão social. (Bock, 2007; 

Formiga, 2011) 

Outro aspecto relevante é o fato de que no período da adolescência o indivíduo passa por 

uma intensa busca de identidade. Nessa busca, como já mencionado acima, o adolescente muitas 

vezes prefere o caminho mais fácil, fazendo identificações maciças com o grupo. Já em outras 
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situações, ele opta por uma “identidade negativa”, já que para ele, “é preferível ser alguém 

perverso, indesejável, a não ser nada” (Aberastury & Knobel, 1989, p. 32). 

Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), o adolescente que comete algum 

tipo de ato infracional fica submetido às medidas socioeducativas previstas na Lei nº 8.069 de 

1990. O cumprimento dessas medidas pode ser tanto em liberdade (como no caso da advertência, 

da prestação de serviços à comunidade e da liberdade assistida) quanto em regime de internação 

(por um período máximo de 3 anos). 

Para Estevam et al (2009), a questão de adolescentes institucionalizados em conflito com a 

lei, submetidos à prática socioeducativa de privação de liberdade, emerge como problemática 

que perpassa todos os segmentos sociais, faixas etárias e grupos comunitários, irradiando a 

degradação desses jovens que, na sua maioria, antes de conhecerem a criminalidade, sobreviviam 

numa situação de extrema carência afetiva, educacional e material, sendo precariamente 

socializados. 

 

Anomia 

 

A primeira utilização dessa palavra anomia, no âmbito da sociologia, é normalmente 

atribuída ao fundador da sociologia moderna, o sociólogo francês Émile Durkheim (1858-1917), 

e teria ocorrido em seu livro “Da divisão do trabalho social”, originalmente publicado em 1893. 

Durkheim em seu livro Da divisão do trabalho social fala sobre a modificação e a relação 

de trabalho - capital ao longo do tempo. Na Idade Média, o operário e o patrão faziam parte da 

mesma corporação, partilhando seus trabalhos, os conflitos eram quase inexistentes. A partir do 

século XV, a realidade entre patrão e operário começou a mudar, a corporação de ofício já se 

tornava posse exclusiva do patrão, com as decisões tomadas somente por ele. Assim, 

consequentemente uma delimitação profunda se constitui entre os patrões e operários. Uma vez 

efetuada essa separação, os conflitos se tornaram numerosos.  

No século XVII inicia a 3ª fase da história das classes operárias: o advento da grande 

indústria, a especialização de mão de obra se torna maior, e as revoltas se tornam mais 

frequentes. A divisão do trabalho surge e gera uma fonte de desintegração: divergências 

individuais, intelectuais e morais; cuja influência deve exigir, na mesma proporção, uma 

disciplina permanente, própria para prevenir ou conter sem cessar seu desenvolvimento 

discordante. Então essa separação das funções sociais possibilita um desenvolvimento 

econômico desregulado, sufoca o espírito de conjunto, quebra a unidade de uma sociedade, 

transformando as pessoas em individualista, pensando somente em si mesma. Assim a falta de 

solidariedade, de regulamentação, de regras na sociedade, se transforma num estado de anomia. 

(Durkheim, 1893)  
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Robert K. Merton (1910-2003), sociólogo americano, em um artigo publicado em 1938, 

conseguiu estabelecer os fundamentos de uma teoria geral da anomia, após fazer uma análise das 

discordâncias estruturais da sociedade americana industrial. Esse trabalho transformou-se em 

parte da sua obra clássica intitulada “Teoria e estrutura sociais”.  

Para ele, em toda conjuntura sociocultural se fortalece metas culturais que emite valores e, 

para alcança-las, a sociedade estabelece determinados meios. Esses meios são heranças 

institucionalizadas que são socialmente estabelecidos. Merton sustentou que a causa do 

comportamento desviante está no fato de que a estrutura cultural enaltece o objetivo de 

acumulação de riqueza material como meta máxima e esperada de todos os cidadãos, ao passo 

que a estrutura social restringe a apenas certos grupos o efetivo acesso a esse objetivo pelas vias 

institucionalizadas. (Merton, 1970) 

Barbosa (2013) diz que o uso de outros meios renegados pela sociedade é considerado uma 

violação das regras sociais em vigor. Assim, se a meta cultural mais importante em uma 

sociedade capitalista, é o sucesso, somado a riqueza e prestígio, considerando-se que ele não 

pode ser alcançado por todos os indivíduos pelos meios institucionalizados, ocorre uma falha 

entre meios e fins, surgindo condutas que vão desde a indiferença até a tentativa de alcançar as 

metas por outros meios.  

Rosa (1977) fala que Robert Bierstedt elencou três significados para o termo anomia que, 

embora distintos, relacionam-se: 

 

1) como sinônimo de “desorganização pessoal do tipo que resulta em um indivíduo 

desorientado ou fora da lei, com reduzida vinculação à rigidez da estrutura social ou à 

natureza de suas normas”, sendo, portanto, uma situação de transgressão das normas 

(ex.: delinquência), significando ilegalidade; 2) para expressar as “situações sociais em 

que as normas estão, elas próprias, em conflito, e o indivíduo encontra dificuldades em 

seus próprios esforços para se conformar às exigências contraditórias” (ex.: serviço 

militar x consciência religiosa); e 3) o terceiro refere-se à “situação social que, em seus 

casos limítrofes, não contém normas e que é, em consequência, o contrário de 

‘sociedade’, como ‘anarquia’ é o contrário de ‘governo’. (ROSA, 1977, p.76) 

 

Esse terceiro significado é o mais usado como representação de anomia e indica uma 

circunstância de grande interesse tanto para o sociólogo como para o jurista, a qual pode ser 

indício de uma mudança social, de uma “crise de valores” (oposição das regras de 

comportamento social), ou de uma crise de autenticidade do poder político e do seu sistema 

jurídico. (Barbosa, 2013) 

A vida em sociedade transmite um cumprimento de normas e sistema de leis que elenca 

padrões, crenças, comportamentos, entre outros, que dita como as pessoas devem se portar ou 
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não em sua interação social, tornando como critério básico da normalidade (Daherndorf, 1997). 

Ao descumprir ou burlar essas normas e leis do comportamento social desejável, o indivíduo 

apresenta um comportamento desviante que ameaça tanto as normas gerais (social, jurídica e 

política) quanto as relações interpessoais (Aguiar, 2003). 

Mac lver (1950 citado por Formiga 2011, p.25) busca explicar o conceito de anomia, 

proposto por Merton e Durkheim, que divide em dois tipos de anomia: uma em perspectiva 

sociológica – atribuindo como uma dimensão individual – eles veem a anomia com um estado de 

ânimo da pessoa onde a sua moral não está bem definida internamente e se rompe, derivando na 

não observância das normas sociais exigidas, levando o sujeito a proceder por impulso e vontade 

própria, sem sentido de conservação de grupo ou de obrigação com estes e sociedade; a outra 

seria uma perspectiva estrutural, na qual a anomia decorre de uma quebra na dimensão estrutural 

cultural, onde quem tem seu espaço no mundo quando existe uma diferença grande na 

expectativa de vida do indivíduo na sociedade (ter sucesso, dinheiro, poder, ascensão social, 

mesmo que sob meios ilegais), e as oportunidades ou meios que essa mesma sociedade oferece 

para concretizar a sua meta.   

Velho (1985), com base em Merton, relata também a relação entre essas duas dimensões, 

denominando uma de anomia social e submetendo a ela como fator responsável o ambiente 

social e o seu sistema; e a outra como anomia comportamental referente ao comportamento do 

indivíduo. Dessa maneira, a anomia pode ser dita como fenômeno social, como também 

reconhecida por uma atitude anômica, ambas estariam inter-relacionadas (Formiga, 2011).  

Rodriguez (2006) fala que muitos são os autores que se refere a anomia como um estado 

mental em termos da falta de sentido, identidade e pertença na dinâmica humano-social. Segundo 

McClosky e Scharr (1965) defende a anomia como compreensão do mundo social como 

contrário a normatividade do comportamento social que permite ao indivíduo um 

desenvolvimento apropriado das subjetividades individuais. Ou seja, para eles existe uma anomia 

psicológica, possuindo-a como atitude ou estado mental de fragilidade da capacidade de 

coerência do sujeito (Formiga, 2012). 

Então, segundo esses autores acima citados, a anomia tem uma correlação entre o 

indivíduo e sociedade; Segundo Formiga (2011, p.50) a relação entre o indivíduo e sociedade 

"ocorre através de um processo de adaptação mútua e de socialização referente às assimilações 

sócio cognitiva das mudanças estruturais e sociais vigentes; que afetam tanto a relação intra 

quanto interindividual". 

Enfim, estabelecido um estado de anomia, no qual a lei se apresenta de forma desassistida, 

num exercício indefeso e, muitas vezes, enfraquecida, demonstrando quase seu desaparecimento, 

é possível que a transgressão se torna a regra, condição que, ao contrário de ser exceção, se torna 

norma. Considerando tais reflexões, o presente estudo teve como objetivo avaliar a relação entre 

atitude anômica e anomia social em adolescentes com e sem conflito com a lei. 
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MÉTODO 

 

Amostra 

Trata-se de uma pesquisa de campo, de cunho quantitativo do tipo correlacional; a pesquisa 

foi desenvolvida na Fundação Estadual da Criança e do Adolescente (FUNDAC) em Natal – RN, 

a qual, é responsável pelas instituições que acolhem adolescentes que cometem ato infracional e 

precisam cumprir medidas sócio-educativas; bem como, em instituições de educação pública do 

nível fundamental. Participaram do estudo, 80 adolescentes, os quais, distribuídos em uma 

amostra equitativa de 40 para cada instituição, sendo todos do sexo masculino e idade variando 

de 13 a 17 anos.  

Quanto aos critérios de inclusão, consideraram-se os adolescentes reincidentes na prática 

do ato infracional, os que estão cumprindo medida socioeducativa há mais de 06 meses e 

adolescentes sem conflito com a lei de escola pública.  

 

Instrumentos 

Utilizou-se como instrumentos um questionário sócio demográfico para obtenção dos 

dados individuais dos adolescentes e duas escalas: a Escala de Anomia Social (EAS) e a Escala 

de Atitude Anômica (EAA).  

A primeira – EAS – foi adaptada para o Brasil por Aguiar (2003); esta escala contém 24 

itens e é distribuída em três dimensões: Descontentamento (nove itens, que se referem a 

percepção da situação individual e do sistema no qual o indivíduo está inserido); Desconfiança 

(seis itens, envolvendo falta de confiança no governo em relação a aspectos políticos, 

econômicos e sociais); Pessimismo (seis itens, que avaliam as pessoas sobre mobilidade social e 

a abertura de oportunidades na estrutura social com base no passado (Estimativa da mobilidade 

obtida) e em termos do futuro (Mobilidade antecipara para o futuro).  

A segunda – EAA – foi elaborado por Formiga (2002) que pretende avaliar uma espécie de 

anomia enfatizando aspectos psicológicos, composta por oito itens a respeito dos quais o 

respondente deve indicar sua concordância tipo Likert que varia de 1 (não concordo) a 5 

(concordo totalmente). Essa escala avalia um conjunto de atitudes e crenças em relação ao 

utilitarismo e a perda da solidariedade entre as pessoas frente ao não cumprimento de uma norma 

ou regra social estabelecida. 
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Procedimentos éticos, de coleta e análise dos dados 

Todos os procedimentos adotados nesta pesquisa seguiram as orientações previstas na 

Resolução 196/96 do CNS e na Resolução 016/2000 do Conselho Federal de Psicologia para as 

pesquisas com seres humanos (CNS, 1996; ANPEPP, 2000). A pesquisa foi iniciada e com 

permissão dos participantes através do TCLE foi administrado um Questionário sócio-

demográfico, a EAS e a EAA para cada participante; esta aplicação foi realizado em uma sala 

apropriada tanto nas instituições em cumprimento de medida socioeducativa da FUNDAC, 

quanto na instituição de educação pública. Os dados foram analisados através do pacote 

estatístico SPSS 21.0, através do qual foram realizadas estatísticas descritivas (média, desvio 

padrão), correlações de Spearman e qui-quadrado. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Após a coleta de dados, optou-se em verificar a relação entre as variáveis do estudo. Para 

isso, efetuou-se uma correlação de Spearman, a qual, revelou o seguinte resultado: com a 

amostra geral (ambos os grupos de adolescentes) observou-se uma relação positiva e 

significativa entre atitude anômica e anomia social; todavia, quando se isolou a amostra de 

adolescentes com e sem conflitos com a lei, apenas, para os adolescentes em conflito com a lei, 

foi observado correlação significativa. 

 

Tabela 1: Correlação de Spearman entre atitude anômica e anomia social em distintos 

grupos de adolescentes. 

Variável Anomia social 

 Amostra geral Amostra de 

adolescentes em 

conflito com a lei 

Amostra de 

adolescentes sem 

conflito com a lei 

Atitude anômica 0,25* 0,26* 0,01 

Nota: * p < 0,05 

 

 Considerando os resultados da tabela 1, procurou-se verificar a distribuição de 

frequências entre as variáveis da atitude anômica e anomia social em relação aos dois grupos de 

jovens. Com isso, para as variáveis dependentes, realizou-se o somatório dos itens, as quais, 

foram divididas em 3 categorias (baixa, moderada e alta), tendo em conta a análise de quartis e 

em seguida, procedeu-se à análise do qui-quadrado; com isso, na tabela 2, observou-se que o 

resultado significativo esteve apenas para a atitude anômica, tendo ocorrido um maior percentual 

para a baixa atitude anômica para os adolescentes sem medidas socioeducativas.  
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Tabela 2: Frequência em percentagem das variáveis do estudo em função do grupo de 

adolescentes 

Variáveis/ Categorias Grupos de adolescentes Estatística 

Construto da medida 
Medidas 

socioeducativas 

Sem 

medidas 
2 gl p < 

 

 

Atitude 

anômica 

Baixa 

 

Moderada 

 

Alta 

26 

 

53 

 

67 

74 

 

47 

 

33 

 

 

8,39 

 

 

2 

 

 

 

0,01 

 

 

Anomia social 

Baixa 

 

Moderada 

 

Alta 

48 

 

43 

 

59 

52 

 

57 

 

41 

 

 

1,54 

 

 

2 

 

 

0,46 

 

  

Considerando tais resultados, é possível refletir em direção da perspectiva teórica proposta 

pelos pensadores da teoria da anomia (por exemplo, Durkheim e Merton), os quais, apontam em 

direção da necessidade do cumprimento de normas sociais e que estas, não apenas, tem sua 

funcionalidade no nível pessoal, mas, também, social; ao observar os resultados, houve uma 

relação positiva entre atitude anômica e anomia social, para a amostra de jovens em conflito com 

a lei, condição que corrobora o que propõem os autores supracitados, pois, o crime em si, tem 

suas bases na dinâmica cultural e social que não foram cumpridas quanto a promessa do Estado 

em relação ao bem-estar do cidadão. 

A reflexão proposta acima foi corroborada quando se observou os resultados apresentados 

na tabela 2; nela, é destaque a maior frequência para os jovens que não estão em medidas 

socioeducativas, tendo assim, menor percentual na atitude anômica. Mesmo não tendo um 

resultado significativo (ver tabela 2) em relação anomia social, é necessário salientar que, 

também, os jovens que não em conflito com a lei apresentaram maior frequência na baixa e 

moderada anomia social, isto é, provavelmente, eles estão inseridos em um sistema social e 

psicológico de cumprimento com as normas sociais, conduta esta, que provavelmente, poderá 

inibir comportamentos relacionadas a constante quebra da normal social  com  o objetivo de  

causar prejuízo ao entorno social e relação humana.  

Com isso, é possível destacar, com  base na literatura, que nenhum ato ocorre no vazio 

social, mas, que tem influências em um sistema social e de comportamento político mais amplo 

relacionado a dinâmica intra e interpessoal do entorno psicossocial desses jovens; isto é, faz-se 

necessário intervir muito mais na interação social em que tais sujeitos estão envolvidos do que 

estabelecer critérios ou indicadores psicopatológicos frente ao desvio de conduta, já que o 

problema da infração juvenil é também, questão social, política e econômica e de estigma social. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

De forma geral, espera-se que o presente estudo tenha cumprido com os seus objetivos (a 

saber: verificar a relação entre anomia social e atitude anômica); assim, no tocante a 

adolescência, observou-se que nesse período o indivíduo busca construir sua identidade, mesmo 

que seja negativa, e com a influência da sociedade consumista e individualista alguns 

adolescentes optam pela prática delituosa para superar a exclusão social e cultural que 

vivenciam, condição esta, que sugere uma interdependência entre os atos infracionais, as 

vivencias psicossociais e o meio social dos adolescentes.  Assim, observa-se que a necessidade 

de intervenção na interação social no entorno da dinâmica psicossociológica na adolescência, a 

qual, está para além de estabelecer critérios ou indicadores psicopatológicos frente ao desvio de 

conduta. 

Espera-se que este estudo seja relevante para as instituições pesquisadas, principalmente, 

para a FUNDAC, no sentido de contribuir para uma reflexão sobre as práticas politicas e sócio-

educativas para que a instituição promova nos adolescentes infratores uma ressignificação do 

ambiente social e do ato desviante, visando com isso, uma melhor atitude quanto ao 

cumprimento das normas na sociedade.  

 

 

 

https://www.facebook.com/psicologia.pt


Psicologia.pt 

ISSN 1646-6977 
Documento publicado em 15.10.2017 

 

Ionara Dantas Estevam, Jane Rodrigues Santana de Oliveira, 
Raíssa Moreira Campos, Nilton Soares Formiga 

12 facebook.com/psicologia.pt   
 

 

REFERÊNCIAS 

 

Aberastury, A., & Knobel. M. (1989). Adolescência normal: um enfoque psicanalítico. 

Trad. S. M. G. Ballve. Porto Alegre: Artes Médicas. 

Adorno, S. (1998). Conflitualidade e violência: reflexões sobre a anomia na 

contemporaneidade. Revista de Sociologia da USP, 10 (1), 19-47. 

Adorno, S., Bordin, E. B.T.B., & Lima, R. S. (1999). O adolescente e as mudanças na 

criminalidade urbana. Editora Perspectiva, vol.13 n° 4. São Paulo-SP.  

Aguiar, M. (2003). Representação social da sociedade, anomia e individualismo 

coletivismo. Dissertação de mestrado não publicada. Universidade Federal do Rio de Janeiro.  

Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Psicologia - ANPEPP. (2000). 

Contribuições para a discussão das Resoluções CNS nº. 196/96 e CFP Nº 016/2000. Recuperado 

em 02 de Setembro de 2011, da WEB (página da WEB):  

http://www.anpepp.org.br/XIISimposio/Rel_ComissaoEticasobre_Res_CNS_e_CFP.pdf.  

Barbosa, G. M. O. (2013). Anomia, Direito e Pós-Modernidade. RIDB, 2 (9), 9043-9081. 

Bertol, C. E., & Souza, M. (2010). Transgressões e adolescência: individualismo, 

autonomia e representações identitárias. Psicologia: Ciência e Profissão, 30 (4) 824-839. 

Bock, A. M. B. (2007). A adolescência como construção social: estudo sobre livros 

destinados a pais e educadores. Psicologia Escolar e Educacional, 11 (1), 63-76. 

BRASIL. (1990). Estatuto da Criança e do Adolescente. Lei nº 8.069 de 13 de julho de 

1990. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências. Brasília, 

DF.  

Carneiro, H. F. et al. (2010). Violência, culpa e ato: causas e efeitos subjetivos em 

adolescentes. Psicologia em Revista, 16 (3), 537-556. 

Conselho Nacional de Saúde – CNS. (1996). Diretrizes e Normas Regulamentadoras de 

Pesquisas Envolvendo Seres Humanos. Recuperado em 02 de Setembro de 2011, da WEB 

(página da WEB): http://conselho.saude.gov.br/resolucoes/reso_96.htm. 

Coutinho, M. P. L. et al . (2011). Prática de privação de liberdade em adolescentes: Um 

enfoque psicossociológico. Psicologia Estudo, 16 (1), 101-109. 

https://www.facebook.com/psicologia.pt
http://www.anpepp.org.br/XIISimposio/Rel_ComissaoEticasobre_Res_CNS_e_CFP.pdf


Psicologia.pt 

ISSN 1646-6977 
Documento publicado em 15.10.2017 

 

Ionara Dantas Estevam, Jane Rodrigues Santana de Oliveira, 
Raíssa Moreira Campos, Nilton Soares Formiga 

13 facebook.com/psicologia.pt   
 

Dahrendorf, R. (1997). A lei e a ordem. Rio de Janeiro, Instituto Liberal. 

Durkheim, É. (1999). Da divisão social do trabalho. 2ª ed. - São Paulo, Martins Fontes. 

Estevam, I. D. et al. (2009). Os desafios da prática socioeducativa de privação de liberdade 

em adolescentes em conflito com a lei: ressocialização ou exclusão social? Psico, 40 (1), 64-72. 

Ferrão, V. S., & Poli, M. C. (2014). Adolescência como tempo do sujeito na psicanálise. 

Adolescencia e Saude, 11 (2), 48-55. 

Formiga, N. S. (2011). Moralidade, anomia social e condutas antissociais e delitivas em 

jovens de diferentes contextos sócio educacionais: verificação de um modelo teórico. Tese 

(Doutorado em Psicologia Social) - Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa-PB. 

Formiga, N. S. (2012). Socialização ética, sentimento anômico e condutas desviantes: 

verificação de um modelo teórico em jovens. Salud & Sociedade, 3(1), 32-48.  

Formiga, N., Duarte, V., Neves, S., Machado, M., & Machado, F. (2015). Escala de 

Condutas Antissociais e Delitivas: Estrutura Fatorial da Versão Portuguesa. Psicologia: Reflexão 

e Crítica, 28(4), 718-727. https://dx.doi.org/10.1590/1678-7153.201528409 

Marconi, M. A. & Lakatos, E. M. (2003). Fundamentos de metodologia científica. Editora 

Atlas, São Paulo. 

McClosky, H., & Schaar, H. (1965). Psychological dimensions of anomy. American 

Sociological Review, 30 (1), 14-40. 

Meireles, M. M. (2004). Anomia: ruptura civilizatória e sofrimento psíquico. (Coleção 

Clínica Psicanalítica). Casa do Psicólogo: São Paulo.  

Merton, R. K. (1970). Sociologia: teoria e estrutura. São Paulo: Mestre Jou. 

ONU (1948/2016). Declaração Universal dos Direitos Humanos. Recuperado em 15 de 

Abril de 2017, da WEB (página da WEB): 

http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Declara%C3%A7%C3%A3o-Universal-dos-

Direitos-Humanos/declaracao-universal-dos-direitos-humanos.html 

Ozella, S., & Aguiar, W. M. J. (2008). Desmistificando a concepção de adolescência. 

Cadernos de Pesquisa 38 (133), 97-125. 

Rodriguez, J. M. G. (2006). Análisis Comparativo de Confiabilidad y Validez de Dos 

Escalas de Anomia. Revista Interamericana de Psicologia/Interamerican Journal of Psychology, 

40 (2), 193-204. 

https://www.facebook.com/psicologia.pt
https://dx.doi.org/10.1590/1678-7153.201528409
http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Declara%C3%A7%C3%A3o-Universal-dos-Direitos-Humanos/declaracao-universal-dos-direitos-humanos.html
http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Declara%C3%A7%C3%A3o-Universal-dos-Direitos-Humanos/declaracao-universal-dos-direitos-humanos.html


Psicologia.pt 

ISSN 1646-6977 
Documento publicado em 15.10.2017 

 

Ionara Dantas Estevam, Jane Rodrigues Santana de Oliveira, 
Raíssa Moreira Campos, Nilton Soares Formiga 

14 facebook.com/psicologia.pt   
 

Rosa, F. A. M. (1977). Sociologia do direito: o fenômeno jurídico como fato social. 5. ed. 

Rio de Janeiro: Zahar Editores. 

Salles, L. M. F. (2005). Infância e adolescência na sociedade contemporânea: alguns 

apontamentos. Estudos de Psicologia, 22, (1), 33-41. 

Santos, M.S., Xavier, A.S., & Nunes, A. I. B. L. (2009). Psicologia do Desenvolvimento: 

teorias e temas contemporâneos. Brasília: Liber Livro. 

Schoen-Ferreira, T. H. et al. (2010). Adolescência através dos séculos. Psicologia: Teoria 

e Pesquisa, 26 (2), 227-234. 

UNICEF. (2011). O direito de ser adolescente: Oportunidade para reduzir 

vulnerabilidades e superar desigualdades. Fundo das Nações Unidas para a Infância. Brasília, 

DF: UNICEF. 

Velho, G. (1985). Desvio e divergência: Uma crítica da patologia social. Rio de Janeiro. 

Jorge Zahar.  

Waiselfisz, J. J. (2015). Mapa da Violência 2015: Adolescentes de 16 e 17 anos do Brasil. 

Rio de Janeiro: CEBELA/FLACSO. 

 

https://www.facebook.com/psicologia.pt

