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RESUMO 

 

A presente investigação teve como principal objetivo explorar o conceito de 

autocontrolo bem como das diversas associações entre este constructo e conceitos proximais, 

através de uma abordagem multimetodológica. Concretamente, procurou-se perceber de que 

forma é que o autocontrolo se encontra relacionado com a impulsividade, procura de sensações, 

propensão para o risco, processos de tomada de decisão e controlo inibitório. Atendendo a estas 

dimensões, pretendemos evidenciar quais contribuem para a explicação do autocontrolo. Por 

fim, procurou-se compreender qual o efeito do autocontrolo, e destas dimensões, nos 

comportamentos antissociais e delinquentes; bem como, explorar o papel da desejabilidade 

social nas relações estabelecidas. Estes objetivos foram prosseguidos através de um estudo 

quantitativo que envolveu a aplicação de questionários a 94 estudantes universitários (duas 

escalas de autocontrolo; BIS; SSS-V), e a realização de três tarefas laboratoriais (BART; IGT; 

Go/No-Go) a cerca de 40 indivíduos. Os resultados obtidos sugerem que existe uma 

consonância entre as diversas medidas psicométricas utilizadas. Relativamente às medidas 

psicométricas e laboratoriais, constatou-se que, apesar de conceptualmente semelhantes, não se 

evidenciaram relações estatisticamente significativas entre a maioria das variáveis utilizadas. 

Todavia, o autocontrolo, operacionalizado pela Escala de Autocontrolo de Tangney encontra-

se positivamente associado ao menor controlo inibitório, medido pela Go/No-Go. Os resultados 

sugerem que quanto à explicação do autocontrolo, o sexo, idade e impulsividade predizem o 

baixo autocontrolo. No que toca à relação entre o autocontrolo, as suas dimensões e os 

comportamentos delinquentes, verificou-se que a procura de sensações e a impulsividade 

predizem a delinquência. Por último, face aos efeitos que a desejabilidade social apresenta um 

efeito na maioria das relações estabelecidas, os resultados sugerem que esta poderá influenciar 

os níveis de autocontrolo reportados pelos sujeitos amostrados. Os resultados alcançados são 

discutidos com base em investigações empíricas centradas no autocontrolo e em algumas das 

suas dimensões proximais. Mais ainda, são denotadas as principais limitações do estudo, 

procurando-se avançar com pistas para investigações futuras.  

 

Palavras-chave: Autocontrolo; impulsividade; procura de sensações; desejabilidade social; 

tarefas laboratoriais; delinquência 
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ABSTRACT 

 

This research aimed to explore the self-control concept as well as the distinct 

associations between the construct and similar concepts, through a multi-methodology 

approach. Specifically, we sought to understand how self-control is related with impulsivity, 

sensation-seeking, risk propensity, decision-making processes and inhibitory control. Taking 

these dimensions into account, we aimed to understand which contribute to the explanation of 

self-control. At last, we sought to comprehend what effect does self-control, and its dimensions, 

have in antisocial and delinquent behaviour; as well as, exploring the role of social desirability 

in the established relationships.  

In this quantitative study, 94 university students completed measures of self-control, 

impulsivity and sensation-seeking, with about 40 of them also completed three laboratory tasks 

(BART; IGT; Go/No-Go). The results suggest a correspondence between all the psychometric 

measures used. Furthermore, no relationship between most psychometric and laboratorial 

measures was found, although being conceptually comparable. However, self-control, when 

measured by Tangney’s Self-Control Scale, was positively associated with lack of inhibitory 

control, measured by Go/No-Go. Regarding self-control, gender, age and impulsivity predict 

lower levels this variable; whilst, when we consider its dimensions and delinquency, sensation-

seeking and impulsivity are the only predictors of delinquent behaviour.  

Finally, since social desirability has an effect in most of the established relationships, 

results suggest it might have an influence in the reported levels of self-control. The results are 

discussed and supported by empirical research focusing on self-control and some of its proximal 

dimensions. Moreover, main limitations of this study and clues for future investigations are also 

taken into consideration.  

 

 

Key-Words: Self-control; impulsivity; sensation-seeking; social desirability; laboratory 

measures; delinquency 
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INTRODUÇÃO 

 

A presente investigação, desenvolvida no âmbito do 2º Ciclo de Estudos em 

Criminologia, teve como objetivos principais explorar o conceito e as diversas formas de 

operacionalização do autocontrolo (1) e analisar a sua relação com os estilos de vida antissociais 

e a delinquência (2), em jovens adultos, com idades compreendidas entre os 18 e os 28 anos. 

Nos últimos 25 anos, o autocontrolo tem sido objeto de estudo em inúmeras 

investigações, transcendendo uma única área científica. De facto, este tem sido associado a 

múltiplas tentativas de conceptualização, operacionalização e validação empírica. Dotado de 

uma complexidade conceptual, este constructo apresenta diversas manifestações e 

representações. Por tal, isto dificulta a sua análise e compreensão assim como a análise de 

quaisquer variáveis ou conceitos a ele associados (Gottfredson e Hirschi, 1990; Akers, 1991; 

Baumeister, Vohs e Tice, 2007; Forde e Kennedy, 1997). A este nível, Moffitt e colaboradores 

(2011) referem que o autocontrolo deverá ser perspetivado como um conceito guarda-chuva, 

ou seja, um constructo que abrange diversos conceitos. A título exemplificativo, podemos 

enunciar conceitos como o de autorregulação (ver Eisenberg, 2000); o de controlo por esforço 

(Rothbart e Rueda, 2005); o de adiamento de gratificação (Mischel, 1986); e até o de regulação 

emocional (Beaver, Ratchford e Ferguson, 2009). Todos estes conceitos possuem aspetos 

teoricamente semelhantes, encontrando-se subjacentes a zonas cerebrais específicas como o 

córtex pré-frontal (Beaver, Wright e DeLisi, 2007). Todavia, não apresentam os mesmos 

significados (Spinrad, Eisenberg e Gaetner, 2007; Wikström e Treiber, 2007). Deste modo, no 

que diz respeito à questão conceptual do autocontrolo, o estado do conhecimento científico 

apresenta-se algo difuso e interdependente do próprio background do investigador.  

Deste modo, proceder a uma operacionalização válida e fiável do conceito de 

autocontrolo traduz-se numa tarefa complexa e de difícil realização (Marcus, 2004; Piquero, 

2008; Piquero e Bouffard, 2007). Mesmo com a publicação da Teoria Geral do Crime 

(Gottfredson e Hirschi, 1990), a forma de operacionalização do autocontrolo tem sido objeto 

de críticas e questionamentos recorrentes (Ward, Nobles e Fox, 2015). Tal é transversal a dois 

níveis: por um lado, na utilização da medida compósita (total) de uma escala de autocontrolo 

em detrimento do peso relativo das suas subdimensões, no estudo do comportamento 

antissocial/delinquente (Ward, Nobles e Fox, 2015; Pratt e Cullen, 2000; Hay e Forrest, 2006; 

Arneklev et al., 1993); e, por outro lado, na utilização de medidas de autorrelato de caráter 

atitudinal ou comportamental (Akers, 1991; Ward, Nobles e Fox, 2015; Hirschi, 2004). A 
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utilização da metodologia laboratorial no estudo do autocontrolo, conceptualizado segundo A 

Teoria Geral do Crime (Gottfredson e Hirschi, 1990), e na sua contribuição para a explicação 

do comportamento delinquente e antissocial é embrionário. Nesta investigação, procurar-se-á 

superar estas lacunas considerando as mais recentes conceptualizações do autocontrolo, 

colocando o necessário ênfase nas formulações de Gottfredson e Hirschi (1990). Também se 

procurará explorar as diversas medidas de operacionalização do autocontrolo, através de uma 

abordagem multimetodológica, considerando, para tal, a metodologia laboratorial.  

O presente estudo estrutura-se em quatro capítulos, que se dividem em subcapítulos. No 

primeiro capítulo é desenvolvido o estado da arte sobre o objeto de estudo que orienta a nossa 

investigação, designadamente o autocontrolo. O subcapítulo inicial versa, assim, sobre as 

principais considerações e conceptualizações sobre o autocontrolo. Num segundo momento 

debruçar-nos-emos sobre a literatura científica que permitiu sustentar os principais 

pressupostos de Gottfredson e Hirschi (1990), na denominada Teoria Geral do Crime. 

Posteriormente, proceder-se-á à revisão teórica sobre os principais postulados desta obra, 

central para a presente dissertação. A este nível serão discutidos os seguintes aspetos: conceito 

de crime; conceito de autocontrolo; o papel das oportunidades no autocontrolo; uma breve 

referência à estabilidade e às causas do autocontrolo; e, por último será dado destaque aos mais 

importantes estudos empíricos que o relacionam com o comportamento delinquente e 

vitimação. De seguida, evidenciaremos a literatura científica que tem procurado avançar 

conceptualmente e empiricamente no conhecimento sobre o autocontrolo. Designadamente, 

atenderemos à Teoria da Ação Situacional de Wikström (Wikström e Sampson, 2006; 

Wikström, 2004; 2009; Wikström e Treiber, 2007) e à depleção do autocontrolo (Muraven e 

Baumeister, 2000). Explorados estes pressupostos-base, procuraremos avançar nas questões de 

conceptualização do autocontrolo, abordando dimensões que se encontram frequentemente 

associadas a este constructo. Procuraremos atender a conceitos como o de temperamento; 

inibição de impulsos; controlo por esforço; impulsividade; tomada de risco; e, procura de 

sensações. Adicionalmente serão discutidas as diferentes abordagens de mensuração destas 

variáveis. Em concreto, referir-nos-emos à utilização à utilização de uma medida compósita ou 

do peso relativo de subdimensões que constituem o autocontrolo; à utilização das metodologias 

de autorrelato, de caráter atitudinal e comportamental; ao papel da desejabilidade social; e, por 

fim, à implementação de tarefas laboratoriais de propensão de risco, processos de tomada de 

decisão, e controlo inibitório.  
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O segundo capítulo destina-se à descrição da metodologia do estudo. Assim, numa 

primeira parte serão descritos os objetivos e hipóteses de investigação que se pretendem testar. 

Aqui caracterizaremos o presente estudo como quantitativo e transversal, e serão descritos os 

vários instrumentos e variáveis utilizados. Será também explicado o conjunto de procedimentos 

realizados para prosseguir a investigação, finalizando com a descrição de tratamento de dados. 

Ou seja, quais os procedimentos de análise estatística descritiva e inferencial adotados para a 

análise dos dados recolhidos.  

O terceiro capítulo tem como objetivo apresentar os principais resultados alcançados 

neste estudo. Iniciaremos com uma caracterização da amostra em função das variáveis do 

estudo, para, posteriormente, nos focarmos na análise de relação entre as variáveis. Em seguida, 

serão apresentados os resultados dos testes de predição realizados.  

Por último, no quarto capítulo é apresentada uma discussão integrada dos resultados, 

onde procuraremos avançar com hipóteses para os dados obtidos, bem como adotaremos uma 

posição crítica e humilde face às limitações do estudo. Serão ainda fornecidas algumas pistas 

que deverão e poderão orientar investigações futuras.  
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CAPÍTULO I: ENQUADRAMENTO TEÓRICO 

 

1. Definição de Objeto de Estudo: o Autocontrolo 

 

O conceito do autocontrolo tem sido objeto de uma grande transformação e interesse. 

Tal reflete-se na literatura científica subordinada a múltiplas áreas de saber, ao nível de uma 

expansão do conhecimento teórico e empírico sobre este objeto. Concretamente, verifica-se 

uma integração de conceitos, provenientes de várias áreas de estudo (e.g., psicologia, biologia, 

neurociências), mas que acabaram por ser enaltecidos com a publicação da Teoria Geral do 

Crime (Gottfredson e Hirschi, 1990).  

A literatura científica sobre o autocontrolo possibilita-nos atender a uma bifurcação em 

duas abordagens teóricas e conceptuais claras: por um lado, uma perspetiva em que releva o 

conceito de autorregulação, e portanto uma posição mais associada ao campo da psicologia (ver 

Eisenberg, 2000; Spinrad, Eisenberg, e Gaetner, 2007; Rothbart e Rueda, 2005); e, por outro 

lado, numa perspetiva multidisciplinar (ver Agra, 2012) da Criminologia, estudos que 

enfatizam o conceito de autocontrolo (Pratt e Cullen, 2000; 2005; Franken et al., 2015; Allom, 

Panetta, Mullan, e Hagger, 2016), após a publicação da Teoria Geral do Crime (Gottfredson e 

Hirschi, 1990). Esta integração teórica e científica aumenta as dificuldades de realizar uma 

análise conceptual do autocontrolo. 

Se nos posicionarmos, por breves instantes, na primeira abordagem, Rothbart e Rueda 

(2005) definem autorregulação como a “capacidade de controlar reações a stress, manter o 

foco atencional e interpretar estados mentais dos outros e do próprio”. Segundo uma outra 

perspetiva, Baumeister e Vohs (2004:500) definem este conceito enquanto “a capacidade do 

indivíduo exercer controlo sobre as suas respostas, de forma a perseguir objetivos e viver de 

acordo com as normas”. Carver e Scheier (1998) referem que estas definições têm em comum 

a orientação ou ajustamento do seu comportamento face a um desejo ou objetivo (ver Carver e 

Scheier, 1998). Atendendo à perspetiva criminológica, mas considerando ainda a primeira 

abordagem, verificamos que o conceito de autocontrolo pode ser definido como “a capacidade 

de inibir, ultrapassar, ou circundar respostas motivadas por recompensas a curto prazo de 

forma a perseguir benefícios a longo prazo” (Hofmann, Friese, e Strack, 2009; Mischel, Shoda, 

e Rodriguez, 1989; Vohs e Heatherton, 2000). McCullough e Willoughby (2009) referem que 

o autocontrolo seria reservado para “situações em que os indivíduos enveredam em 

comportamentos realizados de forma a sobrepor uma resposta dominante (e.g., uma tendência 

comportamental, uma emoção ou motivação) ”. Uma outra definição possível é a de 
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Baumeister, Vohs, e Tice (2007) em que o “o autocontrolo refere-se à capacidade de regular 

a cognição e o comportamento de forma a atingir objetivos a longo prazo”.  

Neste sentido, podemos afirmar a existência de uma aparente sobreposição conceptual 

entre o conceito de autorregulação e de autocontrolo, em alguns dos seus domínios. Com efeito, 

o conceito de autocontrolo e de autorregulação manifestam-se como conceitos distintos, com 

terminologias distintas, mas que devido a esta sobreposição conceptual, tendem a ser 

simultaneamente utilizados, em alguma evidência empírica. Denote-se, por exemplo, a 

definição de autocontrolo, tal como avançada por Baumeister, Heatherton e Tice (1994): “o 

autocontrolo, ou autorregulação, pode ser amplamente definido como qualquer esforço de 

alteração dos pensamentos, sentimentos e comportamentos de um indivíduo ao serviço do 

sucesso em atingir um objetivo específico”. A partir desta conceptualização, Mamayek, 

Paternoster e Loughran (2016) referem que o autocontrolo não seria uma ação impulsiva, mas 

um comportamento impulsivo que anularia a ação impulsiva e a substituiria por uma ação em 

linha com o interesse próprio do indivíduo (c.f., Gottfredson e Hirschi, 1990). McCullough e 

Willoughby (2009) acrescentam que o autocontrolo é um conceito mais específico do que o de 

autorregulação. Segundo os autores, nem todos os estados psicológicos que são autorregulados 

envolvem o autocontrolo (quando definido nos moldes previamente referidos). No entanto, o 

autocontrolo poderá atender a mecanismos que também estão envolvidos na autorregulação 

(McCullough e Willoughby, 2009). 

Considerando a abordagem criminológica, as raízes conceptuais do autocontrolo podem 

ser perspetivadas ao longo da própria História da Criminologia. A título exemplificativo, o 

conceito de autocontrolo pode ser desconstruído à luz da procura de diferenças significativas 

entre criminosos e não-criminosos [Cesare Lombroso (1918 [1899] cit in Gottfredson e Hirschi, 

1990)]. Também Gottfredson e Hirschi (1990) reconhecem a existência de um fator que 

permitiria distinguir indivíduos, embora este não seja o mesmo apresentado por Lombroso. 

Todavia, consideramos que esta tentativa seria estender em demasia os próprios objetivos a que 

nos propomos. Segundo Gottfredson e Hirschi (1990), alguns indivíduos teriam, 

tendencialmente, uma maior probabilidade de cometer atos criminais ou análogos mediante os 

níveis de autocontrolo apresentados. Este postulado tem uma implicação fundamental: a noção 

de propensão criminal. A este nível Quételet (1842) refere que a propensão para o crime:  

“aparenta desenvolver-se na proporção da intensidade e do poder físico e das paixões do 

Homem: atingindo o seu máximo aos 25 anos, período no qual o desenvolvimento físico quase 

que cessa. O desenvolvimento moral e intelectual, que opera mais lentamente, 
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subsequentemente enfraquece a propensão ao crime, que, ainda posteriormente, diminui a 

partir do estado débil dos poderes e paixões físicos.”  

 

Ora, também no campo da Psicologia é possível perspetivar autores que, de alguma 

forma, avançaram com algumas das dimensões que revelam para a formulação conceptual do 

autocontrolo1. Mischel (1986) atende à ideia de volição (“vontade”). Nas palavras do autor, esta 

vontade ocorreria independentemente de razões sociais, pró-sociais ou “morais”. Uma 

característica desta “vontade” humana traduz-se no facto de os indivíduos frequentemente 

imporem barreiras a si mesmo, interrompendo o seu comportamento e adiando a gratificação 

disponível. Este adiamento ocorreria “de obstáculo em obstáculo” (Mischel, 1986:414). Neste 

sentido, quando um adiamento de gratificação é imposto no indivíduo por condições ou forças 

externas, tal é designado como “frustração”; quando o adiamento é autoimposto designa-se de 

autocontrolo. Na ótica do autor, todos os indivíduos devem ser capazes de aprender a deferir 

impulsos e expressá-los, apenas e somente, sob circunstâncias especiais no tempo e no espaço. 

Mischel (1986) reconhece que a capacidade, e aprendizagem, de esperar pelos resultados 

desejados, a par do comportamento, relativo às consequências futuras, são fundamentais para o 

sucesso a longo prazo, e para atingir esses objetivos. Mais, segundo Tobin e Graziano (2010) o 

adiamento de gratificação constituiria um “conjunto de processos motivacionais e cognitivos 

relacionados com a escolha de um objetivo tardio ou mais distante em detrimento de um 

objetivo imediato”. 

Não obstante, Gottfredson e Hirschi (1990) rejeitam todos os conhecimentos elaborados 

até à data e fazem como que tábula rasa do mesmo. Gottfredson e Hirschi (1990:75) concluem 

que as abordagens biológicas, psicológicas, sociológicas e económicas falham na sua assunção 

de que o crime reflete um conceito mais amplo do que a disciplina que o estuda. Estes autores 

argumentam que: 

“…para o sociólogo, o crime é um comportamento social (quando de facto é o 

contrário); para o psicólogo, o crime é um comportamento aprendido (quando de facto 

                                                           
1 Assim sendo, não poderíamos deixar de mencionar os extensos trabalhos da psicanálise, da obra de Freud. Esta 

constitui-se como basilar face, não só, ao constructo do autocontrolo, como a outros modelos conceptuais (e.g., 

adiamento da gratificação). No entanto, sob pena de um alongamento e desvirtuação face ao tema em si, 

consideramos pertinente afastarmo-nos, em termos teóricos e conceptuais, do vasto conhecimento que a 

psicanálise oferece.  
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nenhuma aprendizagem é necessária); para o biólogo, o crime é um traço inato (quando de 

facto, o crime, tal como os acidentes, não pode ser inato)”  

(Gottfredson e Hirschi, 1990:75).  

 

Ou seja, Gottfredson e Hirschi (1990) afastam-se de todos os conhecimentos elaborados 

até à data, a nível do que seria formulado como autocontrolo, nomeadamente, qualquer 

abordagem psicológica, biológica ou sociológica que procurasse explicar o comportamento 

criminal e delinquente. Para estes autores, a realização de atos criminais seria explicada à luz 

de um único fator individual, designado como “a tendência para evitar atos, cujos custos a 

longo prazo, excedem os seus benefícios imediatos ou a curto-prazo” (Hirschi e Gottfredson, 

2001:83). Deste modo, indivíduos com baixos níveis de autocontrolo apresentariam uma 

dificuldade de alcançar objetivos individuais, benéficos, a longo-prazo, com sucesso (Moffitt 

et al., 2001; Tangney, Baumeister e Boone, 2004).  

 

2. Teoria Geral do Crime 

 

Verificou-se, até agora, que o autocontrolo é um conceito complexo, cujas raízes podem 

ser perspetivas em múltiplas áreas do conhecimento. Desta forma, importará, neste momento, 

atender à Teoria Geral do Crime (Gottfredson e Hirschi, 1990) enquanto obra que 

conceptualiza, debate e contempla o conceito de autocontrolo na sua relação com atos criminais 

e análogos. 

 

2.1. Conceito de Crime  

 

Desta forma, e num primeiro momento, consideramos importante compreender a 

posição dos autores face ao conceito de crime. Tal como dita nos seus trabalhos da Escola 

Clássica de Direito Penal, Bentham (1970 cit in Gottfredson e Hirschi, 1990:5) considera que 

a “natureza humana pode ser entendida como a procura do prazer e o evitamento da dor”. 

Face a isto, Gottfredson e Hirschi (1990) denotam que o comportamento humano seria guiado 

pela dor/prazer, e neste sentido, não estaria em causa o facto de o comportamento ser crime ou 

não. Para os autores, o crime, à semelhança do não-crime, satisfaz os desejos humanos 

universais. Ou seja, o ato criminal não seria único, quando perspetivados as motivações e 

desejos a ele subjacentes, nem pressupõe capacidades ou técnicas particulares. Cada indivíduo 

guiar-se-ia por si mesmo, e como tal, seria dotado de liberdade de escolha e opção.  
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A partir dos trabalhos da Escola Positivista Italiana e da Escola Clássica, Gottfredson e 

Hirschi (1990) referem que o ator social escolhe entre o crime e o não-crime tendo em conta os 

prazeres que advém dessas ações. De acordo com Gottfredson e Hirschi (1990), o crime 

corresponderia a “atos de força e de fraude na procura do interesse próprio”. Isto é, segundo 

os autores, estes atos seriam caracterizados por prazeres a curto-prazo, que se manifestar-se-

iam mais “agradáveis”, “mais fáceis” ou até mesmo “preferíveis” a atos “rotineiros”, “a longo-

prazo” ou “que requerem esforços mentais”. Gottfredson e Hirschi (1990) referem que, na 

maioria dos casos, os crimes não produzem os resultados que quem os comete esperava, 

ressalvando também, que determinados comportamentos adotados pelas eventuais vítimas, 

acabam por reduzir, impedir ou limitar a ação do ofensor e minimizar os benefícios que o 

próprio teria com a ação. Segundo os autores, os benefícios do crime a longo prazo são 

limitados, sendo que, não se constituem como partes da definição desse crime. Tal como os 

mesmos referem: “o ganho pecuniário não pode ser usado como preditor da natureza da 

atividade subsequente”. Para os autores, a tentativa de estabelecer conexões entre diferentes 

tipologias criminais cria dificuldades face à sua análise, sendo que os ofensores não atuam 

mediante estas conceções (Gottfredson e Hirschi, 1990).  

À luz da presente teoria e para Gottfredson e Hirschi (1990), a distinção entre diversos 

atos criminais é irrelevante, sendo que os tais atos não-criminais poderão elucidar a natureza 

do crime e do próprio fenómeno de criminalidade, por se constituírem como eventos 

equiparados ao ato criminal. Gottfredson e Hirschi (1990) afirmam que os crimes providenciam 

poucos benefícios a longo-prazo, pelo que, indivíduos com uma tendência para não atender às 

consequências a longo-prazo, e perseguir o prazer imediato, “tendem a ter casamentos, perfis 

de trabalho e amizades instáveis” (Gottfredson e Hirschi, 1990:89) e “tendem a procurar 

prazeres imediatos que não são criminais: tendem a fumar, beber, consumir drogas, ter 

comportamentos de gambling, terem crianças fora do seu alcance e enveredarem em relações 

sexuais ilícitas”. (Gottfredson e Hirschi, 1990:90). Segundo os autores, os crimes requerem 

“pouco planeamento ou competências”, sendo que para estes indivíduos, com esta tendência, 

não existe uma necessidade de “possuir ou valorizar competências académicas ou cognitivas” 

nem de “possuir competências manuais que requerem treino e aprendizagem” (1990:89). 

Gottfredson e Hirschi (1990) referem que caso estes atos criminais fossem distintos dos não-

criminais, “apenas se deveria à localização do indivíduo ou à compreensão de sistemas 

sancionatórios relevantes”.  
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Geis (2000) refere que a conceptualização de crime para Gottfredson e Hirschi (1990) 

envolve uma enorme abrangência da atividade humana, particularmente caso a “fraude” seja 

perspetivada como uma tendência para alterar a verdade e servir os objetivos de cada indivíduo. 

Para o autor, qualquer ação, que não seja absolutamente honesta, realizada na procura do 

interesse próprio, enquadrar-se-iria em este termo. Ao estabelecer uma referência a atos-

análogos, como por exemplo, “acidentes, vitimações, desviâncias em casa, na escola e no 

trabalho, consumo de substâncias, problemas familiares, e doença” (Gottfredson e Hirschi, 

1990), Arneklev e colaboradores (1993), denotam que apesar dos baixos níveis de autocontrolo 

estarem relacionados com comportamentos como o consumo de álcool e gambling, não é 

evidenciada qualquer diferença face a atos de tabagismo (i.e., entre fumadores e não 

fumadores). Por este motivo, Arneklev e colaboradores (1993) referem que “a teoria pode não 

ser tão geral quanto se pensa”.  

Em suma, o pressuposto-base da Teoria Geral do Crime é a de que todos os indivíduos 

seguem uma tendência universal para desenvolver e procurar o seu próprio prazer. Esta 

tendência de procura de prazer manifesta-se na prática de atos criminais ou atos análogos, que 

podem aumentar ou se traduzir na prática de comportamentos criminais (Gottfredson e Hirschi, 

1990). Assim, um conceito-chave para a presente teoria é o de propensão criminal, no sentido 

de que as diferenças individuais, face à adoção e prática de atos criminais, consubstancia-se na 

vulnerabilidade individual em resistir às tentações do momento. Ou seja, Gottfredson e Hirschi 

(1990) distinguem o cometimento ou não-cometimento de atos criminais, ou análogos, na 

capacidade de atender (ou não) às consequências negativas a longo prazo.  

 

3.1. Conceito de Autocontrolo 

 

A esta tendência de ação em função do prazer imediato, ignorando as consequências a 

longo prazo, Gottfredson e Hirschi (1990:89) designam por baixo autocontrolo. Segundo os 

autores, indivíduos com baixo autocontrolo tendem a possuir “uma tendência para responder 

a estímulos tangíveis no ambiente imediato, têm uma orientação ‘aqui e agora’”. Por outro 

lado, níveis mais elevados de autocontrolo permitiria aos indivíduos adiarem a gratificação 

imediata.  

Em segundo, o baixo autocontrolo envolve a tendência de “falta de diligência, 

tenacidade ou persistência no curso do ação” de tal forma que os indivíduos com baixo 

autocontrolo preferiam a “gratificação de desejos simples ou fácil” evitando a realização de 

tarefas complexas (Gottfredson e Hirschi, 1990:89). Com efeito, os atos criminais 
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providenciam gratificação de desejos fáceis ou simples. Indivíduos com elevados níveis de 

autocontrolo tendem a adiar a gratificação.  

Em terceiro, segundo Gottfredson e Hirschi (1990:89), os atos criminais são 

“arriscados, entusiasmantes, excitantes”, “envolvem perigo, velocidade, agilidade, deceção ou 

poder”. Assim sendo, enquanto os indivíduos com baixos níveis de autocontrolo tendem a ser 

aventurosos; os que têm níveis mais altos de autocontrolo serão, tendencialmente, mais 

cuidadosos. Em quarto lugar, o baixo autocontrolo envolve uma preferência por atividade física 

em vez de atividade mental ou “cognitiva” (Gottfredson e Hirschi:1990:89). Ou seja, os 

indivíduos com níveis mais baixos de autocontrolo tendem a ser mais ativos e físicos.  

Em quinto lugar, segundo a Teoria Geral do Crime (Gottfredson e Hirschi, 1990) os 

crimes resultam em dor ou desconforto para a vítima, pelo que, indivíduos com baixo 

autocontrolo são “autocentrados, indiferentes, insensíveis ao sofrimento e às necessidades dos 

outros” o que não significa que sejam necessariamente antissociais (Gottfredson e Hirschi, 

1990:89). Supletivamente, os crimes envolvem a perseguição do prazer imediato, o que leva a 

que “indivíduos com baixo autocontrolo persigam comportamentos não tipificados como 

crimes”(Gottfredson e Hirschi, 1990). Finalmente, “indivíduos com baixo autocontrolo tendem 

a ter tolerância mínima para a frustração e pouca capacidade de responder a conflitos através 

de meios verbais, quando comparados com meios físicos” (Gottfredson e Hirschi, 1990:90).  

Em suma, indivíduos com baixos níveis de autocontrolo tendem a ser impulsivos, 

insensíveis, físicos (em vez de mentais), adotam comportamentos de risco, têm mentalidade 

fechada, têm baixa tolerância à frustração, são não-verbais e tendem a enveredar por atos 

criminais ou análogos (Gottfredson e Hirschi, 1990:90). Por outro lado, indivíduos com níveis 

altos de autocontrolo têm mais facilidade de resistir a tentações e de adiar a gratificação 

imediata (Gottfredson e Hirschi, 1990). A Fig.1 que se segue representa o autocontrolo e os 

seus elementos segundo a conceção aqui avançada.  

 

Fig.1. Representação gráfica da conceptualização do autocontrolo e os seus elementos a partir de Gottfredson e Hirschi 

(1990) 
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3.3. Autocontrolo e as oportunidades 

 

Gottfredson e Hirschi (1990) reconhecem que os baixos níveis de autocontrolo não 

levarem necessariamente ao crime, sendo que este apenas ocorre quando surge uma 

oportunidade. Com efeito, Hirschi e Gottfredson (2003) discutem a interação entre 

predisposições individuais distintas para a delinquência e a existência de oportunidades, 

possíveis e lógicas. Estes autores reconhecem que a existência de oportunidades, não seria mais 

do que um “fator eventual” não atribuindo um relevo especial a estas (Gottfredson e Hirschi, 

1990). A título exemplificativo os autores referem que “uma criança de 12 anos que não pode 

roubar um carro, pode roubar uma bicicleta; um indivíduo de 30 anos que não pode adotar 

comportamentos desviantes na escola, pode ser desviante no trabalho e nas obrigações 

familiares” (Gottfredson e Hirschi, 2003:10). Recordemos aqui a importância de perspetivar os 

atos análogos a crimes, sendo que estes, tal como nos referem em A Teoria Geral do Crime: 

“continuam a ser manifestações do baixo autocontrolo. Desta forma, nenhum ato específico, 

tipo de crime, ou forma de desvio é unicamente requerida pela ausência de autocontrolo”.  

A este nível, tal como Grasmick e colaboradores (1993) referem, a oportunidade refere-

se a condições estruturais de acesso e à disponibilidade de um alvo. LaGrange e Silverman 

(1999) destacam que para existir consumo de drogas, é necessário existir um acesso a estas; 

para conduzir sobre efeito de substâncias psicoativas e álcool, é necessário existir um acesso a 

um veículo e a essas substâncias. Gottfredson e Hirschi (1990) reconhecem que tudo isto 

seriam, ainda assim, tendências subjacentes à procura do prazer imediato e a curto-prazo. 

Quanto à versatilidade criminal e ao problema de etiquetagem dos comportamentos 

especializados (como o ladrão, o violador), Gottfredson e Hirschi (1990) referem que existe 

uma tendência para ignorar uma série de outros comportamentos do indivíduo, pelo que esta 

visão acabaria por ser mais retrospetiva do que preditiva. No que contende com a 

especialização, os autores referem que o crime é algo “simples e fácil”, daí que os autores 

remetem para a noção de conveniência e de oportunidade, relativamente aos atos criminais e 

não-criminais, análogos ao crime, serem coincidentes. Mais uma vez, a posição dos autores face 

às oportunidades é clara, uma vez perspetivada a importância de uma das maiores causas da 

criminalidade, na figura do baixo autocontrolo.  

 

3.4. Estabilidade do Autocontrolo 
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De acordo com Gottfredson e Hirschi (1990), o autocontrolo é uma característica de 

todos os indivíduos, existindo sob a forma de um gradiente, que se manifesta num padrão 

estável de comportamento (1990, pp. 107-8). Esta estabilidade verifica-se em termos relativos, 

a nível inter-individual. Ou seja, indivíduos com baixo autocontrolo na infância seriam 

indivíduos que, quando comparados com os seus pares, na vida adulta, também apresentariam 

baixos níveis de autocontrolo. Esta estabilidade ocorre desde cedo, por volta dos 10 anos, apesar 

de no final da adolescência poderem existir variações nos níveis de autocontrolo. Deste modo, 

apesar de os níveis absolutos de autocontrolo poderem mudar a um nível intra-individual, estes 

permanecerão estáveis, a um nível inter-individual, ao longo do ciclo de vida. Estes 

pressupostos concretizam a referida estabilidade relativa do autocontrolo (Gottfredson e 

Hirschi, 1990).  

A este nível, a literatura científica não é consensual sobre a existência de uma 

estabilidade relativa do autocontrolo. Diamond, Morris e Piquero (2015) reconhecem variações 

nos níveis de autocontrolo em diferentes trajetórias desenvolvimentais. Alguns autores 

defendem que o autocontrolo não é absolutamente estável, a um nível intra-individual, e que 

tende a aumentar com a idade (Arneklev, Cochran e Gainey, 1998; Hay e Forrest, 2006; Turner 

e Piquero, 2002), apesar de permanecer relativamente impermeável a alterações do sistema de 

justiça criminal (Piquero, Jennings e Farrington, 2010).  

 

3.5. Causas do Autocontrolo 

 

Apesar de não ser um dos pontos centrais na presente dissertação, consideramos 

importante denotar a posição de Gottfredson e Hirschi (1990) face às causas do baixo 

autocontrolo. Segundo os autores, eles consideram o baixo autocontrolo um resultado de 

socialização ineficaz, pelo que “as características associadas com o baixo autocontrolo tendem 

a verificar-se na ausência de disciplina ou treino” (Gottfredson e Hirschi, 1990:95). Ou seja, 

o autocontrolo é improvável de ser exercido na ausência de esforço, com ou sem intenção, para 

o efetivar. Os autores advogam que o ambiente familiar e as práticas parentais são a causa mais 

importante do baixo autocontrolo. Tal como Gottfredson e Hirschi (1990:97) denotam:  

 

“O comportamento parental, ou como atualmente se referem, as práticas parentais 

direcionadas ao treino da criança sobre os direitos e sentimentos dos outros, e como estes 

direitos ou sentimentos acabam por constringir o comportamento da criança”.  
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Mais ainda, “as diferenças a nível do autocontrolo são, em primeiro lugar, atribuídas 

a práticas de socialização familiares” (Gottfredson e Hirschi, 1990:107). Tal como referem, as 

condições mínimas e necessárias para que uma adequada educação da criança ocorra devem 

cumprir os seguintes pressupostos: “monitorizar o comportamento da criança; reconhecer o 

comportamento desviante quando este ocorre e punir esse comportamento”.  

Em a Teoria dos Vínculos Sociais, Hirschi (1969) reconhecia que tudo o que era 

necessário para que isto se verificasse era a afetividade e investimento na criança (ver Hirschi, 

1969). Perrone, Sullivan, Pratt, e Margaryan (2004) reforçam a ideia de que a eficácia parental 

é um preditor (embora não o único) nos níveis de autocontrolo dos jovens. Segundo Wikström 

e Treiber (2007), os principais argumentos aparentam ser o de uma socialização familiar 

ineficaz na infância que causa baixos níveis de autocontrolo o que se traduz no envolvimento 

criminal e em “atos análogos”. Tal deve-se ao indivíduo ser mais vulnerável a tentações 

imediatas de realizar atos de força e de fraude na procura do interesse próprio.  

 

3.7. Relações entre Autocontrolo, Comportamento Delinquente e Vitimação 

 

A evidência empírica tem demonstrado, que independentemente do tipo de contexto ou 

de grupo amostral, as diferenças individuais de autocontrolo estão associadas, de forma 

significativa, a uma variedade de comportamentos criminais e antissociais (Pratt e Cullen, 

2000) e experiências de vitimação (Pratt, Turanovic, Fox e Wright, 2014). Gottfredson e Hirschi 

(1990:17) também referem que “vítimas e ofensores tendem a partilhar todas, ou quase todas, 

as características pessoais e sociais”, sugerindo que a vitimação e os comportamentos 

delinquentes e antissociais são produzidos por processos e experiências semelhantes que 

emanam de socialização individual e de experiencias familiares (Baron, Forde e Kay, 2007; 

Forde e Kennedy, 1997; Holtfreter, Reisig e Pratt, 2008; Piquero et al., 2005; Schreck, 1999; 

Schreck, Stewart e Fisher, 2006; Reingle, 2014). Ou seja, os comportamentos delinquentes e a 

vitimação seriam outcomes de processos idênticos que se encontram subjacentes ao baixo 

autocontrolo.  

Recorde-se que, para Gottfredson e Hirschi (1990), o baixo autocontrolo seria o fator 

individual que explicaria o comportamento criminal e o cometimento de atos análogos ao crime 

(ver Pratt e Cullen, 2000). O facto de o autocontrolo remontar também a estes atos análogos, 

permite estabelecer a ligação entre indivíduos com baixo autocontrolo e o maior risco para a 

vitimação (Forde e Kennedy, 1997; Pratt, Turanovic, Fox e Wright, 2014; Schreck, 1999; 

Schreck, Stewart, e Fisher, 2006; Jennings, Piquero e Reingle, 2012; Jennings et al., 2010; 
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Piquero et al., 2005; Holtfreter, Reisig e Pratt, 2008). Portanto, é possível compreender que o 

baixo autocontrolo contribui para a adoção de comportamentos criminais e para a adoção de 

comportamentos que se associam também a experiências de vitimação (Flexon, Meldrum e 

Piquero, 2016). Por outras palavras, as experiências de ofensa e vitimação devem reaparecer 

nas vidas daqueles que têm baixos níveis de autocontrolo (Gottfredson e Hirschi, 1990). 

Com efeito, o baixo autocontrolo não se manifesta como a única explicação do 

fenómeno da criminalidade (Ridder et al., 2012; Garner e Dunsmore, 2011; Burt e Simons, 

2013; Beaver, Ratchford e Ferguson, 2009; Gibbons, 1994; Wiesner e Rab, 2015; LeBlanc, 

2006) tal como Hirschi e Gottfredson (1990) defendiam. De facto, existem determinadas 

considerações situacionais (ver Wikström, 2006; Ratchford e Beaver, 2009), genéticas (Mayer-

Lindenberg et al., 2006; Rothbart e Hwang, 2002), neuropsicológicas (Beaver, Wright, e 

DeLisi, 2007), desenvolvimentais (Forrest e Hay, 2011), entre outros (ver Pratt e Cullen, 2000; 

Grasmick et al., 1993) que necessitam de ser tidas em conta, em conjunto com o autocontrolo, 

relativamente à explicação da criminalidade e dos comportamentos desviantes. O baixo 

autocontrolo tem sido associado a uma maior probabilidade de o indivíduo cometer 

comportamentos delinquentes, criminais ou desviantes (Arneklev, Elis, e Medlicott, 2006; 

Burton et al., 1998; Tremblay, Boulerice, e Niscale, 1995; Nagin e Paternoster, 1993; Pratt e 

Cullen, 2000), e até de serem influenciados por pares desviantes (Franken et al., 2015) 

Em termos empíricos, existe uma grande extensão de estudos que se encontram 

fundamentados numa variedade de metodologias e desenhos de investigação. Por um lado, estes 

denotam a existência de uma relação entre o baixo autocontrolo e a criminalidade (Ridder et 

al., 2012; Pratt e Cullen, 2000) e, por outro lado, entre o baixo autocontrolo e a desviância 

(Donner e Jennings, 2014; Perrone, Sullivan, Pratt e Margaryan, 2004; Tangney, Baumeister e 

Boone, 2004; Harrison, Jones e Sullivan, 2008). Quanto à desviância, atendemos a 

comportamentos como o consumo de álcool (Tangney, Baumeister e Boone, 2004; Gibbs, 

Giever e Martin, 1998; LaGrange e Silverman, 1999) ou a desonestidade académica (Cochran, 

Aleksa, e Sanders, 2008). Posto isto, é indubitável que o autocontrolo constitui-se como um dos 

mais fortes preditores da criminalidade e da delinquência (Pratt e Cullen, 2000). Todavia, é de 

realçar que existem estudos que revelam que o autocontrolo seria um mais sério preditor de 

comportamentos antissociais do que de formas mais severas de criminalidade (Forde e 

Kennedy, 1997).  

Ora, antes de evidenciarmos o que a literatura científica tem dito sobre as relações 

estabelecidas entre os níveis de autocontrolo e vitimação, importa, de forma breve, aludirmos 
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à Teoria dos Estilos de Vida, que face a estas experiências tem a sua importância demarcada. 

A Teoria dos Estilos de Vida (Hindelang, Gottfredson e Garofalo, 1978) enquadra-se, a par da 

teoria das atividades de rotina (ver Cohen e Felson, 1979), nas perspetivas teóricas explicativas 

da vitimação. Daigle (2013) constata que uma teoria de vitimação é, usualmente, um conjunto 

de proposições testáveis, desenhadas para explicar o motivo pelo qual um indivíduo é vitimado. 

Neste sentido, Hindelang, Gottfredson e Garofalo (1978) procuram estabelecer a relação entre 

o risco de vitimação criminal e o facto de as vítimas entrarem em contacto com um potencial 

ofensor. Especificamente, propõe que o risco de vitimação individual pode ser melhor 

explicado na medida em que os estilos de vida adotados, por cada indivíduo, criam 

oportunidades para que, por um lado, o ofensor cometa um crime ou ato delinquente e, por 

outro lado, que a vítima experiencie o fenómeno de vitimação (Hindelang, Gottfredson e 

Garofalo, 1978). 

Segundo Garofalo (1987), um estilo de vida é definido como um atividade de rotina 

diária, vocacional (e.g., trabalho, escola, tarefas domésticas) ou de lazer, que pode ser 

determinante da probabilidade de vitimação pessoal. De forma implícita, Hindelang, 

Gottfredson e Garofalo (1978) afirmam que a vitimação tende a ocorrer de forma mais frequente 

em alguns grupos (e.g., jovens, homens, afro-americanos) devido a estas características 

partilhadas (e.g., idade, sexo e raça) estarem associadas a certas expectativas, que resultam em 

padrões comportamentais ou estilos de vida diferenciais. Uma premissa central dentro deste 

quadro conceptual é a de que a variação demográfica no risco de vitimação será atribuída a 

diferenças nos estilos de vida (Berg, Stewart, Schreck, e Simons, 2012). Mais recentemente, 

Schreck, Stewart e Fisher (2006) referem que determinados estilos de vida aparentam estar 

relacionados com a vitimação. Garofalo (1987) refere que os padrões dos estilos de vida 

influenciam (a) a quantidade de exposição a lugares e tempos com risco de vitimação distintos 

e (b) a prevalência de associações com os outros que têm maior ou menor probabilidade de 

cometer crimes (ver Sampson e Lauritsen, 1994). Ou seja, aqueles que passam mais tempo, 

expostos, de forma diferencial, a “lugares, tempos e pessoas de maior risco” (Hindelang, 

Gottfredson e Garofalo, 1978:245), particularmente em espaços públicos, à noite ou entre 

desconhecidos, têm uma maior exposição a potenciais ofensores e têm um maior risco de serem 

vitimados. Tal como já referimos, a Teoria das Atividades de Rotina (Cohen e Felson, 1979) 

também tem sido associada à explicação das experiências de vitimação. Hindelang, Gottfredson 

e Garofalo (1978) formulam a Teoria dos Estilos de Vida de forma relativamente aproximada 
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a esta. Neste sentido, importará discriminar estas duas abordagens teóricas, designadamente, 

através da sua conceptualização do risco de vitimação.  

De acordo com a Teoria dos Estilos de Vida (Hindelang, Gottfredson e Garofalo, 1978) 

quer a vitimação quer o risco são vistos de forma probabilística, enquanto variáveis que existem 

num continuum. Por um lado, Hindelang, Gottfredson e Garofalo (1978) constatam que “a 

participação em comportamentos de risco, como consumo de drogas, assalto a indivíduos ou 

furto de lojas, não garante, necessariamente que estes indivíduos sejam vítimas de crime, mas 

enveredar nestes comportamentos aumenta a probabilidade de tal ocorrer”. De forma 

alternativa, Cohen e Felson (1979:589) referem que “a falta de um destes elementos – ofensor 

motivado, alvo apetecível e ausência de guardiões capazes – é suficiente para prevenir o 

sucesso de uma ofensa/crime predatório, subjacente a um contacto-direto entre ofensor e 

vítima”. Ou seja, segundo esta perspetiva, a probabilidade de vitimação está assegurada através 

da descrição do evento de vitimação em si (Pratt e Turanovic, 2016). A realização de atividades 

domésticas pode manifestar-se como uma medida proxy da proporção de indivíduos que se 

apresentariam como alvos potenciais, em relação a ofensores potenciais, fora de suas casas 

(Pratt e Cullen, 2005). No entanto, tal não significa que quando um indivíduo sai de casa, está, 

por definição, a enveredar em “comportamentos de risco” (Pratt e Turanovic, 2016). Isto é, 

embora a vitimação não necessite da adoção de comportamentos de risco de forma explícita, 

também é verdade que sair de casa, é, no melhor dos casos, uma condição necessária e não-

suficiente para se ser vítima de crime, pelo menos relativamente a alguns tipos de crime (Pratt 

e Turanovic, 2016). Esta diferença tem sido abordada por Pratt, Turanovic, Fox e Wright 

(2014:104) onde os autores afirmam que “Não é simplesmente o sair de casa que importa, mas 

os riscos diferenciais associados ao que “alguém está efetivamente a fazer fora de casa””. 

Ora, a partir dos pressupostos levantados pela Teoria Geral do Crime (Hirschi e 

Gottfredson, 1990) tem existido um enfoque no estudo das relações entre autocontrolo e 

vitimação, designadamente, na procura de uma explicação de caráter individual das 

experiências de vitimação (Schreck, 1999). Pratt (2015a) constata que indivíduos com baixo 

autocontrolo comportam-se de forma distinta do que indivíduos com elevados níveis de 

autocontrolo. De acordo com o autor, estas diferenças comportamentais acompanham 

diferentes probabilidades de vitimação (Pratt, 2015a). Schreck, Stewart e Fisher (2006) 

demonstram que níveis elevados de baixo autocontrolo aumentam significativamente, e de 

forma significativa, a probabilidade (ou o risco) de vitimação. Concretamente, estes indivíduos 

não refletem sobre as consequências dos seus atos a longo-prazo, ou seja, falham em associar 
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as suas atividades, ao risco de vitimação, e continuam a colocar-se nas mesmas situações e a 

realizar os mesmos comportamentos que facilitam, provocam, ou precipitam a vitimação que 

sofreram (Schreck, Stewart e Fisher, 2006; Turanovic, Reisig e Pratt, 2014).  

De facto, implementar precauções e adotar comportamentos que evitem a vitimação 

reiterada, requer esforço, pelo que indivíduos com baixo autocontrolo, sendo mais impulsivos, 

autocentrados, preguiçosos, orgulhosos, e com pouca capacidade de planear a longo prazo, não 

tomariam estas decisões. Para além disso, estas características também relevam ao nível de que 

estes indivíduos não contariam com a proteção dos seus pares, em situações de risco; possuiriam 

um maior risco de se envolverem em rixas e terão uma maior probabilidade de se exporem a 

um contexto de maior perigosidade. Assim, é fácil de perceber que estes indivíduos são 

facilmente provocados possuindo uma baixa motivação para adotar medidas de precaução 

potencialmente complexas (Schreck, 1999).  

O autocontrolo tem sido, à semelhança do comportamento delinquente, apontado como 

um fator com um impacto direto e causal na vitimação (Boutwell et al., 2013; Fox, Lane e 

Akers, 2010; Holtfreter, Reisig e Pratt, 2008). Neste sentido, importa atender, desde logo, o 

facto de os homens serem mais vitimados do que as mulheres, para além de se encontrarem 

mais envolvidos em atividades criminais (Meserchmidt, 1993 cit in Stewart, Elifson, e Sterk, 

2004). Relativamente ao autocontrolo, e apesar de os resultados não serem consensuais, sabe-

se que, tendencialmente, os homens têm níveis de autocontrolo mais baixos do que as mulheres 

(LaGrange e Silverman, 1999; Hirschi e Gottfredson, 1990:147), o que acompanharia os 

resultados referidos anteriormente.  

O baixo autocontrolo e a vitimação encontram-se, efetivamente, relacionados (Schreck, 

Stewart e Fisher, 2006; Ward, Fox, Tillyer, e Lane, 2015; Tillyer, Fisher e Wilcox, 2011; 

Wilcox, Tillyer e Fisher, 2009; Fox, Lane, e Akers, 2010; Jennings et al., 2010; Piquero et al., 

2005). Mais do que uma mera associação correlacional, Schreck, Stewart e Fisher (2006) 

constatam que indivíduos com baixos níveis de autocontrolo tendem a permanecer numa 

trajetória que aumenta o seu risco de vitimação. Tal pode-se aludir como o “state dependence” 

da vitimação. Afirma-se que indivíduos que são vítimas de crime tendem a permanecê-lo 

(Wittebrood e Nieuwbeerta, 2000) vítimas de crime. Enquanto esta estabilidade poderá ser dada 

por fatores situacionais ou contextuais, a Teoria Geral do Crime (Hirschi e Gottfredson, 1990) 

permite olhar para esta estabilidade em resultados de vida desvantajosos, como consequência 

do próprio autocontrolo (Schreck, 1999). Não obstante, as relações encontradas entre 

autocontrolo e vitimação não são consistentes para todos os tipos de vitimação. Senão vejamos. 
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Averdijk e Loeber (2012) referem que não existem diferenças significativas quanto à vitimação 

em indivíduos altos e baixos em autocontrolo. Por outro lado, Turanovic, Reisig e Pratt (2014) 

constatam que o baixo autocontrolo e as ofensas violentas predizem de forma significativa a 

vitimização violenta. Estes referem que os mecanismos, que podem conduzir à vitimização 

violenta, podem ser diferentes, mediante os contextos estruturais, como por exemplo, se os 

contextos são marcados por depravação socioeconómica e/ou onde uma subcultura de violência 

ou “código de rua” é mais provável de prevalecer. 

 

3.8. Avanços Científicos face à Teoria Geral do Crime  

 

Têm sido múltiplos os estudos que procuram testar a Teoria Geral do Crime, quer quanto 

à sua conceptualização (e.g., Ward, Nobles e Fox, 2015); quer quanto à sua operacionalização 

(Arneklev et al., 1993; Grasmick et al., 1993); à sua estabilidade (Arneklev, Cochran e Gainey, 

1998); às oportunidades (Longshore, 1998; LaGrange e Silverman, 1999); às suas causas 

(Gibbs, Giever e Martin, 1998); à sua relação com o comportamento delinquente (Pratt e Cullen, 

2000) ou à vitimação (Pratt, Turanovic, Fox e Wright, 2014). Portanto, torna-se claro o motivo 

pelo que a Teoria Geral do Crime (Gottfredson e Hirschi, 1990) se constitui uma das teorias 

mais empiricamente citadas e testadas no âmbito da Criminologia. Importará agora atender a 

estudos que procuram discutir a conceptualização e operacionalização do autocontrolo, 

avançada em A Teoria Geral do Crime (Gottfredson e Hirschi, 1990), mas também atender a 

estudos que procuram avançar em alguns dos seus pressupostos. 

Recordemos que, para Gottfredson e Hirschi (1990:232), o baixo autocontrolo é um 

“fenómeno unitário que absorve as suas causas” e deste modo “a procura de correlatos de 

personalidade com a criminalidade, para lá do autocontrolo, dificilmente trará frutos”. Mais 

ainda, referem que existiria uma “tendência para estes traços aparecerem juntos, nos mesmos 

indivíduos”. Mamayek, Paternoster e Loughran (2016) salientam que os seis elementos do 

baixo autocontrolo – impulsividade, procura de risco, preferência por tarefas físicas e simples, 

autocentrismo e temperamento - seriam manifestações típicas da ação impulsiva sem atender a 

consequências futuras da mesma. Segundo estes autores, o conceito de baixo autocontrolo 

sobrepõe-se com o conceito de impulsividade (e.g., alguém com baixos níveis de autocontrolo 

possui maiores níveis de impulsividade, e tenderá a adotar comportamentos tipicamente 

impulsivos, criminais ou desviantes). Mamayek, Paternoster e Loughran (2016) afirmam que o 

baixo autocontrolo tem sido perspetivado como um fator indicativo de diferenças inter-

individuais na motivação e propensão criminal. Todavia, deveria ser perspetivado no conceito 
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de autorregulação (Baumeister, Heatherton e Tice, 1994; Mamayek, Paternoster e Loughran, 

2016) uma vez que se manifesta como uma “capacidade para resistir aos impulsos 

individuais”, para “exercer força de vontade sobre os desejos impulsivos”.  

Face a estas evidências, Hirschi (2004:51), um dos autores da Teoria Geral do Crime, 

reconhece os problemas conceptuais do autocontrolo. Especificamente, reconhece “erros 

introduzidos pela aventura na psicologia e pelas medidas de autocontrolo que dela derivam”. 

Segundo o autor, estes erros sugerem que existem diferenças significativas entre ofensores, 

quanto à sua motivação; (2) sugerem que o autocontrolo é um traço de personalidade, e que 

estes são relevantes para o crime; (3) tornam implícita a ideia de que os “ofensores agem de tal 

forma porque são impulsivos, de sangue quente, enquanto os não-ofensores não são nada 

disto” (Hirschi, 2004:542); e, (4) sugerem que as medidas de autocontrolo são melhores quando 

atendem a múltiplos traços. Deste modo, Hirschi (2004) procede a uma reconceptualização do 

autocontrolo definindo-o como “a tendência para considerar o alcance total dos potenciais 

custos de um ato particular”. Aparentemente, e segundo Mamayek, Paternoster e Loughran 

(2016), esta definição retira a importância dada ao autocentrismo, à preferência por tarefas 

físicas e ao temperamento, aproximando-a do campo da impulsividade.  

Uma outra linha de investigação científica tem dado algum destaque ao pensamento de 

Gottfredson e Hirschi (1990). Akers (1991) refere que aparenta ser “tautológica a explicação 

da propensão criminal através do baixo autocontrolo” argumentando que estes são “um e um 

só… A proposição significa que o baixo autocontrolo causa baixo autocontrolo”. Com efeito, 

ao apenas definirem o baixo autocontrolo em A Teoria Geral do Crime, Akers (1991) reconhece 

que este seria apenas identificado quando um indivíduo realizasse um crime ou algum ato 

análogo a este. Como tal, segundo este autor, a afirmação de que o baixo autocontrolo causa 

delinquência/criminalidade é tautológica (Akers, 1991). É a este nível que, como se verá num 

ponto posterior da presente dissertação, que Hirschi e Gottfredson (1993;2001) defendem a 

utilização de medidas comportamentais, e não atitudinais, como forma de operacionalização do 

autocontrolo. 

Atendendo a estas considerações, importará agora atender a dois novos 

desenvolvimentos teóricos e empíricos do autocontrolo. Tais desenvolvimentos compreendem 

avanços que consideramos pertinentes por perspetivarem o autocontrolo de uma forma distinta 

de Gottfredson e Hirschi (1990) e por terem um claro enquadramento no âmbito da 

Criminologia. 
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O primeiro desenvolvimento teórico e empírico surge com a formulação da Teoria da 

Ação Situacional (Wikström, 2009; Wikström e Sampson, 2003; Wikström e Svensson, 2010; 

Wikström e Treiber, 2007; Wikström e Treiber, 2017). Esta é uma teoria geral da ação moral e 

de criminalidade que tem como objetivo integrar perspetivas individuais e ambientais.  

Wikström (2006:63) defende que “os crimes são atos de quebra de regras morais, 

definidos pela lei criminal”. As regras morais prescrevem aquilo que é certo e errado de se fazer 

(ou de não se fazer) numa determinada circunstância. Como o autor refere: “o crime pode ser 

eliminado, tecnicamente, ao abolir uma lei; uma quebra de uma regra moral poderia ser 

abolida se erradicada a moralidade…a fundação da teoria geral do crime não é a lei, mas a 

existência de regras morais” (Wikström, 2006:65). Neste sentido, para o autor, explicar os atos 

criminais, seria explicar o que move os indivíduos a quebrar regras morais definidas na lei. 

Concretamente, o principal pressuposto da teoria é que os indivíduos agem (incluindo 

através de atos criminais) mediante a forma como perspetivam alternativas de ação e realizam 

escolhas quando confrontados com as particularidades de um determinado contexto (Wikström, 

2004). Assim sendo, as diferenças individuais ou na realização de uma ação (e.g., na perceção 

de alternativas de ação; nas escolhas que realizam num determinado contexto) dependem de 

quem são os indivíduos (i.e., os seus conhecimentos e competências, experiências e moralidade) 

e das características do contexto (e.g., oportunidades e fricções e o seu contexto moral). 

Segundo Wikström (2006), para identificar a ação criminal, é necessário identificar as 

características e experiências individuais (i.e., a propensão criminal) e os aspetos ambientais e 

situacionais (indutores criminais) que influenciam um indivíduo a perspetivar o crime como 

uma alternativa e a tender para a sua realização. 

Wikström e Treiber (2016) enunciam as seguintes proposições subjacentes a esta teoria: 

(1) o crime é, em última instância, um resultado do processo perceção-escolha; (2) este processo 

de perceção-escolha é iniciado e guiado através de aspetos relevantes da interação indivíduo-

ambiente; (3) os processos sociais e de autosseleção situam determinados tipos de indivíduos 

(com determinadas características) em certos tipos de contextos, criando tipos de interações 

únicas; (4) o tipo de pessoas e de contextos evidentes num dado momento é resultado dos 

processos históricos de emergência individual e social. As proposições 1 e 2 referem-se às 

causas de ação serem situacionais, enquanto as proposições 3 e 4 referem-se aos fatores sociais 

que afetam o envolvimento no crime serem melhor analisados como “causas das causas” (i.e., 

causas que justificam o desenvolvimento de uma elevada propensão criminal em alguns 

indivíduos e o desenvolvimento de contextos morais com pouca relevância legal).  
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Posto isto, as ações (ou inações) individuais, em última instância, são uma consequência 

de como as alternativas de esta são percebidas, e de como os indivíduos selecionam as suas 

opções quando confrontados com as particularidades de um contexto. Em concreto, a motivação 

inicia o processo de ação; o filtro moral (que depende da interação entre moralidade individual 

e conjunto de normas morais do ambiente) promove alternativas de ação em resposta a essa 

motivação; e o controlo (autocontrolo e dissuasão) influenciam o processo de escolha, apenas 

quando o indivíduo desenvolve um processo de deliberação (Wikström e Treiber, 2016). 

Segundo Wikström (2006), apenas a este ao nível de este processo é possível considerar-se a 

existência de livre-arbítrio. Tudo isto é dependente das tais características e experiências 

individuais que funcionam como filtro de processamento e avaliação do contexto ambiental 

(Wikström, 2006).  

Uma vez que a presente dissertação procura avançar no conhecimento existente ao nível 

do autocontrolo, segundo Wikström (2006), este apenas é exercido, e assume uma variedade, 

quando existem julgamentos morais. Ou seja, um indivíduo exerce autocontrolo quando age de 

acordo com a sua moralidade, quando lida com motivações que envolvem alternativas de ação 

em conflito com a sua moralidade. Neste sentido, o autocontrolo pode ser visto como uma 

gestão moral de respostas a motivações particulares (Wikström, 2006).  

Segundo esta abordagem, o autocontrolo é um conceito situacional que se refere à forma 

como o indivíduo reage ao ambiente (i.e., lida com a questão de agir ou não agir, agir de 

determinada forma, sob uma determinada motivação num contexto particular). O autocontrolo 

pode ser definido como “inibição com sucesso de alternativas de ação percecionadas, ou 

interrupção do curso de ação, que se posicionavam em conflito com a moralidade individual”. 

Mais ainda, é “parte do processo de escolha” (Wikström e Treiber, 2007:243). O autocontrolo 

é apenas ativado quando um indivíduo delibera as alternativas de ação existentes e identifica 

um conflito entre a motivação que detém para agir de determinada forma e a sua moralidade 

(Wikström, 2009). Se quebrar uma regra moral não envolve este conflito, o autocontrolo não 

será exercido nem colabora enquanto causa do ato. Ou seja, Wikström (2006) postula que a 

quebra de uma regra moral é uma questão de moralidade e não de baixo autocontrolo. Alguns 

indivíduos têm uma maior capacidade do que outros para exercer autocontrolo quando lidam 

com o julgamento de agir ou não, face às tentações e provocações de formas que poderão entrar 

em conflito com a sua moralidade (Wikström e Treiber, 2007; Wikström, 2006). Estes terão 

melhores ferramentas cognitivas para gerir a expressão destas motivações de formas que não 

entrem em conflito com a sua moralidade. Estas tarefas podem ser referidas como capacidades 
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executivas (ou funções executivas) e fundamentalmente envolvem capacidades de recolha, 

manter, processar e avaliar informação relevante aquando do processo de deliberação de 

alternativas de ação. Ou seja, Wikström e Treiber (2007) concordam com Gottfredson e Hirschi 

(1990) ao afirmar que as características individuais são importantes na capacidade de exercer 

autocontrolo. No entanto, distinguem entre traços individuais que podem influenciar esta 

capacidade e o exercício de autocontrolo como parte de um processo de escolha. Por outras 

palavras, a qualidade de deliberação individual é dependente das suas capacidades executivas 

(Wikström e Treiber, 2006). Isto é, a qualidade de deliberação individual é dependente dos 

traços individuais que influenciam a capacidade de exercer autocontrolo (Wikström e Treiber, 

2007). O conceito de autocontrolo estaria somente relacionado com o sucesso de ação 

concordante com os níveis de moralidade em situações de conflito moral. Mais, segundo 

Wikström (2006), é provável que existam fatores genéticos e biológicos (e.g., efeitos em lesões 

cerebrais) sejam uma parte fundamental, interagem com experiências cumulativas durante a 

infância, no desenvolvimento de funções executivas que formam a base do potencial individual 

para exercer autocontrolo.  

Quando perspetivamos o autocontrolo, tal como conceptualizado pela SAT, verificamos 

que também aqui este apresenta um papel claro nas relações estabelecidas com a delinquência 

(Schepers, 2017). Mais, Cochran (2016) demonstra que as funções executivas individuais, que 

partindo da SAT compreendem o autocontrolo, assim como as perceções de dissuasão 

interagem de forma a influenciar decisões de ação, de entre as alternativas de ação disponíveis. 

Desta forma, se o autocontrolo for elevado e a dissuasão percebida também, seria improvável 

a ocorrência de atos criminais/desviantes. Por outro lado, se, entre indivíduos que percebem o 

crime/desviância como uma ação alternativa disponível, o autocontrolo for baixo e percecionam 

uma reduzida probabilidade de serem detetados, a probabilidade de escolha de um curso de 

ação criminal/desviante é superior.  

Em suma, para o autor, apenas quando o indivíduo perceciona uma alternativa de ação que 

envolva o quebrar de uma regra moral, e quando delibera sobre a possibilidade de ação, é que 

o potencial para o autocontrolo (baseado nas suas capacidades executivas) tem um papel 

preponderante na escolha das suas ações (inações) (Wikström, 2006; Wikström, 2009; 

Wikström e Treiber, 2007).  

O segundo avanço relativamente ao conhecimento existente no domínio do 

autocontrolo, surge com a abordagem da depleção do autocontrolo. Segundo esta perspetiva, o 

autocontrolo é governado por recursos limitados, parcialmente consumidos no processo de ação 
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humana. (Muraven e Baumeister, 2000; Baumeister, Vohs e Tice, 2007; Baumeister, 

Heatherton e Tice, 1994). Desta forma, o exercício do autocontrolo diminui a capacidade de 

exercer autocontrolo em atividades subsequentes (Muraven e Baumeister, 2000; Muraven, 

Pogarsky e Shmueli, 2006). Segundo a abordagem de depleção do autocontrolo, este funciona 

como uma reserva de força ou energia e o sucesso da tentativa de o exercer depende da 

capacidade individual de possuir recursos para resistir à tentação. Em termos práticos, tal como 

com as pernas de um corredor, ou dos braços de um levantador de pesos, a força de autocontrolo 

é depletada com o uso. 

Muraven e Baumeister (2000) sugerem que o autocontrolo funcione à semelhança de 

um músculo, que, ao fim de algum tempo de uso de recursos, sofre uma diminuição da sua 

capacidade de utilização em tarefas subsequentes. Como tal, defendem seis pressupostos: atos 

de autocontrolo por esforço requerem formas de energia e força (1); esta fonte de energia de 

autocontrolo é limitada (2); todos os atos de autocontrolo baseiam-se na mesma fonte (3); o 

nível de força de autocontrolo determina o sucesso ou falha do autocontrolo (4); algum deste 

recurso é utilizado cada vez que o autocontrolo é exercido (5) e esta diminuição não é 

permanente, podendo a força do autocontrolo ser recuperada (6). Ou seja, a depleção do 

autocontrolo só ocorre a seguir a situações/tarefas em que se utilize recursos por esforço.  

Empiricamente, Muraven e Baumeister (2000) denotam a existência de um bom 

autocontrolo que modera os efeitos das exigências do autocontrolo no comportamento. Com 

efeito, os trabalhos de Willis e colaboradores (2006, cit in Muraven, Pogarsky, e Shmueli, 2006) 

demonstram que indivíduos com menor autocontrolo tendem a atuar espontaneamente e sem 

deliberar enquanto os indivíduos com altos níveis de bom autocontrolo tendem a ser mais 

refletivos e deliberativos nas suas ações, persistindo no seu comportamento mesmo na ausência 

de recompensas. 

 

4. Perspetivas de Temperamento e Personalidade 

 

As investigações que têm o autocontrolo como objeto de estudo têm-se focado, não só 

no constructo em si, mas também em dimensões que pretendem descrever, explicar e auxiliar 

na tentativa de conceptualização do autocontrolo. Nesta secção pretenderemos elucidar sobre 

alguns conceitos, teorizações e explicações que têm contribuído para um maior crescimento e 

desenvolvimento de estudos relacionados com este objeto de estudo. Alguns destes conceitos 

serão fundamentais para cumprir os propósitos e objetivos da presente dissertação, pelo que 

uma descrição completa dos mesmos apresenta-se como uma mais-valia necessária.  
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4.1. Temperamento, Inibição de Impulsos e Controlo por Esforço 

 

Há momentos, referimos a possibilidade do conceito de autocontrolo ser perspetivado 

no campo da psicologia – através do conceito de autorregulação. Deste modo, para entender o 

conceito de autorregulação e a sua pertinência para a presente investigação, torna-se necessário 

considerarmos o conceito de temperamento. Segundo DeLisi e Vaughn (2014), os constructos 

do temperamento estão associados a um poder explicativo quando se perspetiva os problemas 

de conduta na infância; a delinquência na adolescência; ou a reincidência durante a meia-idade. 

Ou seja, existe evidência de que estes fatores temperamentais manifestam-se desde o 

nascimento até à infância e são visíveis na vida adulta sob a forma de modelos de personalidade 

(Goldsmith et al., 1987 cit in DeLisi e Vaughn, 2014; Hoyle, 2010). Mais, estes autores referem 

que o temperamento teria uma componente hereditária. Ou seja, a variância numa dada amostra 

ou população deve-se, parcialmente, a fatores genéticos, relativamente estáveis (DeLisi e 

Vaughn, 2014).  

Ora, segundo Rothbart e Bates (1998:109), o temperamento seria o conjunto de 

“diferenças individuais e constitucionais na reatividade emocional, motora e atencional e na 

auto-regulação”. Por “constitucionais” os autores consideram uma componente biológica, 

relativamente estável do indivíduo, influenciada por fatores hereditários, maturacionais e de 

experiência. A “reatividade” atende às respostas individuais às mudanças, no ambiente interno 

e externo, medidas em termos de latência, duração e intensidade e relativas à orientação 

emocional e reações motoras. Por último, a “autorregulação” refere-se aos processos que 

funcionam para modelar a reatividade. Isto é, refere-se a processos subjacentes à modificação 

da intensidade e duração da orientação emocional. Concretamente, os autores salientam 

processos relacionados com funções executivas e o controlo por esforço (Rothbart, Ahadi e 

Hershey, 1994; Rothbart, Sheese, Rueda e Posner, 2011). Neste sentido, associada à 

autorregulação existe um aumento da capacidade individual de adiamento de gratificação e 

uma redução da probabilidade de agir de forma impulsiva e/ou em resposta a pressões 

externas. Estes processos acompanham o próprio desenvolvimento maturacional do indivíduo 

(Hy e Loevinger, 1996 cit in Hoyle, 2010). Mais, Sameroff (2009) refere que o estudo do 

desenvolvimento da autorregulação deve atender a quatro questões: como os indivíduos se vêm 

a si mesmos, entendem o mundo em que vivem, desenvolvem um conjunto de objetivos, e 

entendem a forma como as suas ações se podem traduzir nesses objetivos (Sameroff, 2009).  
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Segundo Baumeister, Heatherton e Tice (1994) a capacidade de autorregulação tem sido 

definida como a capacidade de suprimir impulsos imediatos ou biológicos primários para 

atingir determinados objetivos. Mais, a capacidade de autorregulação surge com a emergência 

de auto-conscienciosidade e de padrões internalizados de comportamento (Hoyle, 2010) e 

desenvolver-se-ia de forma progressiva (Rothbart e Bates, 1998). Isto é, o comportamento da 

criança deixa, com o tempo, de ser regulado segundo uma perspetiva externa, para passar a ser 

internamente regulado. Tal dever-se-ia à existência de duas componentes essenciais: a inibição 

de impulsos e o controlo por esforço. 

Relativamente à inibição de impulsos, esta é tida como: 

 

 “a capacidade de autocontrolo, adiamento ou inibição de um comportamento, na 

ausência de uma vigilância externa, sendo, normalmente, medida, através do tempo de resposta 

da criança na abordagem a objetos pouco familiares ou a pessoas desconhecidas (inibição), 

ou pela sua capacidade para adiar a gratificação imediata, tendo em conta as consequências 

futuras da não inibição da conduta”  

(Karreman et al., 2006; cit in Santos, 2014)  

 

Segundo Hoyle (2010) a variação na capacidade de inibir comportamentos estabiliza 

por volta do primeiro ano de idade.  

Quanto à componente do controlo por esforço, este corresponde a uma forma de 

autorregulação mais madura e voluntária, definindo-se como a “eficiência da atenção 

executiva, incluindo a capacidade de suprimir uma resposta dominante e/ou de ativar uma 

resposta subdominante, planear e detetar erros” (Rothbart e Bates, 2006:129). Rothbart e 

Rueda (2005:169) definem controlo por esforço como “a capacidade de inibir uma resposta 

dominante e executar uma resposta subdominante, para identificar erros e enveredar pelo 

planeamento de tarefas”. Ou seja, o controlo por esforço constitui a capacidade para inibir, 

ativar, ou alterar, de forma voluntária, a atenção e comportamento, assim como as funções 

executivas subjacente a tarefas como planeamento, deteção de erros, e integração de informação 

relevante para determinado comportamento.  

O controlo por esforço inclui a capacidade de proceder a uma alteração do foco 

atencional, quando necessário (o que inclui a mudança de um estímulo negativo para um 

estímulo neutro ou positivo); de inibição de um comportamento desapropriado (ou seja, deter 

capacidades de controlo inibitório); de ativação de um comportamento quando existe uma forte 
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tendência para o evitar (ou seja, deter capacidade de controlo ativo) (Evans e Rothbart, 2007). 

Hoyle (2010) refere que apesar de existirem determinados constructos específicos e categorias 

que variam consoante os modelos de temperamento, a abordagem consensual prende-se com a 

existência de uma tendência para a realização de uma resposta dominante ou de uma tendência 

para o evitamento. Através do exercício do controlo por esforço, as crianças têm uma maior 

capacidade para inibirem respostas dominantes quando estão em conflito com atividades que 

realizam. As diferenças individuais do controlo por esforço iniciam-se entre os dois e os quatro 

anos de idade e manifestam-se de forma relativamente estável (Kochanska, Murray, e Harlan, 

2000 cit in Hoyle, 2010).  

No mesmo estudo, Hoyle (2010) denota que o controlo por esforço é o percursor de 

alguns modelos de personalidade – encontrando-se relacionado com o constructo de inibição 

comportamental. Por sua vez, a inibição de comportamentos encontra-se associada à variação 

nas reações individuais a estímulos inesperados ou não-familiares. Com efeito, na presença 

destes estímulos, existem indivíduos, que desde o seu primeiro ano de vida, têm uma maior 

capacidade para inibir comportamentos e exibirem maiores níveis de restrição comportamental 

e stress. No campo da neurofisiologia, existem estudos que demonstram, face à inibição de 

comportamentos, uma sobre-ativação de determinadas regiões cerebrais, associadas ao medo 

(Fox et al., 2005 cit in Hoyle, 2010). Ou seja, indivíduos que inibem os seus comportamentos 

lidam com desafios de regulação e gestão de medo e ansiedade, quando num contexto de 

surpresa e de não-familiaridade. Deste modo, seriam indivíduos que lidariam também com 

mecanismos de feedback do próprio meio ambiente e contexto em que se encontram inseridos. 

Na mesma linha, Eisenberg, Spinrad e Eggum (2010) denotam que determinadas competências 

de funcionamento executivo – como a integração e planeamento de informação – estariam 

subjacentes ao constructo de controlo por esforço. Posner e DiGirolamo (2000) referem que o 

sistema atencional anterior, designadamente, a região cingular anterior do lóbulo frontal estaria 

na base biológica e neurofisiológica deste conceito.  

Deste modo, e de acordo com Hoyle (2010), estas dimensões temperamentais - a 

inibição comportamental, o controlo por esforço - poderão também ser agrupadas em conceitos-

chave como o conceito de impulsividade.  

 

4.2. Impulsividade 

 

Constituindo-se como um constructo psicológico (Whiteside e Lynam, 2001), Clark 

(1993 cit in Hoyle, 2010) refere que a impulsividade manifesta-se como a tendência para agir 
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sem pensar ou planear. Esta torna-se evidente desde cedo, na infância, e possui uma forte 

componente neurobiológica (Spinella, 2004 cit in Hoyle, 2010). A evidência empírica 

demonstra que indivíduos com maiores níveis de impulsividade, apresentam uma maior 

predisposição para adotarem comportamentos de risco (e.g., Krueger, Caspi, Moffitt, White, e 

Slouthamer-Loeber, 1996; Gottfredson e Hirschi, 1990). Tal como já fora referido, Gottfredson 

e Hirschi (1990) conceptualizam a impulsividade como uma das seis dimensões do baixo 

autocontrolo. Desta forma, importará agora atender a alguns dos modelos associados ao 

conceito de impulsividade, para procedermos a uma melhor discriminação conceptual do 

autocontrolo.  

Um desses modelos foi formulado por Gray (1970 cit in Baumeister e Vohs, 2004). 

Segundo este modelo, a impulsividade e a ansiedade (ou propensão para a ansiedade) seriam 

duas dimensões constituintes da personalidade. Estas duas qualidades representariam 

diferenças individuais na sensibilidade de dois sistemas neurológicos, nas suas respostas a 

pistas ambientais relevantes (Fowles, 1993 cit in Carver e White, 1994).  

Segundo Carver e White (1994), um destes sistemas regularia a motivação aversiva e o 

outro a motivação apetitiva. O sistema motivacional aversivo é designado de sistema de inibição 

comportamental (BIS – Behavior Inhibition System). Este é constituído pelo sistema septo-

hipocampal, os seus aferentes monoaminérgicos e a projeção neocortical no lobo frontal. 

Segundo Gray (1990) este mecanismo fisiológico controla a experiência de ansiedade em 

resposta a pistas ambientais de ansiedade. De acordo com o autor, o BIS será sensível a sinais 

de punição, não-recompensa e novidade, e, desta forma, será responsável pela inibição de 

comportamentos que se traduziriam em resultados negativos ou dolorosos. Sentimentos como 

o medo, ansiedade, frustração e tristeza em resposta a estas pistas são causas do funcionamento 

do sistema de inibição comportamental.  

Gray (1990), também atende ao sistema de aproximação comportamental (BAS – 

Behavioral Activation System). A base neurológica deste sistema é menos clara do que o 

anterior. O BAS é sensível a sinais de recompensa, não-punição e evitamento de punição sendo 

responsável pela experiência de sentimentos positivos como esperança e felicidade. Maior 

sensibilidade deste sistema está associada a maior propensão para enveredar por 

comportamentos orientados por objetivos e para experienciar sentimentos positivos quando 

expostos a pistas de recompensas pendentes.  

Segundo Enticott, Ogloff e Bradshaw (2006) existiria um sistema de arousal não-

especifico que recebe informação de cada um destes sistemas. Assim, os sistemas de 
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aproximação comportamental (BAS) e de inibição comportamental (BIS) têm um papel 

positivo no sistema de arousal, aumentando a intensidade comportamental de uma resposta 

selecionada e relacionada com elevados níveis de emocionalidade negativa. Gray (1981 cit in 

Baumeister e Vohs, 2004) refere que quando existe uma desigualdade entre a expectativa e o 

resultado esperado, o módulo de controlo do BIS é ativado, interrompendo a execução atual de 

programas comportamentais, e identificando estímulos, de forma mental, para resolver a 

desigualdade ou conflito referidos. Enticott, Ogloff e Bradshaw (2006) acrescenta que um BAS 

sobreativado e um BIS subativado podem produzir comportamento impulsivo. O primeiro 

porque estaria subjacente a um enfoque nas vantagens, em detrimento de uma possível 

desvantagem - semelhante a uma incapacidade de adiar a gratificação. O segundo porque 

existiria uma incapacidade de concentração nas desvantagens - semelhante ao conceito de 

desinibição. 

Segundo Hoyle (2010) o constructo de desinibição – definido como a incapacidade de 

controlo face a atenção, cognição e comportamento que interferem com o comportamento 

desejado – envolve uma incapacidade de prevenir interferências de estímulos em conflito, de 

pensamentos irrelevantes ou de exigências de atenção, e de comportamentos reflexivos ou 

automáticos. Ou seja, a desinibição pode ser perspetiva como uma falha do sistema de inibição 

comportamental, que avalia a relevância de estímulos face ao que é esperado com uma 

determinada situação, responde a sinais inibitórios associados com estímulos inesperados, e 

motiva o comportamento direcionado à redução da influência destes estímulos na cognição, 

motivação e comportamento (Gray, 1991 cit in Hoyle, 2010). Assim, indivíduos com elevados 

níveis de desinibição têm uma maior probabilidade de apresentar dificuldades em persistência 

e obtenção de resultados ou objetivos importantes.  

No entanto, Dickman (1990) sugere que a existência de elevados níveis de 

impulsividade não implicam, stricto sensu, consequências negativas. Este autor salienta a 

possibilidade de existência de dois traços distintos: um que se traduz num desempenho rápido 

e impreciso, em situações onde tal se enquadraria num nível ótimo; e outro, que se traduz em 

desempenhos rápidos, imprecisos em situações que não se enquadram num nível ótimo. 

Respetivamente, estes traços seriam designados de impulsividade funcional e disfuncional 

(Dickman, 1990). A impulsividade funcional estaria associada ao entusiasmo, ao sentido de 

aventura, a atividade e a maiores níveis de produção. A impulsividade disfuncional estaria 

associada a desordem, a uma tendência para ignorar factos fundamentais na tomada de decisão, 

e a um fraco planeamento a longo-prazo. Vigil-Colet e Codorniu-Raga (2004) acrescentam que 
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a impulsividade funcional tem estado relacionada com um estilo de processamento de 

informação rápido quando está em causa, para o indivíduo, consequências positivas. A 

impulsividade disfuncional estaria relacionada com a incapacidade de inibição de respostas em 

competição e seria responsável pela ocorrência de comportamentos descontrolados 

relacionados com a agressividade impulsiva (Scarpa e Raine, 2000; Barratt, 1991; Barratt, 1994 

cit in Vigil-Colet e Codorniu-Raga, 2004).  

Barratt (Barratt, 1993; Patton, Stanford e Barratt, 1995) é um autor fundamental no 

estudo entre a impulsividade e comportamentos agressivos. Barratt (1993) desenvolve um 

modelo de personalidade, constante ao longo do tempo mas com diversas interações ao longo 

da sua estrutura. Esta estrutura seria evidente e perspetivada ao longo do ciclo de vida na forma 

de traços de personalidade, e segundo quatro categorias2. 

Segundo este modelo, existiriam dois subsistemas de mecanismos de feedback, sendo 

que um compreende as componentes biológicas-cognitivas, realçando o interesse do subtraço 

de personalidade “impulsividade cognitiva”. Para o autor não existem sistemas físicos que 

separem o biológico da cognição, mas poderão existir medidas e taxonomias referentes a 

processos (Simon, 1992 cit in Barratt, 1993) que poderão não estar diretamente relacionadas 

com as estruturas cerebrais. Barratt (1993) conclui que a impulsividade estaria relacionada com 

os níveis serotoninérgicos do cérebro e afetaria o funcionamento cognitivo, designadamente as 

funções executivas do lobo frontal. Mais, estaria relacionada com um desempenho ineficaz em 

tarefas motoro-percetuais a par de aumentar a variabilidade comportamental intra-individual. 

Barratt (1993) afirmam que a impulsividade seria compreendida por um traço motor-objetivo, 

um traço “de planeamento a longo-prazo” e uma componente cognitiva de difícil 

operacionalização, por escalas de autorrelato.  

 

4.3. Risk-Taking 

 

Na secção 2 e 3 evidenciamos a capacidade de cada indivíduo atender às consequências 

negativas e positivas da sua ação. Para compreendermos melhor algumas dimensões associadas 

ao conceito de autocontrolo, importará agora considerarmos o conceito de tomada de risco 

                                                           
2 Modelo médico, psicológico, comportamental e social. O modelo médico seria ancorado na perspetiva biológica 

de tratamento somático. O modelo psicológico compreende uma abordagem psicoanalítica de entendimento 

individual, com ênfase na estrutura e funções cognitivas. O modelo comportamental enfatiza a aprendizagem 

comportamental segundo paradigma de reforço, atendendo a que os comportamentos são modelados pela presença 

de estímulos. Por último, o modelo social compreende o ambiente social, as relações interpessoais e afiliações 

grupais no espaço individual (Barratt, 1993; Patton, 1995) 
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comportamental. Os comportamentos são considerados de risco quando estão associados a uma 

maior imprevisibilidade nos seus resultados e/ou consequências do que outros comportamentos 

alternativos (Mishra, Barcley e Sparks, 2017). Por outras palavras, a tomada de risco envolve a 

implementação de opções que se podem traduzir em consequências negativas (Brynes, Miller 

e Schafer, 1999).  

Yates e Stone (1992 cit in Bornovalova et al., 2009) sugerem a existência de três 

características de risco em qualquer atividade: perdas potenciais (Leigh, 1999 cit in 

Bornovalova et al., 2009); significância; e, incerteza das perdas. Segundo Mishra, Barclay e 

Sparks (2017), a tomada de risco não pode ser descrita como “irracional” ou necessariamente 

desadaptativa. Neste sentido, esta é muitas vezes associada a comportamentos antissociais 

variados (e.g., crime, violência) mas também a algumas atividades pró-sociais (e.g., desportos, 

atividades como queda-livre). Estabelecemos aqui um contraponto fundamental com a 

abordagem funcional e disfuncional da impulsividade, descrita no ponto anterior.  

A literatura científica tem utilizado os mais variados tipos de comportamentos de 

tomada de risco (e.g., condução perigosa, consumo de substância, comportamento sexual, social 

e de segurança; comportamentos delinquentes; investimento financeiro; situações de risco; 

Zuckerman, 2007; Mishra e Novakowski, 2016; Brynes, Miller e Schafer, 1999). De acordo 

com Maslowsky, Keating, Monk, e Schulenberg (2010) o comportamento de risco incluiria 

todo e qualquer comportamento que prejudica a saúde ou bem-estar do próprio ou do outro, 

quer seja através de risco imediato, de danos físicos ou por violar regras ou normas 

estabelecidas, para prevenir a existência deste dano. Todavia, tal não deve ser confundido com 

conceitos como perigo, ou incerteza (Mishra, Barclay e Sparks, 2017).  

Na visão de Knight (1921 cit in Mishra, Barclay e Sparks, 2017), a tomada de risco 

implica a escolha entre opções cujo resultado e consequência são conhecidos. Por outro lado, 

Brynes, Miller e Schafer (1999) acreditam que se pode definir um comportamento como sendo 

de risco sem existir conhecimento das suas consequências negativas associadas. Segundo os 

autores, importa considerar a perceção subjetiva e individual de risco. Esta constitui o padrão 

mínimo em qualquer estudo de tomada de risco. O que os autores referem é que, e tal como 

Slovic (1964) reconhecera, existe uma necessidade de encontrar padrões mais objetivos, uma 

vez que, se adotarmos o critério de subjetividade, apenas existe tomada de risco quando existe 

conhecimento de que se está a tomar riscos.  

Neste sentido, a tomada de risco comportamental é considerada uma componente central 

na tomada de decisão. A existência de situações de risco requerem, por um lado, a escolha de 
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uma opção com um potencial para um resultado bastante positivo mas com possibilidade de 

ocorrência de resultados adversos; ou, por outro lado, a escolha de uma opção mais pequena 

mas com resultados mais benéficos (Leland e Paulhus, 2005). Segundo Maslowsky, Keating, 

Monk, e Schulenberg (2010) o risco racional consiste no produto em que os benefícios têm 

maior peso do que os riscos na tomada de decisão. O risco reativo compreende a reação não-

deliberativa, para os aspetos emocionais e situacionais do ambiente imediato. Lambert e Laird 

(2016) salientam que o risco racional e deliberado resulta em intenções ou planos 

comportamentais, de enveredar ou não num determinado comportamento. Este modelo 

pressupõe que as intenções comportamentais são influenciadas por atitudes (crenças ou 

sentimentos face a um comportamento) e normas subjetivas (i.e., perceções de pressão social). 

O risco reativo, mais intuitivo e impulsivo, resulta na vontade de enveredar num 

comportamento sem planeamento prévio. De acordo com Gerrard e colaboradores (2008) este 

modelo sugere que ambos os processos operam simultaneamente. Para os autores, tal é evidente 

na construção de imagens sobre a posição que os pares, de cada indivíduo, ocupam nos 

comportamentos de tomada de risco. Quanto mais favorável a imagem, relativamente ao grupo 

de pares, maior a vontade de aceitar as consequências sociais associadas ao comportamento. 

Maslowsky, Keating, Monk, e Schulenberg (2010) também distinguem entre comportamentos 

de risco planeado e de risco não-planeado. Os primeiros seriam definidos enquanto um balanço 

de riscos e benefícios, de forma deliberada, com os indivíduos a dar mais peso aos benefícios 

do que aos riscos nos processos de tomada de decisão.  

Num outro conjunto de modelos - os de risco-retorno – assumem que as perceções de 

risco e de retorno são constructos fisiológicos que podem variar entre indivíduos e como 

resultado de experiências passadas, do conteúdo e contexto de decisão (Hosker-Field, Molnar 

e Book, 2016). Segundo Weber e Johnson (2009), o risco percebido seria menos previsto por 

considerações analíticas (como a volatilidade esperada enquanto função de volatilidade 

passada) e seria mais previsto por reações afetivas relacionadas com a familiaridade da opção 

de escolha.  

Segundo Hosker-Field, Molnar e Book (2016), a evidência empírica demonstra que os 

comportamentos de risco que estão associados à afetividade positiva orientam os indivíduos a 

percecionar mais benefícios e menos riscos. De igual modo, os comportamentos de risco que 

geram afetividade negativa traduzem-se em fracas perceções de benefícios e uma maior 

perceção de riscos (Slovic et al., 2004). Slovic e Peters (2006) reconhecem que atividades de 

alto risco tendem a ter mais benefícios do que atividades de menor risco (i.e., existe uma 
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tendência positiva, correlacional, entre risco e benefício associado). No entanto, estes estão 

negativamente correlacionados na mente de cada indivíduo (i.e., elevado risco está associado a 

menor benefício e vice-versa). Alhakami and Slovic (1994 cit in Slovic e Peters, 2006) 

verificaram que tal dever-se-ia à força da afetividade positiva ou negativa associada à atividade. 

Para Slovic e Peters (2006), o que está implícito é um julgamento do risco, não apenas segundo 

o que cada indivíduo pensa sobre este, mas como se sente face a este. Se os sentimentos 

individuais para com a atividade são favoráveis, existe uma tendência para julgar maiores 

benefícios e menor risco. Se os sentimentos individuais não são favoráveis, tendem a julgar a 

atividade com maior risco e menor benefício (i.e., a afetividade heurística – c.f., Finucane et 

al., 2000). Porquanto, a obtenção de informação sobre os benefícios associados à atividade 

deverá alterar as perceções individuais de risco.  

Por fim, importará destacar os trabalhos de Zuckerman (2007) sobre a tomada de risco 

comportamental. Para este autor, as decisões sobre aceitar os riscos de uma atividade dependem 

dos benefícios, dos resultados positivos que o indivíduo antecipa, a par dos riscos associados. 

Assim sendo, o risco que influencia, de forma direta o comportamento é a avaliação individual 

de risco, que pode variar dependendo dos índices objetivos de risco. Existem fatores que 

influenciam esta avaliação de risco como as atividades voluntárias; a ocorrência eventual de 

uma catástrofe; a gravidade das consequências e o seu grau de controlo (c.f., Slovic, Fischoff e 

Lichtenstein, 2000 cit in Zuckerman, 2007); idade (Dohmen et al., 2011). Fundamentalmente, 

a novidade e a familiaridade são fatores que influenciam a avaliação de risco, de forma positiva, 

e negativa, respetivamente (Zuckerman, 1979). Mais ainda, destacamos a importância de os 

trabalhos de Metcalfe e Mischel (1999) e de Weber e Johnson (2009).  

Anteriormente, referimos que a tomada de risco observada seria o resultado de uma lista 

de avaliações e processo de integração cognitiva e afetiva (Weber e Johnson, 2009). Metcalfe 

e Mischel (1999) propõe a existência de um sistema “quente” e “frio”. Sumariamente, o sistema 

cognitivo “frio” é responsável pela representação episódica, complexa do espaço e do tempo, a 

par do pensamento. O sistema emocional “quente” é responsável pelo processamento 

emocional rápido e pela resposta na base de um “trigger” condicional ou não-condicional. Com 

efeito, na investigação realizada por Weber e Johnson (2009), os autores evidenciam que os 

processos afetivos e as emoções podem influenciar a tomada de decisão, na medida em que os 

domínios de tomada de risco diferem na medida em que envolvem processos quentes ou frios, 

o que poderia explicar as diferenças entre domínios na generalidade.  
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Em suma, pode concluir-se que a tomada de risco não é uma expressão de um único 

traço de personalidade. As atitudes de risco não podem ser inferidas pelo grau de tomada de 

risco numa dada situação, pois a tomada de risco é influenciada por características individuais 

(e.g., idade e género); situação (e.g., envolve afetividade), e, por vezes, da interação entre estas 

duas (e.g., familiaridade com o domínio de risco; Figner e Weber, 2011). Numa outra 

perspetiva, Morris, Hudson, e Dodd (2004) concluem, numa amostra de jovens crianças, que o 

controlo inibitório pode funcionar como fator protetivo quanto à tomada de risco e ao 

comportamento de evitar o risco. Existem alguns traços de personalidade, como a 

impulsividade que têm uma relevância clara para a disposição de tomada de risco em geral 

(Zuckerman e Kuhlman, 2000). Na próxima secção iremos atender a um outro traço: a procura 

de sensações. 

 

4.4. Procura de Sensações 

 

Zuckerman (1979) defende que alguns traços, como a sociabilidade, parecem necessitar 

de descrições adicionais em termos de definição comportamental. Numa tentativa de ultrapassar 

esta aparente limitação, Zuckerman (1979:10) avança com uma primeira definição de procura 

de sensações enquanto traço definido “pela necessidade de obter sensações e experiências 

novas, variadas e complexas e de uma vontade de adotar riscos físicos e sociais pelo prazer 

dessa experiência”. No entanto, ao longo do tempo, o autor sentiu uma necessidade de teorizar, 

de desenvolver novas conceções; novas formas de mensuração do conceito; e procedeu a 

algumas modificações na sua definição. Designadamente, procedeu à alteração do termo 

necessidade por procura ou preferência. Neste sentido, Zuckerman (1994:27) avança com uma 

segunda definição, atualizada, desta dimensão:  

 

“traço definido pela procura de sensações e experiências variadas, novas, complexas e 

intensas e pela vontade de adotar riscos físicos, sociais, legais e financeiros pelo prazer dessa 

experiência” 

 

Ora, Zuckerman (1994) refere que os indivíduos com elevados níveis em procura de 

sensações tendem a enveredar em comportamentos que aumentam a quantidade de estímulos 

que experienciam. Os primeiros trabalhos sobre este conceito remontam à década de 60, quando 

Zuckerman postulou que existiriam diferenças individuais consistentes nos níveis ótimos de 

estimulação e de arousal e que estas diferenças poderiam ser operacionalizadas com um 
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questionário. A partir de uma série de análises fatoriais, Zuckerman verificou que alguns fatores 

descreviam diferentes formas de procura de sensações e de arousal, por exemplo, através da 

mente e dos sentidos, através de interações sociais ou de desportos e atividades de risco 

(Zuckerman, 1994).  

Vejamos assim, os quatro fatores que compreendem o conceito de procura de sensações 

e que surgem a partir das referidas análises fatoriais. O primeiro fator compreende o thrill and 

adventure seeking (TAS). Este fator está associado ao desejo de enveredar pelo desporto ou 

outras atividades físicas de risco que oferecem sensações não usuais de velocidade ou 

provocação de gravidade, como paraquedismo, mergulho, ou esqui. O segundo fator consiste 

no experience seeking (ES). Este compreende a procura de sensações e experiências novas 

através da mente e dos sentidos, tal como música, arte, viagens e da não-conformidade social, 

por associação a grupos nos limites da sociedade convencional (e.g., artistas). O terceiro fator 

consiste na disinhibition (Dis) que se encontra associada à procura de sensações através de 

atividades sociais como festas, consumo de álcool social e relações sexuais. O último fator 

consiste no boredom susceptibility (BS) que representa uma intolerância para experiências 

repetitivas de qualquer tipo, e que incluem trabalho de rotina, ou pessoas aborrecidas 

(Zuckerman, 1994; Zuckerman, Eysenck e Eysenck, 1978).  

Com base na teoria de deprivação sensorial, Zuckerman (1979:429), postula que “todos 

os indivíduos tem níveis ótimos de estimulação e de arousal característicos para a atividade 

cognitiva, motora e um nível afetivo positivo”. Os fatores que podem determinar este estado 

individual, em determinado momento são: fatores constitucionais (e.g., a reatividade-excitação 

e processos de saciabilidade-inibição, no sistema nervoso central); a idade (e.g., a procura de 

sensações aumentaria durante a infância e adolescência, teria um pico na adolescência e 

diminuiria com a idade); as experiências de aprendizagem (e.g., dependendo da subestimulação 

ou sobre-estimulação, os resultados aumentam ou baixam o nível homeostático de arousal do 

sistema autónomo ou cortical); os níveis recentes de estimulação (e.g., períodos curtos de sub- 

ou sobre-estimulação relativamente aos níveis usuais podem levar a que a procura ou 

evitamento de sensações regressem a um nível ótimo); as exigências das tarefas (e.g., níveis 

ótimos de estimulação e de arousal variam com as exigências imediatas das tarefas – níveis 

mais baixos são evidentes e necessários para a realização de tarefas complexas de atenção, 

cognição ou perceção, enquanto níveis mais altos são necessários para tarefas simples que 

envolvam repetição, pouca cognição e maior esforço); e, por fim, os ciclos diurnos (e.g., é 

necessária pouca estimulação e arousal durante os pontos altos de um estado de despertar; e 
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maior estimuação nos pontos baixos deste ciclo, excluindo o período de descanso/estado de 

dormir).  

Este postulado sugere que o aumento de arousal cortical era a razão por detrás de todo 

o tipo de atividade de procura de estímulos (Zuckerman, 1979). Tal como Carrol, Zuckerman e 

Vogel (1982) referem, em indivíduos com maiores níveis de procura de sensações este nível 

ótimo de arousal é mais elevado, sendo que estes indivíduos sentem-se e funcionam melhor em 

níveis mais elevados do mesmo. De acordo com os postulados de Zuckerman (1979), a 

novidade, variedade e complexidade são estímulos valiosos para indivíduos com elevado nível 

de procura de sensações porque a sua capacidade de excitar o sistema nervoso e prevenir 

habituação.  

Para atingir um determinado nível de arousal é necessária a realização de atividades que 

variam nos níveis de risco associadas (Zuckerman, 2007). Zuckerman (1994) reconhece algo 

que já referimos previamente. Segundo o autor, a preferência pela novidade, por sensações 

várias, complexas e pela experiência estão associadas ao conceito de risco. Zuckerman (2007) 

refere que a tomada de risco é um correlato da procura de sensações mas não uma parte essencial 

do constructo. Ou seja, indivíduos que procuram as sensações aceitam o risco associado, mas 

não o procuram na sua essência (Zuckerman, 1994). Tal como Horvath e Zuckerman (1993) 

referem, a interpretação do mundo aos olhos de indivíduos com níveis maiores de procura de 

sensações é distinta dos restantes.  

Neste sentido, o indivíduo com níveis altos em procura de sensações subestima ou aceita 

o risco pelo preço da recompensa que se encontra associado à sensação ou experiência em si. 

Os indivíduos com níveis baixos em procura de sensações não são apenas aversivos ao risco, 

como também não vêm qualquer objetivo ou recompensa nas atividades de procura de 

sensações que justifique o que perspetivam situações com elevados níveis de risco (Zuckerman, 

1994). Tal como Zuckerman (1994) afirma, este é o motivo pelo qual os indivíduos altos e 

baixos em procura de sensações não conseguem entender-se, mesmo partilhando laços 

familiares, por exemplo. Segundo Horvath e Zuckerman (1993), indivíduos com níveis maiores 

de procura de sensações não percecionam a realização de comportamentos de risco como 

estando associadas a consequências negativas.  

Por sua vez, Glicksohn e Abulafia (1998) referem que o traço de procura de sensações 

poderia ser reconsiderado em dois aspetos, que atendem à relação específica entre 

personalidade e risco. Zuckerman (1994) reconhece a existência de uma forma de procura de 

sensações caracterizada por maior impulsividade, e uma antissocialidade (Zuckerman, 1993); 
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e, por outro lado, uma forma não-impulsiva e socializada. Tal como Roberti (2004) refere, a 

primeira forma, mais impulsiva, estaria associada às dimensões de desinibição, procura de 

experiências e suscetibilidade ao aborrecimento. A segunda forma, menos impulsiva, estaria 

associada à procura de adrenalina e aventura. Para Glicksohn e Abulafia (1998) a primeira 

estaria associada a comportamentos como a condução perigosa; enquanto a segunda estaria 

associada a comportamentos de tomada de risco motivados pela necessidade de estimulação.  

A evidência empírica tem demonstrado uma relação positiva entre a desinibição e níveis 

mais elevados de procura de adrenalina e aventura e, numa perspetiva longitudinal, o 

desenvolvimento de comportamento agressivo e delinquente (Newcomb e McGee, 1991). 

Zuckerman (1993) refere que este traço, mais impulsivo e não-socializado de procura de 

sensações, seria preditor de comportamento antissocial e delinquente. Zuckerman (2007), com 

base na literatura científica existente, refere que a procura de sensações seria um traço estável, 

improvável de se alterar com a promoção de uma intervenção (Zuckerman, 2007). Mais, 

Zuckerman (1994) também salienta que a maioria das diferenças intra-individuais serão 

baseadas em aspetos, características biológicas (c.f., Roberti, 2004). 

 

5. Questão de Operacionalização do Autocontrolo 

 

Até ao momento, consideramos o conceito de autocontrolo na formulação de 

Gottfredson e Hirschi (1990); denotamos as influências de abordagens clássicas nos seus 

pressupostos; e destacamos conceitos que estão teoricamente associados a este conceito. Nesta 

secção, o enfoque será dado à forma como, na literatura científica, o conceito de autocontrolo 

tem sido operacionalizado. Mais concretamente, as questões às quais iremos tentar responder 

são: como tem sido medido este conceito? Quais são as principais limitações que têm sido 

avançadas à forma como o autocontrolo tem sido operacionalizado?  

Evidenciar e testar questões metodológicas e de operacionalização de conceitos é 

fundamental para o avanço das teorias criminológicas e da sua demonstração empírica (Sullivan 

e McGloin, 2014; Ward, Nobles e Fox, 2015). Campbell e Fiske (1959 cit in Cyders e 

Coskunpinar, 2012) enalteceram a importância de operacionalização de múltiplos traços a partir 

de uma abordagem multimetodológica de forma a estabelecer a própria validade de constructos 

psicológicos. Neste sentido, tem existido um particular interesse em desenvolver diferentes 

metodologias para avaliar o fenómeno psicológico, de diferente índole.  

Abordar questões de operacionalização, engloba um reconhecimento de alguns 

conceitos fundamentais (Cyders e Coskunpinar, 2012). Cronbach e Meehl (1955 cit in Cyders 
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e Coskunpinar, 2012) perspetivam o conceito de validade de constructo como o que atende à 

variância no desempenho. Neste sentido, qualquer medida, para ter validade de constructo, 

necessita de estar altamente relacionada consigo mesma. Mais, tem de estar relacionada com 

outros constructos ou com medidas semelhantes que meçam o mesmo constructo (validade 

convergente – representada pelas correlações entre o mesmo traço, medido com diferentes 

instrumentos). Ao mesmo tempo, uma medida pode ainda apresentar validade divergente ou 

discriminante. Ou seja, alude-se aqui ao grau em que o instrumento não está relacionado com 

outros constructos do qual é teoricamente distinto.  

Strauss e Smith (2009) referem que o padrão de relações significantes entre medidas do 

mesmo constructo ou de constructos distintos é relevante para o domínio das diferenças 

individuais. Isto concretiza-se através da utilização de instrumentos que possibilitem atender às 

diferenças inter-individuais, designadamente, por utilização de medidas de papel e lápis, 

comummente conhecidas como medidas de autorrelato. Strauss e Smith (2009) também 

salientam que a utilização simultânea de medidas laboratoriais permitiria analisar processos 

psicológicos subjacentes às respostas dadas nas medidas de autorrelato. O que é certo, e tal 

como Cyders e Coskunpinar (2012) referem, é que a utilização de ambas as medidas é escassa 

na investigação empírica.  

Relativamente ao conceito de autocontrolo, as questões de operacionalização 

compreendem dois níveis de análise. Por um lado, a consideração do autocontrolo como um 

único fator ou como um fator multidimensional (1). Por outro lado, a mensuração deste conceito 

ser realizada através da utilização de metodologias de autorrelato, atitudinais ou laboratoriais 

(2). Estas duas questões têm sido amplamente debatida pelos investigadores, quer em termos 

teóricos, quer em termos metodológicos (Ward, Nobles e Fox, 2015; Hirschi, 2004; Longshore, 

Turner e Stein, 1996; Marcus, 2004; Piquero, 2008; Piquero e Rosay, 1998; Tittle, Ward e 

Grasmick, 2003; Ward, Gibson, Boman e Leite, 2010). 

 

5.1. Autocontrolo: Um único fator ou fator multidimensional  

 

Burt, Sweeten e Simons (2014) e Piquero (2008) salientam o debate existente sobre a 

compreensão do autocontrolo como um constructo unidimensional ou multidimensional. 

Orientados pelos pressupostos de Gottfredson e Hirschi (1990), Grasmick e colaboradores 

(1993) desenvolveram uma escala de operacionalização do autocontrolo. Esta é constituída por 

24 itens e seis subescalas, relativas a cada uma das seis subdimensões do autocontrolo. Apesar 

de a maioria dos estudos que a utilizam tratarem o conceito de autocontrolo como 
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unidimensional, Wood, Pfefferbaum e Arneklev (1993) salientam que “a medida compósita de 

autocontrolo merece ser tratada de forma multidimensional” (Wood, Pfefferbaum, e Arneklev, 

1993). Concretamente, o debate da unidimensionalidade ou multidimensionalidade do 

autocontrolo centra-se numa questão: será adequada a utilização de elementos individuais do 

autocontrolo ou antes a utilização do autocontrolo como um único fator constituído por seis 

elementos distintos? (Burt, Sweeten e Simons, 2014).  

Segundo Ward, Nobles e Fox (2015) as implicações de uma ampla utilização da escala 

de baixo autocontrolo de Grasmick e colaboradores (1993) são claras. Para Ward, Nobles e Fox 

(2015) este debate bifurca-se em dois aspetos: por um lado, se a medida compósita pode ser 

utilizada como um indicador fiável de autocontrolo, independentemente da sua 

multidimensionalidade, então os problemas de validade de constructo da medida podem ser 

suavizados. Por outro lado, se a medida compósita de autocontrolo não pode ser tida como um 

indicador fiável devido à sua multidimensionalidade, então a teoria de autocontrolo poderá “ter 

recebido créditos infundados” (Ward, Nobles e Fox, 2015:598). Mais ainda, é importante 

denotar que Burt, Sweeten e Simons (2014) reconheciam que o tratamento unidimensional do 

autocontrolo, não permite evidenciar relações existentes entre algumas das suas subescalas e 

determinados comportamentos.  

A abordagem individual trata cada elemento individual como um distinto. Estes são 

calculados pela soma dos itens que o constituem, dando origem a seis variáveis. A grande 

vantagem é permitir especificar a variância explicada num dado resultado, em mais do que um 

elemento. Todavia, não permite distinguir o que se deve ao elemento em si ou à interrelação de 

todos os elementos (i.e., ao autocontrolo; Ward, Nobles e Fox, 2015). Ou seja, esta abordagem 

não permite clarificar se é o autocontrolo que influencia a variável dependente, ou os seus 

elementos, ou até mesmo, uma combinação de ambas.  

Ambas as abordagens têm as suas limitações. Senão vejamos. Enquadrando na 

utilização da escala de Grasmick e colaboradores (1993), Ward, Nobles e Fox (2015) 

reconhecem que a abordagem compósita envolve atender à soma de todos os itens de uma 

determinada escala e avaliar os efeitos deste resultado em variáveis de interesse (Ward, Nobles 

e Fox, 2015). No entanto, há autores que perspetivam a posição convergente de Gottfredson e 

Hirschi (1990), face aos seus elementos, e a utilização desta forma de operacionalização do 

autocontrolo, como “contracorrente face às décadas de investigação nos modelos de 

personalidade” (Marcus, 2004:38). Ou seja, Marcus (2004) reconhece que estes elementos 

podem pertencer a um ou dois domínios do modelo de cinco fatores – constituído por 
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extroversão, abertura a experiência, neuroticismo, conscienciosidade e agradabilidade (Costa e 

McCrae, 1990 cit in Ward, Nobles e Fox, 2015). Steinberg e colaboradores (2008) e Burt, 

Sweeten e Simons (2014) evidenciam que existem substratos neurológicos distintos para 

dimensões que estão associadas ao autocontrolo, como a impulsividade, a procura de sensações, 

e a tomada de risco. Com efeito, existem estudos que demonstram que o autocontrolo é um 

constructo multidimensional (Piquero e Rosay, 1998; Longshore, Turner e Stein, 1996; Piquero, 

2008; Vazsonyi, Pickering, Junger e Hessing, 2001).  

 Em suma, o debate prende-se com o tratamento de autocontrolo como um constructo 

geral, o que aparenta ser injustificado pelos avanços de estudos empíricos de caráter 

psicométrico (Burt, Sweeten e Simons, 2014) ou com o abandono do conceito de autocontrolo 

a favor de os seus elementos individuais, apresentando, deste modo, dilemas teórico-

metodológicos. Partindo das conclusões avançadas por Ward, Nobles e Fox (2015), a literatura 

científica não sugere, de forma inequívoca, uma desagregação do conceito de autocontrolo, nos 

seus elementos. Todavia, é sugerido que poderão existir semelhanças teóricas e empíricas entre 

os seis elementos (Steinberg et al., 2008; Ward, Nobles e Fox, 2015). Ou seja, tal como Ward, 

Nobles e Fox (2015:600) reconhecem: “cada elemento de autocontrolo pode, em maior ou 

menor grau, influenciar o crime e os comportamentos análogos”. Por fim, de realçar a 

existência de um outro conjunto de medidas de operacionalização do autocontrolo como a 

apresentada por Tangney, Baumeister e Boone (2004). Deste modo, importará de seguida dirigir 

a nossa atenção para a utilização de diferentes metodologias de operacionalização do 

autocontrolo.  

 

5.2. Metodologia de Autorrelato 

 

A abordagem de autorrelato tem sido, por excelência, a medida mais utilizada no 

domínio da investigação criminológica (Cyders e Coskunpinar, 2012). Estas são úteis quando 

o fenómeno é claro para o indivíduo; quando este tem conhecimento dos seus sentimentos e 

comportamentos; ou quando seria previsível uma dificuldade acrescida de avaliar a tendência 

desejada por recurso a outras metodologias. Em termos económicos, a metodologia de 

autorrelato apresenta vantagens claras, especificamente com tamanhos amostrais elevados. 

Mais ainda, apresentam uma boa validade facial, em que cada questão, cada item, é claro para 

o investigador e para o participante.  



40 
 

Como qualquer medida, esta também apresenta algumas limitações. A sua aplicação 

recobre dimensões gerais dos níveis de determinado traço de personalidade, de determinado 

comportamento. Ou seja, existe um limite na capacidade de predição de comportamento a um 

determinado momento (no caso dos estudos transversais – c.f., Hagan, 2006; Cyders e 

Coskunpinar, 2012). Para além disto, também são mais suscetíveis ao fenómeno de 

desejabilidade social.  

No que contende com as medidas de autorrelato, Gottfredson e Hirschi (1994:3 cit in 

Ward, Nobles e Fox, 2015) defendem a utilização de medidas comportamentais do constructo. 

Recorde-se, para os autores, o autocontrolo seria a “tendência para evitar atos cujos custos a 

longo prazo excedem as vantagens momentâneas” (Gottfredson e Hirschi, 1994:3 cit in Ward, 

Nobles e Fox, 2015). Todavia, a maioria da investigação empírica tem utilizado medidas de 

autorrelato de caráter atitudinal, para o operacionalizar (Marcus, 2003). Tal deve-se aos 

trabalhos de Grasmick, Tittle, Bursik e Arneklev (1993) que operacionalizaram o conceito de 

autocontrolo a partir dos seis elementos apresentados por Gottfredson e Hirschi (1990, pp.89-

91). Ou seja, Grasmick, Tittle, Bursik e Arneklev (1993) partem dos pressupostos de 

Gottfredson e Hirschi (1990) e desenvolvem uma medida atitudinal de autocontrolo, que em 

Criminologia, é a mais amplamente utilizada no estudo do autocontrolo e seus correlatos. A 

descrição da medida encontra-se em capítulo posterior dada a utilização no presente projeto de 

dissertação.  

Ora, relativamente à utilização de medidas de autorrelato de caráter atitudinal, Hirschi 

e Gottfredson (1993) referem que o baixo autocontrolo, por virtude da sua capacidade de 

influenciar respostas numa medida atitudinal, irá produzir respostas distorcidas quando 

comparadas com as dadas numa medida comportamental. Ou seja, a sua aplicação traduzir-se-

ia numa diminuição e subvalorização das relações estabelecidas entre o baixo autocontrolo e o 

comportamento criminal. Com efeito, as medidas de autorrelato de caráter comportamental 

compreenderiam maiores abstrações e que, segundo Marcus (2004) poderão estar associadas a 

propriedades psicométricas superiores. As medidas comportamentais não apresentariam 

subescalas, concretamente divididas, mas estariam sobrepostas aos elementos identificados por 

Gottfredson e Hirschi (1990). O enfoque destas não seria nos elementos que constituem o 

autocontrolo, segundo a teoria original, mas na construção do conceito e a sua significância 

(Marcus, 2004).  

Não obstante, tal como Marcus (2004) refere, a sua utilização também está associada a 

algumas limitações. Desde logo, à relação indireta entre o comportamento efetivo e as respostas 
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dadas num questionário. Mais, Marcus (2004) reconhece a necessidade do indivíduo se recordar 

do seu comportamento passado, avaliá-lo, resumi-lo, aplicar alguma comparação social para 

verificar se a caracterização do item se adequa a si. Como o autor reconhece, esta capacidade 

de introspeção sobre o comportamento do próprio não é típica de indivíduos de baixo 

autocontrolo.  

Importará agora recordar a aparente tautologia do pensamento conceptual, apontada à 

Teoria Geral do Crime (Akers, 1991). Ora, de forma aparente, o problema tautológico persiste 

ao nível da sua operacionalização. Senão vejamos. Walters (2015) verificou relações negativas 

entre a medida atitudinal de autocontrolo e vários índices comportamentais de autocontrolo, de 

tal forma que equacionou que o constructo de baixo autocontrolo não fosse conceptualmente 

distinto do comportamento delinquente ou criminal. Referimos que, Akers (1991:204) denota 

que, se atendermos ao estipulado por Gottfredson e Hirschi (1990), “baixo autocontrolo causa 

baixo autocontrolo”. Marcus (2004) contende que a criminalidade e o baixo autocontrolo não 

significam o mesmo, visto que o último é apenas uma das causas gerais do fenómeno criminal. 

Como Akers (1991:204) refere “para evitar o problema tautológico é necessário a existência 

de indicadores independentes de autocontrolo”. Walters (2015) reflete sobre a possibilidade de 

as medidas atitudinais e comportamentais de autocontrolo medirem constructos distintos. O 

autor salienta que, tal como Gottfredson e Hirschi (1990) reconhecem, as medidas 

comportamentais seriam mais próximas do conceito de baixo autocontrolo, enquanto as 

medidas atitudinais mediriam constructos relacionados com este. Mais ainda, Walters (2015) 

denota que o autocontrolo operacionalizado por medidas comportamentais pode não ser 

adequadamente medido por metodologia de autorrelato. Face ao exposto, Marcus (2004:42) 

refere, ao refletir sobre os trabalhos de Akers (1991), “o problema não é teórico, mas de 

operacionalização”. 

 

5.3. Papel da Desejabilidade Social  

 

Há momentos referimos que uma desvantagem da aplicação do método de autorrelato 

consistia na maior suscetibilidade à ocorrência de respostas enviesadas, por efeito de uma maior 

desejabilidade social. Segundo Uziel (2010) todo e qualquer investigador que utilize 

questionários de autorrelato (especificamente sobre a personalidade) têm de atender ao facto 

dos participantes não responderem com honestidade, mas com padrões e estilos de resposta pré-

determinados. Uziel (2010) afirma que a desejabilidade social representa uma potencial viés e 

refere-se à tendência dos participantes de representarem uma imagem demasiado positiva dos 
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mesmos. Ao proceder a uma análise fatorial de dois modelos no domínio da desejabilidade 

social, Paulhus (1984) constatou que o mais adequado seria o modelo positivity self-deception 

(auto-engano) e de impression management (gestão de imagem individual). A primeira reflete 

as crenças dos indivíduos quanto às suas qualidades positivas, isto é, relata a visão que os 

indivíduos têm de si mesmos, de forma excessivamente positiva, podendo ser considerada não 

como um viés de resposta mas como um constructo de personalidade. A segunda componente 

manifesta-se como uma medida válida de estilos de resposta enviesados, sendo sensível às 

mudanças no contexto social. Ou seja, corresponde à visão de desejabilidade social, mais 

tradicional, onde os indivíduos adaptam as suas respostas de forma a criar uma imagem social 

mais positiva (Ferrando, 2008; Paulhus, 1984; Uziel, 2010). Ainda assim, Uziel (2010) 

reconhece que o termo “desejabilidade social” tem sido utilizado indiscriminadamente para se 

referir a escalas que operacionalizam estes dois fatores ortogonais. Como o mesmo refere, a 

desejabilidade social é a fonte de viés apenas na medida que representa o esforço de deceção 

consciente do próprio participante.  

Uziel e Baumeister (2011) reconhecem que indivíduos com elevados níveis de 

desejabilidade social não dominam as interações sociais mas ajustam o seu comportamento às 

normas existentes. Seeley e Gardner (2003) referem que para o conseguirem, existe a 

necessidade de estes indivíduos exercerem autocontrolo. Tangney e colaboradores (2004) 

verificaram que o autocontrolo e a desejabilidade social correlacionavam-se de forma positiva, 

tendo interpretado que ou os questionários de autorrelato dos indivíduos estão saturados de 

desejabilidade social ou os indivíduos com elevados níveis de autocontrolo têm maior 

probabilidade de fazer coisas de forma socialmente desejável, porque esta consiste em fazer o 

melhor para a comunidade no geral, em detrimento dos interesses próprios. 

 

5.3. Metodologia Laboratorial, enquanto complemento da metodologia de 

autorrelato 

 

Ora, se por um lado, existe a possibilidade de aplicar metodologia de autorrelato, por 

outro lado, existe a possibilidade de procedermos à aplicação de medidas laboratoriais 

neuropsicológicas. Cyders e Coskunpinar (2012) reconhecem que as tarefas laboratoriais 

comportamentais permitem recolher dados sobre traços, tendências e processos subjacentes, 

sem as dificuldades de validade facial e dos estilos de resposta das metodologias de autorrelato. 

Neste sentido, estas metodologias permitem como que “tirar fotografias comportamentais de 

como o indivíduo se comportaria numa determinada situação, em resposta a um determinado 
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estímulo, e não apenas o que este pensa que faria” (Cyders e Coskunpinar, 2012:967). Deste 

modo, as medidas laboratoriais têm como objetivo avaliar processos específicos do indivíduo a 

par de não apresentarem efeitos de desejabilidade social nos seus resultados.  

No entanto, é certo que também apresentam as suas limitações. Desde logo, estão 

limitadas a uma operacionalização de um traço-como-comportamento ou a tendências, podendo 

ser mais afetadas por circunstâncias ou eventos imprevistos. O facto de não serem aplicadas em 

conjunto com medidas de autorrelato dificulta a interpretação e correspondência com 

constructos ou traços teóricos semelhantes. Inegavelmente, também apresentam algumas 

limitações de validade ecológica, ou seja, de generalização desta metodologia e dos seus 

resultados para o mundo real (Cyders e Coskunpinar, 2012).  

Neste sentido, e para os efeitos do presente projeto, foram aplicadas um conjunto de três 

tarefas laboratoriais. Estas tarefas permitiram operacionalizar conceitos associados ao 

autocontrolo: propensão para o risco (1); atendendo à decisão benéfica a curto e longo-prazo, 

os processos de tomada de decisão (2) e o controlo inibitório (3). Desta forma, importará agora 

atender à pertinência teórica e quadro conceptual de cada uma delas. De destacar que a 

descrição das mesmas, tal e qual foram aplicadas a nível empírico, se encontra em Capítulo 

próximo.  

No que contende com a propensão de risco (1), Lejuez e colaboradores (2002) propõe 

uma medida laboratorial, computorizada, que envolve comportamento de risco efetivo, 

aproximado a situações de mundo real. Com efeito, a literatura empírica tem nutrido um certo 

interesse por alguns comportamentos de risco que estão associados a consequências negativas. 

Concretamente, o seu estudo permitiria compreender este fenómeno comportamental (Lejuez 

et al., 2002). Assim sendo, nesta tarefa, o participante vai acumulando dinheiro num banco 

temporário, após proceder ao enchimento de um balão. Cada balão tem um ponto de explosão 

determinado (Bornovalova et al., 2009). Ora, a propensão para o risco é recompensada até um 

determinado momento, a partir do qual é associada a resultados mais enfraquecidos (Lejuez et 

al., 2002). Tal é evidente aquando da realização da tarefa. Por cada clique, existe um aumento 

da quantidade de dinheiro passível de ser perdido, a par de uma diminuição dos ganhos relativos 

(Lejuez et al., 2002).  

Um relevante estudo é o de Wallsten e colaboradores (2005) que reconhecem, no seu 

modelo Bayesiano de Tomada de Risco Sequencial, a possibilidade da BART permitir uma 

avaliação sequencial da tomada de risco. Segundo os autores, cada indivíduo desenvolve um 

balanço entre os eventuais ganhos e o risco eventual de perder o dinheiro que foi acumulando. 
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Mais ainda, Bornovalova e colaboradores (2009) reconhecem a utilidade da BART por 

possibilitar uma compreensão de múltiplos determinantes da tomada de risco. A título 

exemplificativo, os autores evidenciam o enfoque na magnitude de recompensas e perdas. Com 

efeito, tal possibilita uma avaliação da capacidade do indivíduo estar focado no ganho ou na 

perda eventuais, ou até mesmo, na possibilidade de ganhar ou perder.  

Relativamente aos processos de tomada de decisão (2), estes têm sido operacionalizados 

(Toplak et al., 2010) pelo desempenho comportamental obtido na IOWA Gambling Task (IGT; 

Bechara, Damasio, Damasio e Anderson, 1994). O seu estudo é de particular interesse uma vez 

que resulta da integração de diversas funções executivas necessárias para o controlo e execução 

de tarefas complexas (Ernst e Paulus, 2005). Originalmente aplicada num estudo com pacientes 

que apresentavam lesões a nível do córtice pré-frontal, a IGT surge como um instrumento 

utilizado na deteção e medição de deficits ao nível da tomada de decisão (Bechara, Damasio e 

Damasio, 2000). Esta tarefa consiste em uma mimetização de situações diárias, em que esteja 

envolvida incerteza, recompensas e punições. Para tal, foram construídos quatro baralhos de 

cartas, cada um associado a uma probabilidade diferencial de ganhos e perdas, sendo o objetivo 

geral a maximização de ganhos, face a um valor pré-determinado e inicial. Ou seja, dois dos 

baralhos estão associados a maiores ganhos e perdas (baralhos mais desvantajosos) e os 

restantes estão associados a menores ganhos e perdas (baralhos mais vantajosos). Assim sendo, 

a decisão de seleção de cada baralho de cartas é amplamente influenciado pelos padrões de 

recompensa e punição (Bechara, Damasio e Damasio, 2000; Bechara, Damasio, Damasio e 

Anderson, 1994).  

Segundo Bos, Homberg e de Visser (2013) e Bechara (2005), a tomada de decisão 

subjacente à ação que cada indivíduo realiza será determinada por uma interação entre sistemas 

de base impulsiva ou emocional. Estas surgem em resposta a recompensas imediatas bem como 

a perdas ou ameaças, e sistemas de base reflexiva ou de controlo cognitivo que controlam a 

perspetiva a longo-prazo. Face ao exposto, compreende-se, deste modo, que este processo de 

tomada de decisão pode ser modelado de forma precisa num contexto laboratorial através da 

IGT. Mais, como se verificará, existem modelos neurológicos subjacentes a estes processos de 

tomada de decisão que explanam os motivos pelos quais esta tarefa laboratorial é utilizada neste 

contexto. 

Na vasta obra de Damasio, e especificamente no seu estudo de 1996, este autor 

reconhece que o fraco desempenho na IGT tem sido atribuída a uma desregulação nos 

marcadores somáticos (c.f., Toplak et al., 2010). Estes consistem em estados corporais (ou 
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representações cerebrais) a que correspondem reações emocionais a possíveis cursos de ação, 

que refletem efetivamente os benefícios ou prejuízos de resultados associados a essa ação 

específica. Designadamente, indivíduos com pior desempenho nesta tarefa possuem pistas 

somáticas ou fisiológicas mais fracas que os guiam em escolhas, ou opções de risco (Damasio, 

1996; c.f., Toplak et al., 2010). Os marcadores somáticos, ou emoções, têm sido associados a 

uma assistência de constrangimento do espaço de tomada de decisão, oferecendo várias 

alternativas preferenciais disponíveis sobre outras alternativas (Oatley, 1999 cit in Toplak et 

al., 2010). Damasio (1994 cit in Toplak, 2010) verificou estes pressupostos com auxílio de 

registos de condutância elétrica da pele. 

Upton, Bishara, Ahn e Stout (2011) reconhecem que nos primeiros estádios de seleção, 

os jogadores têm pouco conhecimento sobre as alternativas da tarefa, pelo que a tomada de 

risco não é um ato deliberado mas reflete uma incapacidade de reconhecer o risco. Ou seja, 

existem autores que defendem que os primeiros trials da tarefa são realizados em estádio de 

ambiguidade, em que os participantes não obtém informação a priori que lhes permita ter 

conhecimento sobre que baralhos são mais vantajosos ou desvantajosos a longo prazo (Bos, 

Homberg e de Visser, 2013; Brand, Labudda, Markowitsch, 2006). Ora, será ao longo da 

realização da tarefa que o conhecimento explícito do perfil de risco de cada alternativa da IGT 

(Upton, Bishara, Ahn e Stout, 2011), da magnitude e frequências de ganhos e perdas de cada 

baralho (Bos, Homberg e de Visser, 2013) será conhecido. Neste sentido, os participantes são 

capazes de expressar a sua propensão para tomada de risco, ao continuar a adotar escolhas “de 

risco” (apesar de conhecerem os riscos), ou por comportamentos mais seguros, o que revela um 

evitamento de risco.  

Nesta linha de investigação, importa realçar que, Bechara, Damasio, Tranel e Damasio 

(1997) no seu artigo publicado na Science, assim como em um estudo igualmente relevante de 

Bechara e Damasio (2005), demonstram que a existência de respostas antecipatórias de 

condutância elétrica da pele a baralhos desvantajosos evidenciam-se precisamente quando não 

existe o tal conhecimento explícito (Upton, Bishara, Ahn e Stout, 2011), “adequado” ou um 

conhecimento “mínimo” (Maia e McClelland, 2004)3 sobre o perfil de risco, de ganhos ou 

perdas de cada baralho. Neste sentido, Bechara e Damasio (2005) referem que a existência de 

evidência electrodérmica são causadas por conhecimento consciencioso da situação, 

                                                           
3 De recordar que Maia e McClelland (2004) elaboram um estudo de resposta a alguns destes pressupostos de 

Bechara e Damasio (1997). Em 2005, Bechara e Damasio continuam o debate apresentando novos dados como 

uma nova resposta a Maia e McClelland (2004).  
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designadamente no que contende com os baralhos desvantajosos da tarefa, e na janela temporal 

em que as respostas eletrodérmicas surgem. Bechara, Tranel, e Damasio (2000) evidenciam que 

pacientes com lesões ventromediais eram guiados por objetivos imediatos, por uma 

insensibilidade para as consequências futuras, independentemente de estas serem de caráter 

positivo ou negativo. Os autores designam esta tendência como sendo uma “miopia para o 

futuro”.  

Por fim, e no que diz respeito ao controlo inibitório (3), importará, num primeiro 

momento, atender ao conceito de controlo executivo. De acordo com Normal e Shallice (1968 

cit in Kiefer et al., 1998), o controlo executivo é exercido através de um sistema de atenção 

supervisor que se encontra ativado em situações que requerem uma tomada de decisão; 

resolução de conflitos; correção de erros e inibição de resposta. Ou seja, tal como os autores 

referem, “o controlo executivo está envolvido no processamento cognitivo quando as rotinas 

aprendidas não estão disponíveis ou são ineficazes para o desempenho da tarefa”. Segundo 

Diamond (2013), as funções executivas (também designadas como controlo executivo ou 

controlo cognitivo) referem-se a um conjunto de processos mentais “top-down” necessários em 

situações de capacidade atencional e de concentração em que a intuição e o instinto seriam 

impossíveis ou insuficientes. Toda e qualquer ação comportamental, cognitiva ou motora 

necessita de um equilíbrio entre os processos de iniciação e de inibição (Rubia et al., 2001). Tal 

como Miyake e colaboradores (2000) referem a utilização destas funções executivas dependeria 

de um esforço. Ou seja, estes autores partem da assunção de que seria relativamente mais fácil 

persistir numa determinada tarefa, a alterá-la.  

Neste sentido, existiriam três funções executivas principais: inibição (controlo 

inibitório, como autocontrolo – enquanto inibição comportamental – e controlo em interferência 

– enquanto inibição cognitiva e atenção seletiva); memória de trabalho; e, flexibilidade 

cognitiva – enquanto mudança de contingências e flexibilidade mental). Mishel (2014:107 cit 

in Beaver, Wright e DeLisi, 2007) acrescenta que as funções executivas seriam competências 

cognitivas que permitiriam exercer um controlo deliberado e consciente de pensamentos, 

impulsos ações e emoções. Estas permitiriam inibir impulsos e deter uma capacidade atencional 

flexível que garantisse a procura dos objetivos individuais.  

Rabbitt (2005) refere que quando uma resposta menos habitual é selecionada, existe 

uma tendência para a descrever como “inibição”; quando uma sequência complexa de atos 

sucessivos é iniciada, existe uma tendência para a descrever como “planeamento”; e, quando, 

uma falha ao nível da intenção é reconhecida e corrigida, existe uma tendência para a descrever 
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como “monitorização” com sucesso de um progresso, planeado, e em decurso. A questão 

prática, segundo Rabbitt (2005), é se os termos referidos (e.g., inibição, planeamento ou 

monitorização) têm validade de constructo. Ou seja, é claro que estes processos hipotéticos 

podem ser definidos, de forma ostentativa, como um “conjunto de diferentes situações ou 

tarefas exemplificativas” mas não é tão claro se cada um envolve “processos funcionais 

distintos”. Portanto, falhas a nível dos processos aqui subjacentes podem não ser empiricamente 

independentes de falhas em processos subjacentes noutro tipo de tarefas ou situações.  

Com efeito, as funções executivas podem ser estudadas através de tarefas go/no-go que 

requerem inibição de uma resposta preparada (Kiefer et al., 1998). O paradigma go/no-go 

requer a existência de um processo de seleção de resposta entre uma execução ou inibição de 

uma resposta motora, quando surge um estímulo go ou no-go (Rubia et al., 2001). Ou seja, a 

tarefa go/no-go pressupõe a existência de uma resposta na presença de um estímulo-alvo (e.g., 

um algarismo ou uma letra), que surge no seio de estímulos semelhantes (e.g., outros algarismos 

ou letras). Na versão mais comum da tarefa, os participantes têm de executar uma resposta 

motora a um estímulo (estímulo go) e retrair a resposta no outro estímulo (estímulo no-go; 

Bezdijan, Baker, Lozano e Raine, 2009; Kiefer et al., 1998). Porquanto, tal como Rubia e 

colaboradores (2001) referem, esta tarefa está bastante associada ao processo de seleção de 

resposta, devido ao conhecimento a priori de, consoante o estímulo apresentado, ser requerida 

uma resposta ou não-resposta. Kiefer e colaboradores (1998) reconhecem que o paradigma 

go/no-go tem sido aplicado em diversos estudos eletrofisiológicos que pretendem investigar os 

efeitos da inibição de resposta em potenciais relacionados com um evento (ERP). Inclusive, a 

implementação desta tarefa permitiu identificar um potencial cerebral (ERP) categorizado de 

N2 (Nieuwenhuis, Yeung, Wildenberg, e Ridderinkhof, 2003) e demonstra uma fiabilidade 

teste-reteste razoável (Kindlon, Mezzacappa e Earls, 1995). 

Estabelecido e compreendido o enquadramento teórico e conceptual de cada uma das 

referidas três dimensões, importará agora atender à evidência empírica e a sua adequação com 

o conceito de autocontrolo e de dimensões que lhe estão associadas. Efetivamente, a literatura 

científica tem demonstrado uma incerteza na adoção de uma única definição, consensual de 

impulsividade, muitos autores consideram a BART como uma medida comportamental de 

impulsividade e não uma medida de tomada de decisão de risco (Reynolds, Ortengren, Richards 

e de Wit, 2006; Lauriola, Panno, Levin e Lejuez, 2013). Todavia, Lejuez e colaboradores (2002) 

verificaram que a propensão ao risco da BART estava correlacionada, de forma significativa, 

com as medidas de autorrelato de constructos de risco. Mais ainda, verificam que a sua 
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utilização em conjunto com medidas de autorrelato de conceitos relacionados com o risco, 

aumentariam o alcance da avaliação e compreensão deste tipo de comportamentos (e.g., Lejuez, 

Aklin, Zvolensky e Pedulla, 2003; Lejuez et al., 2002; Aklin et al., 2005). Em um outro conjunto 

de trabalhos, Bornovalova e colaboradores (2009) evidenciam que o envolvimento nestes 

comportamentos de risco estavam relacionados com a procura de sensações e com medidas 

proximais de impulsividade. Por outro lado, nem todos os estudos empíricos demonstram estas 

relações (Aklin et al., 2005; Lejuez, Aklin, Zvolensky e Pedulla, 2003). A este propósito, 

Reynolds, Ortengren, Richards e de Wit (2006) referem que tal se pode dever às medidas 

atenderem a dimensões distintas do constructo, ou a um tamanho amostral reduzido (Benjamin 

e Robbins, 2007). Mais, Vigil-Colet (2007) referem que as medidas de autorrelato de 

impulsividade poderão ser percebidas como impulsividade disfuncional, e nesta conceção 

clássica do constructo, não existir qualquer relação com os resultados da BART. 

Quanto à evidência empírica existente e que utiliza a IGT enquanto indicador de 

processos de tomada de decisão, Upton, Bishara, Ahn e Stout (2011) verificaram que não 

existiam relações significativas entre o desempenho na IGT e os maiores ou menores níveis de 

impulsividade. Todavia, outros estudos têm demonstrado que a impulsividade4 está associada 

a dificuldades de aprendizagem em resolução de problemas (McMurran, Blair, Egan, 2002) e a 

uma maior tomada de risco, em situações em que é necessária uma aprendizagem (e.g., IGT) 

(Franken, van Strien, Nijs, Muris, 2008). Tal é um exemplo da fraca validade de constructo, 

previamente denotada entre a utilização de medidas de autorrelato e medidas laboratoriais (e.g., 

Cyders e Coskunpinar, 2012). Posto isto, Chan, Shum, Toulopoulou e Chen (2008) classificam 

a IGT, em termos conceptuais, como uma medida distinta de regulação comportamental afetiva. 

Segundo Toplak e colaboradores (2010), a IGT atende à variância no desempenho de tomada 

de decisão não associado a inteligência e/ou medidas convencionais de funções executivas.  

Certo é que quando se procede a uma comparação entre a BART e a IGT, perspetivamos 

duas tarefas que envolvem situações de risco, ganhos e perdas associados a um determinado 

desempenho. Bishara e colaboradores (2009) verificam que quando se procede a uma 

comparação entre a BART e a IGT, importa perspetivar três processos de associações: a 

sensibilidade à perda; a consistência de decisão; e, a taxa de aprendizagem. A sensibilidade às 

perdas pode ter duas componentes: o peso da magnitude das perdas e a probabilidade percebida 

de perdas. A consistência de decisão atende ao erro aleatório nas escolhas dos participantes. Ou 

                                                           
4 Medida pelo Eysenck I7 e Barratt Impulsivity Scale 
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seja, é baseado no facto de algumas decisões poderem ser altamente consistentes com o 

apreendido, enquanto outras podem ser aleatórias (e.g., aborrecimento, fadiga). Quanto ao 

processo de aprendizagem importa denotar claras divergências entre a BART e a IGT. 

Relativamente à primeira, os participantes têm de aprender a estrutura da simulação, enquanto 

na IGT têm de aprender a estrutura de pagamentos5. Não obstante, no modelo da IGT é dado 

ênfase a uma aprendizagem por reforço o que leva a um menor esquecimento cumulativo 

(Bishara et al., 2009) No que diz respeito às relações empíricas entre os resultados destas tarefas 

laboratoriais, Upton, Bishara, Ahn e Stout (2011) verificaram que não existia qualquer relação 

na amostra total, ou no grupo de maior impulsividade, entre o desempenho na IGT e o 

desempenho na BART. Todavia, ambas possibilitam o estabelecimento de relações com 

variáveis como a impulsividade e a procura de sensações (Lejuez, Aklin, Zvolensky e Pedulla, 

2003; Bornovalova et al., 2009). 

Por fim, a evidência empírica que tem utilizado a medida Go/No-Go no estudo do 

autocontrolo, e de as suas dimensões, tem demonstrado que durante a inibição de resposta, na 

realização de uma tarefa go/no-go, a região cerebral ativa era a do córtex pré-frontal, 

especificamente a do córtex dorsolateral direito e orbitofrontal esquerdo. Beaver, Wright e 

DeLisi (2007) reconhecem que o conceito de autocontrolo – conceptualizado a partir da Teoria 

Geral do Crime (Gottfredson e Hirschi, 1990), quando perspetivado enquanto função executiva, 

encontra-se subjacente ao córtex pré-frontal. Mais, estes autores acrescentam que a capacidade 

cognitiva de concentração e o enfoque individual poderiam não ser a única fonte de elevados 

níveis de autocontrolo mas que constituiriam uma componente importante do mesmo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5 Mais ainda, o modelo da BART é Bayesiano, e portanto é assumida que a probabilidade posterior não depende 

da ordem de ocorrência de cada trial (Bishara et al., 2009) 
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CAPÍTULO II – ESTUDO EMPÍRICO (METODOLOGIA)   

 

1. Objetivos e Hipóteses 

 

O objetivo geral deste estudo é explorar e aprofundar aspetos relacionados com o 

constructo do autocontrolo e atender às questões de operacionalização do próprio conceito 

através de uma abordagem multimetodológica. Concretamente, procuramos perceber as 

diversas associações entre o autocontrolo, tal como conceptualizado pela Teoria Geral do Crime 

e operacionalizado por duas medidas de autorrelato (uma medida de caráter atitudinal e uma 

medida de caráter comportamental), e outras variáveis psicométricas que avaliam dimensões 

conceptualmente semelhantes a este (e.g., procura de sensações, impulsividade). 

Adicionalmente, procuramos perceber as relações existentes entre os elementos do autocontrolo 

(avançados na Teoria Geral do crime; e.g., impulsividade, preferência por tarefas 

simples/físicas, procura de risco, autocentrismo e temperamento) e as referidas variáveis 

psicométricas. Um terceiro objetivo consiste na comparação e análise das relações entre as 

medidas psicométricas e tarefas laboratoriais que operacionalizam dimensões semelhantes ao 

constructo de autocontrolo (e.g., propensão de risco, desempenho de tomada de decisão em 

situação de risco, controlo inibitório). Por último, procuramos perceber e confirmar as relações 

existentes e empiricamente denotadas na literatura científica, face aos estilos de vida e adoção 

de comportamentos delinquentes. Até ao momento, e do nosso conhecimento, este é o primeiro 

estudo que procura utilizar uma abordagem multimetodológica face ao conceito de autocontrolo 

e atendendo simultaneamente às variáveis psicométricas e laboratoriais referidas. Como 

corolário destes objetivos gerais surgem alguns objetivos específicos aos quais este estudo vai 

tentar responder. São os seguintes: 

a) Procuraremos analisar a relação entre o conceito de autocontrolo e as suas 

subcomponentes bem como estabelecer relações com as diversas medidas 

psicométricas a ele associadas, designadamente, a impulsividade, procura de risco e 

desejabilidade social.  

Deste modo, pretendemos testar as seguintes hipóteses: (1) as medidas de autorrelato do 

autocontrolo utilizadas encontram-se correlacionadas, assumindo que o constructo latente é o 

mesmo. Mais, procuramos testar se (2) independentemente da medida de autorrelato utilizada, 

menores níveis de autocontrolo estão associados a maiores níveis de impulsividade e procura 

de sensações, também operacionalizados por escalas.  
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b) Posteriormente, procuramos analisar a relação entre as variáveis de autocontrolo, 

impulsividade, procura de sensações e a propensão de risco, tomada de decisão em 

situação de risco e controlo inibitório. Ou seja, procuramos analisar a relação entre o 

autocontrolo e algumas das dimensões que lhe estão associadas, através da aplicação 

de medidas psicométricas e laboratoriais 

Face a este objetivo específico, pretendemos testar se (3) a propensão para o risco se 

encontra associada com o autocontrolo, impulsividade e procura de sensações; (4) a tomada de 

decisão mais vantajosa, em uma situação de risco, está associada ao autocontrolo, 

impulsividade e procura de sensações. Por fim, em relação a este objetivo, procuramos testar 

se (5) o menor controlo inibitório, medida laboratorialmente, se encontra associada ao 

autocontrolo, impulsividade e procura de sensações. 

c) Depois, pretendemos analisar as relações entre estas medidas psicométricas e 

laboratoriais, face a variáveis que a literatura científica tem demonstrado como 

estando empiricamente associadas. Nomeadamente, o sexo, a idade, os estilos de vida 

e a adoção de comportamentos delinquentes (dos pares e individuais), na amostra 

estudada.  

Assim sendo, procuramos testar se (6) existem associações únicas e independentes entre 

o fator geral de autocontrolo e as subdimensões e os estilos de vida antissociais e os 

comportamentos delinquentes. Mais, procuramos testar se (7) existe uma relação entre a 

impulsividade e procura de sensações e os estilos de vida antissociais e delinquência. Também 

pretendemos testar se (7) a propensão para o risco se encontra associada com os estilos de vida 

antissociais e delinquência; (8) se a tomada de decisão mais vantajosa, em uma situação de 

risco, está associada a estilos de vida antissociais e delinquência; e, por último, se (9) o menor 

controlo inibitório se encontra associada a estilos de vida antissociais e à delinquência. Uma 

vez que anteriormente foi encontrada uma relação entre o autocontrolo e a desejabilidade social 

(Tangney, Baumeister e Boone, 2004) e serão aplicados instrumentos de autorrelato (ver 

secções 4.5. e 5.), considerou-se pertinente para o presente estudo testar se a desejabilidade 

social apresenta efeitos nas relações estabelecidas com as medidas de autorrelato mas não nas 

relações estabelecidas com a utilização de medidas laboratoriais.  

 

2. Material e Métodos 

 

2.1. Caracterização do estudo 
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O presente projeto de investigação insere-se na abordagem característica das 

metodologias quantitativas, quer ao nível da recolha de dados, quer ao nível da análise 

estatística dos mesmos (ver Field, 2013; Marôco, 2011). A aplicação de questionários e a 

realização de três tarefas laboratoriais permitiu explorar a relação existente entre o autocontrolo, 

algumas dimensões associadas a este (e.g., procura de sensações) e outras variáveis que a 

literatura científica demonstra como sendo empiricamente relevantes como variáveis 

sociodemográficas, estilos de vida antissociais e a adoção de comportamentos delinquentes.  

Tendo como pressuposto-base de que o tipo de estudo de investigação é definido pela 

forma como o investigador recolhe, analisa e trabalha as variáveis em estudo, podemos 

considerar o presente projeto de investigação de tipo correlacional/transversal. Isto é, o 

investigador observa e analisa as variáveis, não tendo qualquer intervenção/manipulação sobre 

as mesmas em estudo (Marôco, 2011; Field, 2013; Hagan, 2006). Ou seja, os dados serão 

recolhidos a partir de uma única amostra, num único momento temporal (Hagan, 2006). Não 

obstante, esta investigação também possui um caráter para lá do descritivo. O presente estudo 

procura explicar, a nível parcial e nunca completo, as relações existentes entre as variáveis 

referidas que podem estar ou não relacionadas com o conceito do autocontrolo. Mais ainda, 

procuramos explicar as relações existentes entre as várias medidas de autocontrolo e outras que 

estão a ele associados. Esta investigação procura aumentar e contribuir para o conhecimento 

científico sobre o autocontrolo, avançando no método e na análise utilizadas.  

 

2.2. Constituição da Amostra 

 

A amostra total deste estudo é constituída por 94 indivíduos. Esta amostra foi constituída 

por estudantes universitários, tendo por base critérios de facilidade e conveniência. Com efeito, 

o método de amostragem foi de natureza não-probabilística. Isto é, não existe forma de garantir 

que cada elemento teve uma igual probabilidade de ser incluído na amostra, nem se poderá 

estimar essa mesma probabilidade. Por sua vez, também será uma amostragem acidental causal 

ou conveniente, dado que os participantes foram selecionados com base na sua disponibilidade 

e vontade de participação no estudo, através de consentimento informado verbal.  

Todos os sujeitos amostrais (N=94) preencheram o questionário relativo a diversas 

medidas de autorrelato. Todavia, também se constituiu uma subamostra, que constituída por 

um conjunto de indivíduos que, para além do preenchimento do questionário, também 

realizaram as seguintes tarefas laboratoriais: propensão de risco (i.e., Baloon Analogue Risk 



53 
 

Task; N=41); processos de tomada de decisão (i.e., Iowa Gambling Task; N=42); e, controlo 

inibitório (i.e., Go/No-Go Task; N=39).  

 

2.3. Instrumentos e Variáveis do Estudo 

 

Para concretizar os objetivos do presente estudo, foi construído um questionário com o 

apoio de um conjunto de investigadores da Escola de Criminologia, da Faculdade de Direito da 

Universidade do Porto. Denotamos ainda que as escalas utilizadas no presente estudo foram 

utilizadas em outros estudos realizados na Escola de Criminologia, pelo que não se demonstrou 

necessária a realização de tradução e contra-tradução dos instrumentos para língua portuguesa. 

A recolha de dados foi concretizada através da administração de questionários e da realização 

de três tarefas laboratoriais. Estas encontram-se descritas seguidamente.  

 

2.3.1. Medidas de Autorrelato 

 

 2.3.1.1. Autocontrolo 

 

A seleção de instrumentos que operacionalizem o autocontrolo foi efetuada após a 

realização de uma revisão de literatura com o objetivo de encontrar duas medidas de autorrelato, 

uma de caráter atitudinal e, outra, de caráter comportamental, adequadas aos objetivos da 

presente investigação (ver Capítulo I, secção 5). Adicionalmente procuramos selecionar 

instrumentos que a literatura científica demonstrasse uma boa consistência interna; uma clara 

conceptualização do autocontrolo subjacente à construção das escalas; e, sobretudo uma 

aplicação estandardizada em estudos do autocontrolo, no âmbito de estudos criminológicos. De 

facto, este consistiu o principal critério de seleção de estas medidas.  

Relativamente à medida de autorrelato de caráter atitudinal, a Escala de Baixo 

Autocontrolo de Grasmick (Grasmick, Tittle, Bursik e Arneklev, 1993) pareceu a que mais 

poderia ir de encontro aos objetivos. Estes autores testam o autocontrolo, segundo a 

conceptualização avançada em A Teoria Geral do Crime, por Gottfredson e Hirschi (1990); é 

um instrumento de ampla utilização na literatura criminológica; e já foi utilizada em outros 

estudos da Escola de Criminologia. Esta escala é constituída por 24 itens, respeitantes a seis 

subescalas: impulsividade (e.g., “Muitas vezes faço coisas no calor do momento sem parar para 

pensar”), preferência por tarefas simples (e.g., “Quando as coisas se complicam, costumo 

desistir e afastar-me”), procura de risco (e.g., “Por vezes, corro riscos só pelo divertimento que 

dão”), preferência por atividades físicas (e.g., “se eu pudesse escolher, preferia geralmente fazer 
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atividades físicas do que mentais”), autocentrismo (e.g., “Eu não sou muito compreensivo com 

as pessoas quando elas estão com problemas.”) e temperamento (e.g., “Quando estou mesmo 

zangado é melhor que as pessoas se afastem de mim”). A cada item os participantes respondiam 

segundo uma escala de Likert de 1 “discordo totalmente” a 4 “concordo totalmente”.  

Posteriormente, foi calculado o somatório das respostas respeitantes aos elementos do 

autocontrolo e procedeu-se à computação das variáveis  designadas como: “Impulsividade 

(Grasmick)”; “Tarefas Simples (Grasmick)”; “Procura de Risco (Grasmick)”; “Atividade Física 

(Grasmick)”; “Autocentrismo (Grasmick)”; “Temperamento (Grasmick)”. A par desta, 

procedeu-se ao somatório dos 24 itens tendo sido dada a designação de “Autocontrolo 

(Grasmick)” ao seu resultado final. Denote-se que optamos por manter o sentido da escala 

compósita bem como das suas seis subescalas. Como tal, valores mais elevados são indicativos 

de menores níveis de autocontrolo. De referir que de agora em diante, atribuiremos a designação 

de “Escala de Baixo Autocontrolo de Grasmick” quando nos referimos a esta escala.  

A Escala de Autocontrolo de Tangney (Tangney, Baumeister e Boone, 2004) foi a 

medida de autorrelato, de caráter comportamental, selecionada. Esta escala é constituída por 36 

itens (e.g., “sou bom em resistir a tentações”; “sou preguiçoso(a)”; e, “digo coisas 

inapropriadas”). Os sujeitos amostrais responderão segundo uma escala de Likert de 5 pontos, 

em que 1 se refere a “Não me identifico de todo” e 5 “Identifico-me totalmente”. 

Posteriormente, foi calculada a média de respostas face aos 36 itens que compõe a escala, à 

qual foi atribuída a designação de “Autocontrolo (Tangney)”. Também aqui foi mantido o 

sentido da escala original. Todavia, para esta escala, quanto maior o valor reportado, maior o 

nível de autocontrolo dos sujeitos amostrados. De referir que de agora em diante, atribuiremos 

a designação de “Escala de Autocontrolo de Tangney” quando nos referimos a esta escala.  

2.3.1.2 Impulsividade 

 

Os critérios de seleção da escala que operacionalize a impulsividade são transversais 

aos já referidos. Dado que a presente investigação compreende uma aplicação de medidas 

laboratoriais neuropsicológicas de propensão de risco, tomada de decisão e controlo inibitório, 

procuramos uma medida de impulsividade que também tivesse sido utilizada em estudos que 

utilizem estas medidas, permitindo realizar comparações com os mesmos.  

Assim sendo, optou-se pela seleção e utilização da Escala de Impulsividade de Barratt 

(Barratt Impulsivity Scale-11; BIS-11; Patton, Stanford, Barratt, 1995). Esta escala é 

constituída por 30 itens que medem a impulsividade. O questionário atribui um score total a 
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par de um score para cada uma das seguintes três subescalas: impulsividade motora (e.g, “Tomo 

decisões rapidamente”), atencional (e.g., “Planeio as minhas viagens com muita antecedência”) 

e não-planeada (e.g., “Planeio cuidadosamente as minhas tarefas”). Neste sentido, iremos 

utilizar uma escala de 1 a 4, em que 1 corresponde a “nunca ou raramente” e 4 a “quase sempre”. 

A escala compósita foi computada com o somatório dos 30 itens, sendo atribuída a designação 

de “BIS”. Para valores reportados mais elevados, maior o nível de impulsividade dos sujeitos 

amostrados.  

 

2.3.1.3. Procura de Sensações 

 

Como já foi referido, a procura de sensações está amplamente relacionada com a 

impulsividade e a tomada de risco comportamental. Estas dimensões são frequentemente 

associadas e constituem subdimensões do autocontrolo, atendendo aos pressupostos de 

Gottfredson e Hirschi (1990). Para além dos critérios de seleção já referidos, importa referir 

que devido a uma denotada sobreposição metodológica (Whiteside e Lynam, 2001; Steinberg 

et al., 2008) entre estas dimensões, procuramos um instrumento que possibilitasse uma maior 

discriminação conceptual e de operacionalização. Assim, selecionamos e utilizamos a 

Sensation-Seeking Scale Form V (Zuckerman, Eysenck, e Eysenck, 1978). Esta escala consiste 

em 40 itens, de opções, na forma de afirmações, emparelhadas, que atendem a preferências face 

a experiências variadas, estimulantes e de comportamento desinibido. A presente escala 

encontra-se dividida em 4 subescalas, constituídas por 10 itens cada uma. Estas são a Procura 

de Aventura e Adrenalina (e.g., “A. Penso com frequência se gostaria de ser um alpinista; B. 

Não consigo compreender as pessoas que arriscam as suas vidas a escalar montanhas”); Procura 

de Experiências (e.g., “A. Não gostaria de experimentar qualquer substância que possa produzir 

em mim efeitos estranhos ou perigosos; B. Gostaria de experimentar algumas das substâncias 

que produzem alucinações”); Suscetibilidade ao Aborrecimento (e.g., “A. Há alguns filmes que 

gosto de ver mais do que uma vez; B. Não tenho paciência para ver um filme que já tenha visto 

antes”); e, por fim, a Desinibição (e.g., “A. Gosto de festas desinibidas e loucas; B. Prefiro 

festas sossegadas e onde se pode ter uma boa conversa”). Neste sentido, os participantes terão 

que optar pela situação A ou B, face a cada uma das 40 opções. A cotação da presente escala 

foi estabelecida de acordo com a proposta por Zuckerman, Eysenck e Eysenck (1978) em que, 

dependendo das opções escolhidas (A ou B), era atribuído o valor de “0”(zero) ou “1” (um). 

Procedeu-se ao somatório de cada um destes valores, para cada indivíduo, obtendo-se um score 

para cada subescala e escala total. Foi atribuída a designação de “Procura de Sensações” ao 
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score total. Para valores mais elevados, maiores os níveis de procura de sensações dos sujeitos 

amostrados.  

 

2.3.1.4. Desejabilidade Social 

 

A desejabilidade social foi operacionalizada pela subescala do Eysenck Personality 

Questionnaire- Revised Short Form (EPQ-RS; Eysenck e Eysenck, 1998), que é a versão 

reduzida e revista do Eysenck Personality Questionnaire (EPQ). Na sua forma total, este 

questionário é constituído por 48 itens, sendo 12 destes são respeitantes a cada uma das 

seguintes quatro escalas: neuroticismo, psicoticismo, extroversão e desejabilidade social. Para 

os efeitos da presente investigação, apenas optamos pela utilização dos 12 itens que 

operacionalizam a desejabilidade social (e.g., “Todos os seus hábitos são bons ou desejáveis”). 

A cada item, os participantes respondiam com “sim” ou “não”. Para valores mais elevados, 

maior o nível de desejabilidade social dos sujeitos amostrados. A seleção desta escala consistiu 

numa prévia utilização em um estudo associado à realização do Estágio Curricular 

desenvolvido, no 1º Ciclo de Estudos em Criminologia, em uma amostra de estudantes 

universitários. 

 

2.3.2. Medidas Laboratoriais 

 

Relativamente às medidas laboratoriais, o principal critério de seleção consistiu na 

existência de uma associação teórica entre o conceito subjacente à medida e o autocontrolo ou 

dimensões empiricamente associadas com o mesmo. As medidas utilizadas operacionalizam a 

propensão de risco; processos de tomada de decisão em situação de risco; e a inibição de 

resposta. As tarefas laboratoriais serão aplicadas por recurso ao PEBL - The Psychology 

Experiment Building Language (Mueller e Piper, 2014). Este software possibilita a aplicação 

de uma variedade de tarefas laboratoriais nas mais diversas dimensões. Desta forma, os sujeitos 

amostrais situaram-se à frente de um computador, sendo instruídos dos propósitos de cada uma 

das seguintes tarefas laboratoriais.  

 

2.3.2.1. Propensão de Risco (BART Score) 

 

A Baloon Analogue Risk Task (Lejuez et al., 2002) é tida como uma medida de 

propensão de risco (Upton, Bishara, Ahn e Stout, 2010). Para realizar esta tarefa laboratorial, 

os sujeitos amostrais sentam-se à frente de um computador, de fundo preto (Anexo I). Em 
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conformidade com a versão original, foi solicitado ao participante que pressionasse um botão 

“Carregue aqui para encher o balão” e em que por cada clique, iria encher, uma vez, um balão. 

Este poderia rebentar a qualquer momento, sem qualquer conhecimento prévio dos indivíduos. 

Simultaneamente o participante acumula 5 cêntimos num banco temporário, sendo que não irá 

ter conhecimento de quanto dinheiro já acumulou. A qualquer momento, o participante pode 

parar de encher o balão e clicar no botão “Recolher €€€”. Este permitirá guardar, de forma 

permanente, o dinheiro. Após este momento, um novo balão surge e o dinheiro que estava 

acumulado no banco temporário é transferido para o banco permanente, designado por “Total 

Ganho”. Todavia, existe uma probabilidade diferencial de cada balão estourar. Esta 

probabilidade está associada à cor do balão: azul, amarela ou laranja. Concretamente, os balões 

azuis apresentam uma menor probabilidade de rebentar, permitindo, desta forma, mais 

enchimentos (e.g., em média permite 64 enchimentos); os balões laranja e amarelos apresentam 

uma maior probabilidade de rebentarem, permitindo, respetivamente e em média, 4 e 16 

enchimentos. Deste modo, o balão pode explodir com um clique apenas ou pode encher a tela 

do computador, por inteiro. Caso o balão rebente antes de o dinheiro ser transferido para o 

banco permanente, o valor acumulado é perdido. No total, a tarefa é constituída por 90 balões 

(i.e., trials). Optamos por não proceder a uma redução de trials sob pena de subverter os 

objetivos e o próprio protocolo da tarefa. Posteriormente, foi utilizado o valor médio de 

enchimentos ajustados, excluindo os balões que explodiram (i.e., o número médio de 

enchimentos em cada balão antes de o participante ter recolhido o dinheiro). Esta medida 

permitiu atender a uma maior variabilidade de resultados (Lejuez et al., 2002; 2003). Foi 

atribuída a designação de BART Score. Para scores mais elevados, maior a propensão de risco 

dos sujeitos amostrados.  

 

2.3.2.2. Processos de Tomada de Decisão (IGT Score) 

 

A IOWA Gambling Task é usualmente utilizada no estudo de processos de tomada de 

decisão sobre situações de risco ou de maior incerteza (Bechara, Damasio, Damasio, e Lee, 

1999; Upton, Bishara, Ahn, e Stout, 2011; Weller, Levin, Shiv, e Bechara, 2009). Esta tarefa 

consiste em um jogo de cartas, onde existe uma implicação monetária. Com efeito, a tarefa 

inicia-se com um empréstimo equivalente a 2000€. São apresentados quatro baralhos de cartas 

(Anexo II). Cada participante terá de selecionar uma carta de cada vez (num total de 100 cartas, 

distribuídas por cinco blocos de 20 cartas, i.e., 100 trials). Por cada baralho selecionado, os 

participantes podem ganhar dinheiro, ou perder. Mais concretamente, dois dos baralhos 
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(baralhos A e B) estão associados a maiores ganhos e maiores perdas; e outros dois baralhos 

(baralhos C e D) estão associados a menores ganhos e menores perdas. O objetivo de cada 

participante é maximizar o lucro face ao dinheiro que possui originalmente. Deste modo, a 

distinção entre os diferentes desempenhos manifesta-se nos indivíduos que conseguem 

selecionar quais são os baralhos mais vantajosos (C e D) e desvantajosos (A e B). O participante 

tem conhecimento do dinheiro que possui em todos os momentos da tarefa, num gráfico 

apresentado na parte superior do ecrã do computador. Posteriormente, foi calculado a diferença 

entre o número de seleções vantajosas e desvantajosas [(C+D)-(A+B)] (Bechara, Anderson, 

Damasio, Tranel, 1998; Franken e Muris, 2005; Ernst et al., 2002). Foi atribuída a designação 

de IGT Score. Para scores mais elevados, os sujeitos amostrados selecionaram baralhos mais 

vantajosos. 

 

2.3.2.3. Controlo Inibitório 

 

A tarefa laboratorial selecionada consiste na Go/No-Go. Esta tarefa permite, não só, 

atender às questões de inibição de resposta (também designado por controlo inibitório, ou 

controlo por esforço) mas também aos tempos de reação de resposta a um determinado 

estímulo. Tal permitirá evidenciar se os diferentes níveis de inibição comportamental 

apresentam diferenças nos tempos de resposta. Sumariamente, trata-se de uma tarefa de inibição 

de resposta, onde uma resposta motora tem de ser executada ou inibida (Bezdjian, Baker, 

Lozano, Raine, 2009) e onde se atende aos processos de controlo cognitivo (Sujan, Humphreys, 

Ray e Lee, 2014).  

Com efeito, durante a tarefa, os participantes terão de visualizar uma apresentação 

sequencial de letras ‘P’ e ‘R’ (Anexo III). Transversal a duas condições distintas, os 

participantes respondem a uma determinada letra, pressionando um botão (contingência Go) e 

ignoram/inibem a resposta à outra letra (contingência No-Go). Na primeira condição, os 

participantes terão de pressionar um botão cada vez que a letra P surgir, e devem inibir a 

resposta quando a letra R surgir. Na segunda condição – No-Go - inverte-se o pressuposto 

anterior. Ou seja, a contingência de resposta corresponde ao aparecimento da letra R, e a de 

inibição de resposta ao aparecimento da letra P. Antes de iniciar as duas condições, os 

participantes realizaram uma sequência de trials de adaptação à tarefa, os participantes 

visualizarão uma única letra (P ou R) no ecrã. O número de trials da tarefa foi reduzido, 

totalizando 80 trials em vez dos 320 originais. Posteriormente, utilizamos os erros associados 
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à contingência No-Go enquanto indicador de menor controlo inibitório. Quanto maior o score 

de erros na contigência No-Go, menor o controlo inibitório.  

 

2.3.3. Outras Variáveis em Estudo 

  

Para além das variáveis em estudo que seguidamente serão descritas, atendemos 

também a um conjunto de itens sociodemográficos. Este permitiu obter informação quanto ao 

sexo, idade, situação profissional, anos de escolaridade concluídos. Todas as variáveis descritas 

de seguida foram utilizadas no Inquérito de Delinquência Autorrevelada utilizado no 

Observatório de Delinquência Juvenil, da Escola de Criminologia.  

 

2.3.3.1. Estilos de Vida 

 

Relativamente aos estilos de vida, cada indivíduo foi questionado sobre a forma como 

passa os seus tempos livres com os seus amigos (i.e., Quando sai com os seus amigos, o que é 

que costumam fazer?). Para tal, foram utilizados itens relativos a um conjunto de atividades 

pró-sociais (e.g., vamos ao cinema) e antissociais [e.g., destruímos ou danificamos coisas 

(edifícios; paragens de autocarro/metro; contentores de lixo; carros…)]. Com estas questões 

procura-se verificar a frequência com que os indivíduos realizam atividades em grupo, de 

caráter pró-social; antissocial; ou, ambas. Utilizamos uma escala de likert de 4 pontos, em que 

1 corresponde a “Nunca” e 4 corresponde a “Sempre”. Por fim, procedemos ao somatório dos 

itens referentes às atividades pró-sociais e antissociais, tendo obtido scores que possibilitaram 

a criação das variáveis “Estilo de Vida Pró-social” e “Estilo de Vida Antissocial”. 

Adicionalmente, consideramos o parâmetro de variedade face às atividades antissociais 

desenvolvidas. Ou seja, bastaria um indivíduo reportar que realizou duas atividades antissociais 

“com frequência” para obter um score de 2. A esta variável foi atribuída a designação 

“Variedade de Associação a pares antissociais”. Por último, procedemos ao cálculo do 

parâmetro de prevalência de associação a pares antissociais. Ou seja, bastava o indivíduo 

reportar, pelo menos, um ato antissocial para cotar neste parâmetro. Dicotomizamos esta 

variável em que 0 corresponde a “nenhuma atividade antissocial reportada” e 1 corresponde a 

“pelo menos uma atividade antissocial reportada”, independentemente da frequência.  

 

2.3.3.3. Delinquência de Pares e Delinquência Autorrevelada 
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A literatura científica tem demonstrado uma clara associação entre a realização de 

comportamentos delinquentes ou antissociais, baixos níveis de autocontrolo e dimensões a ele 

associadas, como a impulsividade e a procura de sensações (ver Pratt e Cullen, 2000; 

Zuckerman, 2007). Deste modo, para medir a delinquência de pares e a delinquência 

autorrevelada foram utilizados um conjunto de itens retirados e usualmente referenciados nos 

inquéritos de delinquência autorrevelada (e.g., do Observatório de Delinquência Juvenil, da 

Escola de Criminologia). Estes inquéritos permitem medir o envolvimento dos indivíduos em 

comportamento criminal e delinquente. Deste modo, a seleção dos comportamentos 

desviantes/delinquentes a incluir, no presente estudo, têm por base o estudo internacional e 

comparativo ISRD-II (International Self-Reported Delinquency Study II; Jungar-Tas et al., 

2003).  

Os comportamentos utilizados encontram-se seguidamente referidos: furto de 

estabelecimento (e.g., alguma vez tirou alguma coisa sem pagar num estabelecimento 

comercial, como loja ou supermercado?); furto (e.g., alguma vez tirou dinheiro ou outra coisa 

que não lhe pertencia?); cibercriminalidade (e.g., alguma vez acedeu à conta/ficheiros pessoais 

de alguém, sem o consentimento ou permissão dessa pessoa?); porte de arma (e.g., alguma vez 

andou armado, por exemplo, com um pau/bastão, navalha ou outra arma?); vandalismo (e.g., 

Alguma vez danificou ou destruiu propositadamente, uma coisa que não lhe pertencia?); venda 

de drogas (e.g., Alguma vez vendeu drogas a si ou a outras pessoas?); agressões sem arma (e.g., 

alguma vez bateu, deu pontapés ou socos em alguém propositadamente?); furto de veículo (e.g., 

alguma vez roubou uma peça ou acessório de um carro ou algo do seu interior?); ameaça com 

arma (e.g., alguma vez ameaçou bater em alguém ou ameaçou alguém com uma arma para 

conseguir dinheiro ou outra coisa?); e, por fim, agressões com arma (e.g., alguma vez magoou 

ou feriu intencionalmente alguém com um pau, navalha ou outra arma?).  

Em relação à delinquência de pares, calculamos três parâmetros: (a) a variedade, isto é, 

o somatório de atos delinquentes que os pares cometeram; (b) a prevalência cumulativa, isto é, 

se alguma vez (ao longo da vida) algum dos amigos já fez algum dos comportamentos referidos; 

e, em caso afirmativo, (c) o número de amigos que o fizeram. Relativamente à delinquência 

autorrevelada, também calculamos três parâmetros: (a) a variedade, ou seja, a soma de atos 

delinquentes realizados pelo indivíduo; (b) a prevalência atual, isto é, se alguma vez (no último 

ano) o indivíduo fez algum dos comportamentos referidos; e, (c) a frequência atual (incidência), 

ou seja, o número total de vezes que estes comportamentos foram realizados, no último ano. 

Posteriormente, para cada um destes seis parâmetros, criamos o respetivo índice, tendo 
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procedido à dicotomização dos parâmetros da prevalência (i.e., 1 corresponde a se ter 

verificado, pelo menos uma vez, um certo comportamento).  

 

2.4. Procedimentos 

 

Antes da aplicação do questionário e das tarefas laboratoriais, aos sujeitos amostrais, 

foram realizados vários pré-testes. Estes permitem realçar eventuais obstáculos ou problemas 

ao nível dos instrumentos que serão aplicados, para que, quando se proceder à aplicação dos 

mesmos se evitam cometer alguns erros. De entre as vantagens da realização dos pré-testes (ver 

Bachman e Schutt, 2013) denotamos o facto de permitirem e oferecerem uma imagem completa 

das condições em que se procederá à aplicação dos instrumentos, designadamente, o tempo 

total de aplicação. Mais, permitiram planear as condições adequadas para os dois momentos de 

recolha de dados.  

Realizados os pré-testes, e obtido o consentimento institucional para a realização do 

estudo, procedemos ao recrutamento dos estudantes. Foi-lhes explicado os objetivos do 

presente estudo, assim como o tipo de participação que lhes era pedido. Especificamente, 

elucidamos que a recolha de dados se dividia em dois momentos distintos: num primeiro 

momento, os sujeitos amostrais teriam de preencher um questionário, em espaços 

disponibilizados pela instituição; e, posterior e individualmente, realizariam, no mesmo espaço, 

com o investigador principal e quatro investigadores auxiliares, as três tarefas laboratoriais 

computadorizadas (BART, IGT e Go/No-go). Após o consentimento informado verbal, 

procedemos à realização do estudo.  

O questionário foi entregue, para auto-preenchimento, em um envelope aberto. 

Solicitamos ainda que os participantes não colocassem o seu nome, nem qualquer outro 

elemento identificativo no questionário. Deste modo, garantimos e consideramos os princípios-

base de um consentimento informado: informação, compreensão, voluntariedade, anonimato e 

confidencialidade. Após o preenchimento do mesmo, foi pedido aos sujeitos amostrais que o 

selassem por forma a ser garantida a confidencialidade das suas respostas. Posteriormente, 

procedeu-se à realização das tarefas laboratoriais. Esta foi realizada através da utilização de um 

computador portátil colocado à disposição dos indivíduos amostrados. Para evitar que o efeito 

de ordem pudesse influenciar as respostas nos questionários ou no desempenho das tarefas 

laboratoriais, a procedemos a uma aleatorização da ordem de aplicação dos mesmos. Por fim, 

e dado que o presente estudo compreende dois momentos distintos, demos ainda a possibilidade 
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ao sujeito amostral de apenas realizar uma das partes do estudo e regressar, mais tarde, para 

completar a segunda e última etapa.  

 

2.5. Procedimentos de Análise Estatística 

 

Para a análise dos dados foram realizados um conjunto de procedimentos estatísticos. 

Para tal, esta secção encontrar-se-á dividida em dois momentos distintos, mas igualmente 

importantes: (1) análise estatística descritiva e (2) análise estatística inferencial. De referir ainda 

que os dados foram tratados e analisados a partir do software IBM SPSS Statistics 24.  

 

2.5.1. Procedimentos de Análise Estatística Descritiva 

 

No que diz respeito à análise da estatística descritiva, foram implementadas medidas de 

tendência central e medidas de dispersão (ver Field, 2013; Marôco, 2011). Neste momento 

importa distinguir o tratamento dado a variáveis quantitativas e qualitativas ou categóricas. No 

caso das variáveis quantitativas, como a idade, anos de escolaridade, níveis de autocontrolo, 

impulsividade, procura de sensações, entre outras, utilizaram-se medidas como a média 

amostral (X ̅) e o desvio padrão (s.d.) para verificar a dispersão relativa ao valor médio. No caso 

das variáveis qualitativas como o sexo, a prevalência de adoção de comportamentos 

desviantes/delinquentes, foram utilizadas frequências. Com efeito, as percentagens 

constituíram-se como a melhor forma de descrição destas variáveis.  

Mais ainda, realizamos também comparação de médias e/ou percentagens face aos 

níveis de autocontrolo. Tal tornou-se possível a partir da computação de uma nova variável que 

permitisse atender aos níveis baixos e altos em autocontrolo. Deste modo, foi necessário 

proceder à recodificação e dicotomização desta variável. Para verificar se existiam diferenças 

entre os níveis de autocontrolo nas variáveis a analisar, utilizaram-se testes paramétricos e não 

paramétricos de acordo com a violação ou não dos pressupostos de normalidade das 

distribuições. Segundo Maroco (2011), quando não é possível assumir que a distribuição da 

média amostral segue uma distribuição normal, torna-se necessário recorrer a métodos que não 

exigem, à partida, nenhum pressuposto sobre a forma de distribuição normal. Desta forma, foi 

utilizado o teste de Kolmogorov-Smirnov (ver anexo IV) e posteriormente analisados os 

histogramas com curvas de normalidade para averiguar a normalidade de distribuição das 

variáveis em análise. Nos casos em que não foi possível preencher os pressupostos de aplicação 

dos testes paramétricos (i.e. nos casos em que não se verificou uma distribuição normal) foram 
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conduzidos testes não paramétricos. Deste modo, procedeu-se à utilização do teste de Mann-

Whitney para analisar a distribuição de algumas variáveis em função dos níveis de autocontrolo. 

Neste sentido, é de ressalvar que a dispersão amostral quanto à idade não se manifesta como 

relevante, uma vez que a amostra se centra em indivíduos com idades próximas entre si. 

Portanto, não consideramos necessário proceder à análise das variáveis em função desta. Por 

fim, para medir a consistência interna do conjunto de itens que dão origem a índices e a escalas, 

utilizamos a medida do alfa (α) de Cronbach.  

 

2.5.2. Procedimentos de análise estatística inferencial 

 

Para a análise de estatística inferencial, foram utilizadas medidas de associação, também 

denominadas, coeficientes de correlação. O objetivo foi quantificar a direção e intensidade de 

associação entre as variáveis, sendo certo que devido à violação dos pressupostos de 

normalidade fora utilizado o coeficiente de correlação de Spearman, enquanto medida de 

associação não paramétrica. Foram realizadas correlações gerais entre as variáveis 

(autocontrolo, impulsividade, procura de sensações, comportamentos desviantes/delinquentes, 

controlo inibitório, propensão ao risco) para a amostra total e procedeu-se à análise de 

correlações parciais entre as variáveis controlando para a desejabilidade social. Acrescente-se 

que uma vez violados os pressupostos de normalidade, as correlações parciais realizadas 

seguiram o coeficiente de Spearman. No caso das medidas de associação, assume-se que os 

valores variam entre -1 < R < 1 (Marôco, 2011). Embora não exista uma regra para especificar 

a intensidade de associação entre as variáveis, aceitamos o contributo de Cohen neste domínio. 

Deste modo, as correlações que apresentem um valor entre -1 e -0.5 e entre 0.5 e 1 foram 

consideradas elevadas. As correlações entre -0.5 e -0.3 e entre 0.3 e 0.5 foram consideradas 

moderadas. As correlações que apresentem um valor entre -0.3 e 0 e entre 0 e 0.3 foram 

consideradas fracas. As correlações com valores negativos foram consideradas como sendo de 

direção inversa/negativa e as correlações com valores positivos foram consideradas como sendo 

de direção direta/positiva. Para verificar o nível de significância estatística das correlações 

referidas atendeu-se ao resultado do p-value, sendo que, se aceitou que a correlação era 

estatisticamente significativa quando o seu valor fosse inferior a 0.05, aceitando um intervalo 

de confiança a 95%. De denotar que não consideramos valores de significância estatística 

borderline (e.g., p = 0.052) dado o tamanho amostral ser inferior a 200 indivíduos.  

Por último, considerou-se importante a realização de regressão linear com o objetivo de 

compreender que variáveis independentes explicam melhor as variáveis dependentes em análise 
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(e.g., autocontrolo (Grasmick), autocontrolo (Tangney), delinquência de pares e delinquência 

autorrevelada). O modelo de regressão foi obtido por OLS (ordinary least squares) de forma a 

examinar a relação existente entre as variáveis dependentes e independentes. Foi analisado para 

as variáveis dependentes em estudo um modelo com as variáveis sociodemográficas e as 

restantes variáveis independentes. Esta abordagem permitiu examinar efeitos mediadores desta 

variáveis na associação entre as variáveis demográficas e a variável dependente. Para validar 

os pressupostos da regressão linear, nomeadamente, a independência de resíduos (ou seja, testar 

se a magnitude de um resíduo não influencia a magnitude do resíduo seguinte) e a 

multicolinearidade entre as variáveis independentes (correlações entre as variáveis 

independentes), foram utilizados o teste de Durbin-Watson e VIF (Fator de Inflação de 

Variância) (ver anexo V). No teste de Durbin Watson considerou-se que o valor de d 

compreendido entre 1.5 e 2.5 seria indicador de uma não auto-correlação entre os resíduos. Isto 

é, que os mesmos são independentes. Relativamente à análise do diagnóstico de 

multicolinearidade, através do FIV, considerou-se que valores superiores a 5 constituiam 

indicadores de multicolinearidade nas variáveis independentes (Mâroco, 2011). Para a 

construção dos modelos de regressão foi utilizado o método de seleção enter, pelo que, todos 

os preditores entram no modelo de regressão como variáveis independentes, sendo suportado 

por razões teóricas e conceptuais. Na análise do modelo atendeu-se a dois parâmetros 

principais: os valores do r (r, r2, r2 ajustado) e o valor de β. 

Desta forma criaram-se vários modelos que permitissem esclarecer que variáveis 

contribuiriam para a explicação do autocontrolo, da delinquência de pares e da delinquência 

autorrevelada. Assim, em primeiro lugar, criou-se dois modelos distintos de explicação do 

autocontrolo. Um primeiro modelo considerou o autocontrolo (Grasmick) como variável 

dependente. O segundo modelo considerou o autocontrolo (Tangney) como variável 

dependente. As variáveis independentes em ambos os modelos foram as seguintes: sexo, idade, 

impulsividade (BIS), procura de sensações, propensão para o risco, tomada de decisão e 

controlo inibitório. Em seguida, atendeu-se à delinquência de pares e à autorrevelada como 

variável dependente. Neste novo modelo regressional, considerou-se as já referidas variáveis 

independentes e incluiu-se o autocontrolo (Grasmick) e autocontrolo (Tangney). De forma a 

atender ao poder explicativo das dimensões do autocontrolo na delinquência, criou-se um novo 

modelo regressional, em que as variáveis independentes foram as seis dimensões, tal como 

evidenciadas por Grasmick e colaboradores (1993).  
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CAPÍTULO III – ESTUDO EMPÍRICO (RESULTADOS) 

 

Neste capítulo, são apresentados os resultados relativos à caracterização da amostra, no 

que concerne com os níveis de autocontrolo, dimensões de impulsividade, procura de risco e 

desempenho nas tarefas laboratoriais. Da mesma forma, também são descritos os resultados 

referentes às correlações entre as variáveis em estudo (nomeadamente, as relações entre as 

diversas medidas psicométricas; entre medidas psicométricas e laboratoriais; e, entre medidas 

psicométricas/laboratoriais e estilos de vida; comportamentos delinquentes e experiências de 

vitimação). Concluímos com a análise de um modelo de regressão entre variáveis de interesse.  

 

1. Caracterização da amostra segundo o sexo, idade e anos de escolaridade 

 

Como é possível verificar através da tabela 1, a amostra é constituída por 94 indivíduos, 

estudantes universitários, sendo que 55% são do sexo feminino. No que concerne à idade, os 

sujeitos amostrados apresentam idades compreendidas entre os 18 e os 28 anos, sendo a média 

de 20.49 anos, com um desvio-padrão de 2.54.  

 
Tabela 1: Características sociodemográficas (idade e sexo) dos participantes da amostra (N=94; sexo feminino: 55%; sexo 

masculino: 45%) 

 

Variáveis Sóciodemográficas 
Amostra Total 

  
N 

Prevalência 

Corrente 
X S.D. Min-Max 

Sexo      

                     Feminino 51 54.8%    

                     Masculino 42 45.2%    

Idade 92  20.49 2.54 18-28 

 

2. Caracterização da amostra segundo as medidas psicométricas 

 

A tabela 2 refere-se à caracterização da amostra relativamente às variáveis que 

constituem as medidas psicométricas, especificamente, os níveis de autocontrolo, para ambas 

as escalas utilizadas; as subdimensões relativas à escala de baixo autocontrolo de Grasmick; 

impulsividade (BIS); procura de sensações; e, desejabilidade social, no que toca às médias, 

medianas, desvios padrões, mínimos e máximos. Mais ainda, a tabela seguinte considera os 

valores de consistência interna das escalas referidas (α). No que diz respeito à consistência 

interna das medidas utilizadas, importa atender aos trabalhos psicométricos de Nunnally (1978). 
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Segundo este autor, os instrumentos utilizados em investigação científica deverão possuir um 

alfa de Cronbach (α) de cerca de .70 ou superior. Segundo o autor, “o nível de fiabilidade 

satisfatório depende da forma como determinada medida é utilizada…consistências de .70 ou 

superiores serão suficientes”. Porquanto, consideramos que valores superiores ao indicado 

serão elevados e valores equivalentes a .60 serão razoáveis. Os valores de α encontram-se 

descritos na tabela seguinte (2): 

 

Tabela 2: Caracterização da amostra segundo as medidas psicométricas  

 

Variáveis Psicométricas Amostra Total 

Consistência interna 
  

N X S.D. Mediana Min-Max 

Autocontrolo (Grasmick) 94 48.42 7.77 49.50 29-66 .793 

Impulsividade (Grasmick) 94 8.42 2.00 8.50 4-14 .560 

Tarefas Simples (Grasmick) 94 8.23 1.84 8.23 4-13 .645 

Procura de Risco (Grasmick) 94 8.45 2.31 8.50 4-16 .785 

Tarefas Físicas (Grasmick) 94 8.47 2.55 8.00 4-15 .774 

Autocentrismo (Grasmick) 94 7.07 2.42 7.00 2-15 .803 

Temperamento (Grasmick) 94 7.82 2.26 7.00 3-13 .634 

Autocontrolo (Tangney) 93 3.30 .43 3.32 2.28-4.41 .854 

Impulsividade (BIS) 93 2.17 .27 2.17 1.63-2.63 .728 

Procura de Sensações 93 18.89 5.80 19.00 1-31 .791 

Desejabilidade social 93 5.34 2.32 6.00 0-10 .626 

 

Assim, numa análise preliminar, e atendendo aos valores médios assumidos pelas 

variáveis verifica-se que os níveis de autocontrolo (Grasmick) apresenta valores médios de 

48.42, com um desvio-padrão de 7.77, e os níveis autocontrolo (Tangney) apresentam valores 

médios de 3.30, com um desvio-padrão de .43. A média de níveis de impulsividade da amostra 

total é de 2.17, com um desvio-padrão de .27. Por fim, os níveis de procura de sensações 

apresentam um valor médio de 18.89, com um desvio-padrão de 5.80; e, os níveis de 

desejabilidade social apresentam um valor médio de 5.34, com um desvio-padrão de 2.32. 

Posteriormente, procederemos à análise de comparação dos valores médios 

apresentados pelas variáveis de interesse, em função de duas categorias (baixos e altos), em 

autocontrolo (Grasmick) e autocontrolo (Tangney). Para tal foram conduzidos testes de Mann-

Whitney (ver secção 2.5.). Através da observação do valor dos p-value é possível concluir que 
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os indivíduos que reportam menores níveis de autocontrolo (Grasmick) apresentam valores 

mais elevados de autocontrolo (Tangney). Estes resultados são espectáveis, por duas razões. 

Por um lado, o sentido inverso deste resultado prende-se com a manutenção do sentido da escala 

de baixo autocontrolo de Grasmick. Ou seja, quanto maiores os valores reportados pelos 

sujeitos amostrados, maior o nível de baixo autocontrolo. Por outro lado, as medidas 

operacionalizam o mesmo constructo, pelo que, era esperado que os indivíduos que cotem alto 

numa escala cotem menos na outra medida, e vice-versa. Estes resultados encontram-se 

evidentes na tabela 3. Ora, independentemente da medida utilizada, também se observa que os 

indivíduos altos em autocontrolo apresentam níveis médios inferiores em impulsividade (BIS) 

e procura de sensações. Mais uma vez, este resultado também nos era esperado, visto que a 

evidência empírica assim o demonstra. 

 
Tabela 3: Comparação de valores médios das variáveis psicométricas, em função de níveis baixos e altos em autocontrolo  

 

Variáveis 
Autocontrolo 

(Grasmick) 

Mean 

Rank 
p7 

Autocontrolo 

(Tangney) 

Mean 

Rank 
p7 

Autocontrolo 

(Grasmick) 

Baixos - - Baixos 57.26 
.001** 

Altos - - Altos 37.74 

Autocontrolo 

(Tangney) 

Baixos 55.78 
.003** 

Baixos - - 

Altos 39.22 Altos - - 

Procura de 

Sensações 

Baixos 40.31 
.015* 

Baixos 53.78 
.014* 

Altos 53.84 Altos 40.08 

Impulsividade (BIS) 
Baixos 38.11 

.001** 
Baixos 61.76 

.000** 
Altos 56.09 Altos 31.92 

Desejabilidade Social 
Baixos 50.82 

.163 
Baixos 39.81 

.009** 
Altos 43.10 Altos 54.35 

 
7 Os p-values apresentados na tabela são resultantes do teste de diferença de distribuições (Mann-Whitney). Consideram-se 

significativos abaixo de 0.05. 
 

 

Curiosamente, apenas se encontram diferenças estatisticamente significativas na função 

de distribuição da desejabilidade social, nos indivíduos baixos e altos em autocontrolo 

(Tangney). Concretamente, verifica-se que os indivíduos altos em autocontrolo (Tangney) 

apresentam valores médios de desejabilidade social mais elevados.  

 

3. Caracterização da amostra segundo as tarefas laboratoriais 

 

Na tabela 4 estão representados as médias, medianas, desvios-padrões, valores mínimos 

e máximos que caracterizam o desempenho dos sujeitos amostrados nas tarefas laboratoriais de 

propensão de risco, tomada de decisão e controlo inibitório. 
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Tabela 4: Caracterização da amostra segundo as medidas laboratoriais neuropsicológicas  

 

Dimensões Variáveis Laboratoriais Amostra Total 

 
  

N X S.D. Mediana Min-Max 

Propensão de Risco BART Score 41 48.30 19.17 47.67 9.89-106.44 

Tomada de Decisão IGT Score 42 .76 29.78 -4.00 -54.00 - +64.00 

Menor Controlo 

Inibitório 
Erros ‘No-Go’ 39 4.62 2.63 4.00 1-13 

 

Comecemos pela variável de propensão de risco. Tal como referido anteriormente, esta 

é designada por “BART Score” e atende aos valores médios de balões ajustados. O valor médio 

de propensão de risco é de 48.30, com um desvio-padrão de 19.17. Por outro lado, a variável 

“IGT Score” atende à diferença entre o número de seleções vantajosas e o número de seleções 

desvantajosas (X=.76). O desvio-padrão desta variável é de 29.78, dada a variabilidade de 

respostas dos sujeitos amostrados. Quanto ao controlo inibitório, esta variável apresenta um 

valor médio de 4.62, com um desvio-padrão de 4.  

A tabela 5 compreende os resultados relativos ao teste de Mann-Whitney, referente à 

comparação dos valores médios das variáveis laboratoriais, em função de duas categorias 

(baixos e altos) em autocontrolo.  

 
Tabela 5: Comparação de valores médios das variáveis laboratoriais, em função de níveis baixos e altos em autocontrolo  

 

Variáveis 
Autocontrolo 

(Grasmick) 

Mean 

Rank 
p8 

Autocontrolo 

(Tangney) 

Mean 

Rank 
p8 

BART Score 
Baixos 20.58 

.844 
Baixos 20.86 

.948 
Altos 21.33 Altos 21.11 

IGT Score 
Baixos 24.18 

.197 
Baixos 18.55 

.137 
Altos 19.28 Altos 24.18 

Erros ‘No-Go’ 
Baixos 20.34 

.874 
Baixos 15.97 

.030* 
Altos 19.76 Altos 23.83 

 
8 Os p-values apresentados na tabela são resultantes do teste de diferença de distribuições (Mann-Whitney). Consideram-se 

significativos abaixo de 0.05. 
 

 

Deste modo, verificamos que as distribuições das variáveis de propensão de risco e de 

tomada de decisão, nos indivíduos baixos e altos em autocontrolo (Grasmick e Tangney) não 

apresentam resultados estaticamente significativos. Todavia, verifica-se que indivíduos com 

maiores níveis de autocontrolo (Tangney) apresentam níveis médios superiores de menor 

controlo inibitório. Este resultado apresenta um p-value de .030 atingindo significância 

estatística. Este resultado inesperado será discutido no capítulo seguinte.  
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4. Caracterização da amostra segundo os estilos de vida antissociais e adoção de 

comportamentos delinquentes  

 

A tabela 6 diz respeito aos resultados obtidos quanto aos estilos de vida e 

comportamentos delinquentes, de pares e autorrevelados, da amostra do estudo. No que 

contende com os comportamentos de pares delinquentes, foram considerados dois parâmetros 

distintos: a variedade e o número de amigos delinquentes. Quanto à delinquência autorrevelada, 

foram considerados os parâmetros de variedade e incidência. As frequências que se encontram 

na tabela 6 referem-se ao conjunto de indivíduos que já realizaram, com os seus pares, ou por 

si mesmo, pelo menos uma vez, algum tipo de comportamento delinquente.   

 
Tabela 6: Caracterização da amostra segundo os estilos de vida e comportamentos delinquentes para amostra total 

 

Dimensões 
Variáveis 

Laboratoriais 
Amostra Total 

 
  

N 
Prevalência 

Cumulativa 
X S.D. Mediana Min-Max 

Estilos de Vida 
Estilo de Vida 

Antissocial 
94  7.05 1.10 7.00 6-10 

Delinquência 

de Pares 

Geral  94 79.8%    0-10 

Nº de amigos 

delinquentes 
94  7.54 14.00 3.00 0-92 

Delinquência 

Autorrevelada 

Geral  94 27.7%    0-7 

Incidência 94  1.12 3.03 0 0-20 

 

No que diz respeito ao estilo de vida antissocial, o valor médio é de 7.05 atos 

desviantes/antissociais, com um desvio-padrão de 1.10. Relativamente à delinquência de pares, 

os sujeitos amostrados reportam que 79.8% dos seus pares já realizaram algum dos tipos de 

crime listados. Em média, os participantes no estudo reportam que 7.54 amigos (s.d.=14.00) 

realizam algum dos comportamentos delinquentes listados. Quanto aos comportamentos 

delinquentes autorrevelados, 27.7% dos sujeitos amostrados reportam já ter cometido algum 

dos comportamentos delinquentes referidos.  

A tabela 7 compreende os resultados referentes à realização do teste de Mann-Whitney. 

É possível concluir que, independentemente da medida de autocontrolo utilizada, não existem 

diferenças estatisticamente significativas entre a função de distribuição da variável 

comportamentos delinquentes autorrevelados e os níveis de autocontrolo.  
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Tabela 7: Comparação de valores médios das variáveis de estilos de vida, delinquência de pares e delinquência 

autorrevelada, em função de níveis baixos e altos em autocontrolo  

 

Variáveis 
Autocontrolo 

(Grasmick) 

Mean 

Rank 
p9 

Autocontrolo 

(Tangney) 

Mean 

Rank 
p9 

Estilo de Vida 

Antissocial 

Baixos 42.33 
.066 

Baixos 52.32 
.043* 

Altos 51.77 Altos 41.57 

Delinquência de Pares 
Baixos 40.98 

.019* 
Baixos 53.46 

.032* 
Altos 54.02 Altos 41.54 

Delinquência 

Autorrevelada 

Baixos 44.05 
.183 

Baixos 48.65 
.603 

Altos 50.45 Altos 46.35 

 
9 Os p-values apresentados na tabela são resultantes do teste de diferença de distribuições (Mann-Whitney). Consideram-se 

significativos abaixo de 0.05. 

 

Todavia, verifica-se que indivíduos com baixo autocontrolo (Grasmick) apresentam 

níveis médios superiores de delinquência de pares. Por outro lado, observa-se que os indivíduos 

com menores níveis de autocontrolo (Tangney) também apresentam níveis médios superiores 

de estilos de vida antissociais.  

Em suma, verificamos que os sujeitos amostrados posicionam-se de igual forma, quanto 

aos seus níveis de autocontrolo, nas duas medidas de autorrelato. Com efeito, observamos que 

indivíduos que reportam menores níveis de autocontrolo (Grasmick), também reportam 

menores níveis de autocontrolo (Tangney). Mais ainda, verificamos que indivíduos com menos 

autocontrolo apresentam níveis médios de impulsividade e procura de sensações mais elevados. 

Por fim, constatamos que os indivíduos baixos em autocontrolo apresentam uma maior 

prevalência de delinquência de pares, em relação a indivíduos com níveis de autocontrolo mais 

elevados. Recordemos que o baixo autocontrolo, tal como conceptualizado pela Teoria Geral 

do Crime, é um fator preponderante na explicação do comportamento delinquente e antissocial. 

 

5. Relações entre variáveis 

 

Após termos caracterizado a amostra, importa agora percebermos as relações existentes 

entre as variáveis do estudo. Na apresentação dos resultados, destacaremos apenas as 

correlações significativas.  

 

5.1. Relação entre medidas psicométricas 

 

5.1.1. Relação entre a medida compósita de autocontrolo e as restantes medidas 

psicométricas 
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A tabela 8 compreende os dados das correlações entre as medidas psicométricas. 

Denotamos que entre parêntesis se encontram representadas as correlações parciais em função 

da desejabilidade social. Relativamente à correlação entre as duas medidas de autorrelato do 

autocontrolo, esta correlação é em sentido inverso (r= -.416), devido ao facto de se ter mantido 

a direção e sentido das medidas originais. Isto é, atendendo a que o sentido da escala de Baixo 

Autocontrolo de Grasmick é no de baixo autocontrolo, para valores mais elevados de 

autocontrolo (Grasmick) menores serão os valores de autocontrolo (Tangney).  

 
Tabela 8: Correlações bivariadas e parciais de Spearman entre medidas psicométricas 

 
 1. 2. 3. 4. 5. 

1. Autocontrolo (Grasmick) - -.416** 

(-.339**) 

.261* 

(.220*) 

.446** 

(.371**) 

-.309** 

2. Autocontrolo (Tangney) - - -.252* 

(-.203) 
-.672** 

(-.614**) 

.380** 

3. Procura de Sensações - - - .239* 

(.186) 

-.177 

4. Impulsividade (BIS) - - - - -.398** 

5. Desejabilidade Social - - - - - 

 

Quanto às relações existentes entre estas escalas e as restantes medidas psicométricas, 

destaca-se a correlação positiva entre os níveis de autocontrolo (Grasmick) e a procura de 

sensações (r=.261) e entre os níveis de autocontrolo (Grasmick) e a impulsividade (r=..446). 

Por sua vez, o autocontrolo (Grasmick) correlaciona-se negativamente com a desejabilidade 

social (r= -.309). Quando nos posicionamos na medida de autocontrolo de Tangney, 

verificamos que estas correlações se mantém. O autocontrolo (Tangney) encontra-se 

negativamente correlacionado com a procura de sensações (r= -.252) e com a impulsividade 

(r= -.672). Por outro lado, encontra-se positivamente correlacionado com a desejabilidade 

social (r=.380). Concretamente, confirmamos algumas das hipóteses que foram estabelecidas. 

Verifica-se que menores níveis de autocontrolo, independentemente da medida de autorrelato 

utilizada, estão associados a maiores níveis de procura de sensações e de impulsividade (BIS) 

e a menores níveis de desejabilidade social. Por fim, verifica-se que a procura de sensações se 

encontra positivamente correlacionada com a impulsividade (r=.239). Todavia, não se observa 

uma correlação estatisticamente significativa entre a escala de procura de sensações e a 

desejabilidade social (p-value > .05).  

Ora, dado que a desejabilidade social se encontra correlacionada com as variáveis de 

interesse, em particular com o autocontrolo, consideramos que esta variável pode ser um fator 
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que influencia as associações entre as variáveis em análise. Como tal, observe-se os valores 

entre parêntesis da tabela 8. Verifica-se que quando se controlam as correlações entre as 

variáveis psicométricas para a desejabilidade social, as medidas de autocontrolo mantém-se 

negativamente associadas (r= -.339). Todavia, observa-se que as correlações entre a procura de 

sensações e os níveis de autocontrolo se alteraram. Enquanto a correlação entre o autocontrolo 

(Grasmick) e a procura de sensações mantém-se positiva e quase constante (r=.220), a 

correlação entre esta variável e o autocontrolo (Tangney), deixa de apresentar significado 

estatístico. O mesmo se verifica para a correlação entre a procura de sensações e impulsividade. 

As restantes correlações mantém-se estatisticamente significativas.  

 

5.1.2. Relação entre as subdimensões do autocontrolo e as restantes medidas 

psicométricas 

 

Analisaremos agora as correlações atendendo aos elementos constitutivos da medida 

atitudinal de autocontrolo (Grasmick et al., 1993). A tabela 9 é constituída pelas correlações 

encontradas, das quais serão destacadas apenas as significativas.   

 
Tabela 9: Correlações bivariadas e parciais de Spearman entre subdimensões de autocontrolo e medidas psicométricas 

 

 7. 8. 9. 10. 

1. Impulsividade (Grasmick) -.330** 

(-.221*) 

.232* 

(.183) 
.403** 

(.301**) 
-.368** 

2. Preferência por Tarefas Simples (Grasmick) -.293** 

(-.280**) 

-.157 
(-.177) 

.302** 

(.290**) 
-.093 

3. Procura do Risco (Grasmick) -.349** 

(-.296**) 

.536** 

(.518**) 

.400** 

(.351**) 
-.214* 

4. Preferência por Tarefas Físicas (Grasmick) -.160 

(-.156) 
.210* 

(.206*) 

.284** 

(.292**) 
-.042 

5. Autocentrismo (Grasmick) -.108 

(.007) 

.094 

(.043) 

.124 

(.005) 
-.301** 

6. Temperamento (Grasmick) -.335** 

(-.312**) 

-.004 
(-.027) 

.243* 

(.211*) 
-.126 

7. Autocontrolo (Tangney) 
- 

-.252* 

(-.203) 

-.672** 

(-.614**) 

.380** 

8. Procura de Sensações 
- 

- .239* 

(.186) 

-.177 

9. Impulsividade (BIS) 
- 

- - -.398** 

10. Desejabilidade Social 
- 

- - - 

 

Tal como esperado, observa-se que o autocontrolo (Tangney) encontra-se 

negativamente correlacionado com as subdimensões de impulsividade (r= -.330); preferência 

por tarefas simples (r= -.293); procura do risco (r= -.349) e temperamento (r= -.335). A procura 
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de sensações encontra-se positivamente correlacionada com as subdimensões de impulsividade 

(r=.232); procura do risco (r=.536) e preferência por tarefas físicas (r=.210). Estes resultados 

são também confirmatórios do que a literatura científica tem avançado, nos últimos anos. Com 

efeito, a procura de sensações tem sido associada à impulsividade e procura de risco, pelo que 

os resultados avançados vão em linha com o conhecimento científico já existente. Verificamos 

também que maiores níveis de impulsividade (BIS), estão associados a maiores níveis da 

subdimensão de impulsividade (Grasmick); de procura de risco (Grasmick), preferência por 

tarefas simples e físicas (Grasmick), e temperamento (Grasmick).  

Há momentos, verificamos uma correlação positiva entre a desejabilidade social e o 

autocontrolo, independentemente da medida de autorrelato utilizada. De forma a explorar, um 

pouco mais este resultado, procedemos à realização de correlações entre esta variável e as 

subdimensões que constituem a medida de autocontrolo de Grasmick (Grasmick et al., 1993). 

Por fim, verifica-se uma correlação negativa entre a desejabilidade social e a subdimensão de 

impulsividade (r= -.368); procura do risco (r= -.214); e autocentrismo (r=-.301). Para verificar 

se estas correlações são moderadas por esta variável, realizamos correlações parciais entre as 

subdimensões do autocontrolo e as restantes medidas psicométricas, controlando para a 

desejabilidade social. Verificou-se que para todas as variáveis em estudo, apresentadas na tabela 

9 entre parêntesis, as relações mantiveram-se no sentido referido, apesar de se terem tornado 

menos elevadas. 

 

5.2. Relação entre medidas psicométricas e tarefas laboratoriais neuropsicológicas 

 

Para além de evidenciarmos as relações entre as diversas medidas psicométricas, 

importará agora atender às relações entre estas e as medidas laboratoriais utilizadas. Como tal, 

a tabela 10 compreende as correlações entre as medidas psicométricas e variáveis laboratoriais 

neurocognitivas. O autocontrolo (Tangney) encontra-se positivamente correlacionado com os 

erros associados à contingência No-Go (r=.316). Contrariamente à hipótese colocada, esta 

correlação evidencia que maiores níveis de autocontrolo estão associados a um menor controlo 

inibitório. Também verificamos que não se encontraram correlações estatisticamente 

significativas entre as medidas de autorrelato de procura de sensações e impulsividade e as 

medidas laboratoriais neuropsicológicas de propensão de risco, tomada de decisão e controlo 

inibitório. 
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Tabela 10: Correlações bivariadas e parciais de Spearman entre medidas psicométricas e tarefas laboratoriais 

neuropsicológicas 

 
 1. 5. 6. 7.  

1. Autocontrolo (Grasmick) - -.063 

(-.058) 

-.188 

(-.142) 

-.041 

(.042) 

 

2. Autocontrolo (Tangney) - .090 
(.087) 

.168 
(.199) 

.316* 

(.244) 
 

3. Procura de Sensações - -.227 

(-.226) 

.174 

(.160) 

-.020 

(.027) 

 

4. Impulsividade (BIS)  -.155 

(-.158) 

-.092 

(-.144) 

.028 

(.146) 

 

5. BART Score - - -.060 

(-.037) 

.215 

(.216) 

 

6. IGT Score - - - .207 

(.200) 

 

7. Erros No-Go - - - -  

 

Mais uma vez, é importante perceber se a desejabilidade social pode ter um efeito de 

moderação da relação entre as variáveis de interesse, pelo que, também são apresentados os 

resultados das correlações parciais, controlando para a desejabilidade social. Será que as 

correlações significativas encontradas se alteraram? Após controlarmos para a desejabilidade 

social, verifica-se que a correlação positiva entre o autocontrolo (Tangney) e o controlo 

inibitório perde significado estatístico, não se tendo encontrado nenhuma associação entre estas 

e as restantes variáveis.  

 

5.3. Relação entre medidas psicométricas e estilos de vida antissociais e adoção de 

comportamentos delinquentes  

 

A tabela 11 contende com os resultados das correlações entre as medidas psicométricas 

e a adoção de estilos de vida antissociais, comportamentos delinquentes de pares e 

autorrevelados. Quanto aos estilos de vida antissociais, não se verifica a existência de uma 

correlação estatisticamente significativa entre estes e o autocontrolo (Grasmick). Todavia, a 

escala de autocontrolo de Tangney encontra-se negativamente correlacionada com a adoção de 

estilos de vida antissociais (r= -.270). Observa-se também que a procura de sensações e a 

impulsividade (BIS) encontram-se positivamente correlacionadas com a variável dos estilos de 

vida (respetivamente, r=.401 e r=.245). 
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Tabela 11: Correlações bivariadas e parciais de Spearman entre medidas psicométricas, estilos de vida antissociais e adoção 

de comportamentos delinquentes 

 

 11. 12. 13. 14. 

1. Autocontrolo (Grasmick) .181 

(.168) 

.234* 

(.169) 

.196 

(.151) 

.156 

(.075) 

2. Impulsividade (Grasmick) .231* 

(.164) 

.134 

(.045) 

.085 

(.022) 

-.025 

(-.145) 

3. Preferência por tarefas simples 

(Grasmick) 

-.015 

(-.037) 

.060 

(.038) 

.015 

(-.001) 
-.211* 

(-.249*) 

4. Procura do Risco (Grasmick) .341** 

(.308**) 

.292** 

(.251*) 

.248* 

(.219*) 

.128 

(.072) 

5. Preferência por tarefas físicas 

(Grasmick) 

.087 

(.079) 

.079 

(.071) 

.029 

(.022) 

.116 

(.109) 

6. Autocentrismo (Grasmick) .065 

(-.002) 

.022 

(-.059) 

-.005 

(-.062) 

.163 

(.085) 

7. Temperamento (Grasmick) -.023 

(-.053) 

.116 

(.087) 
.226* 

(.208*) 

.190 

(.162) 

8. Autocontrolo (Tangney) 

 

-.270** 

(-.205) 
-.279** 

(-.204) 
-.308** 

(-.264*) 

-.095 

(.015) 

9. Procura de Sensações .401** 

(.376**) 

.140 

(.100) 

.184 

(-158) 
.255* 

(.217*) 

10. Impulsividade (BIS) .245* 

(.174) 
.216* 

(.129) 

.127 

(.064) 

.096 

(-.019) 

11. Estilos de Vida Antissocial 
- 

.389** 

(.352**) 

.321** 

(.294**) 

.223* 

(.171) 

12. Delinquência de Pares 
- - 

.816** 

(.810**) 

.277** 

(.221*) 

13. Nº de Amigos Delinquentes 
- - - 

.205* 

(.164) 

14. Delinquência Autorrevelada 
- - - - 

 

Por fim, consideramos pertinente atender às seis subdimensões de autocontrolo, 

operacionalizadas pela escala de baixo autocontrolo de Grasmick. A este nível, e apesar de não 

se encontrar uma correlação estatisticamente significativa entre esta escala e os estilos de vida 

antissociais, verifica-se que maiores níveis de impulsividade (Grasmick) e de procura de risco 

(Grasmick) estão positivamente correlacionados com a referida variável (respetivamente, 

r=.231 e r=.341).  

Relativamente aos comportamentos delinquentes de pares, reportados pelos indivíduos, 

observa-se que o autocontrolo (Grasmick) se correlaciona de forma positiva com a delinquência 

de pares (r=.234). Ou seja, quanto menor o autocontrolo dos indivíduos, mais reportam a adoção 

de comportamentos delinquentes pelos seus pares. Este resultado mantém-se quando se 

considera a escala de autocontrolo de Tangney (r= -.279). Também se verifica que o 

autocontrolo (Tangney) se encontra negativamente correlacionado com o número de amigos 

que realizaram algum tipo de crime listado (r= -.308). Por último, a impulsividade correlaciona-

se de forma positiva com a delinquência de pares geral (r= .216). Posto isto, também 
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procuramos esclarecer se havia alguma relação diferencial entre as relações entre as 

subdimensões do autocontrolo e a delinquência de pares. Deste modo, observa-se que apenas a 

subdimensão da procura de risco se encontra positivamente correlacionado com a delinquência 

de pares (r= .292) e com o número de amigos que realizaram alguma vez algum dos crimes 

listados (r= .248). De realçar que a subdimensão do temperamento se encontra positivamente 

correlacionado com o número de amigos (r= .226). Também aqui realizamos correlações 

parciais controlando para a desejabilidade social. Atendendo aos valores, entre parêntesis, da 

tabela 11, relativa à delinquência de pares, observa-se que apenas as correlações entre o 

autocontrolo (Tangney) e o número de amigos delinquentes; e as correlações entre as 

subdimensões de procura de risco e temperamento se mantém. As restantes correlações 

deixaram de se verificar ou mantiveram-se sem resultados estatisticamente significativos.  

Relativamente ao comportamento delinquente autorreportado, verifica-se a existência 

de uma correlação positiva entre a procura de sensações e a delinquência autorrevelada 

(r=.225). Com efeito, não se verificam relações estatisticamente significativas entre as medidas 

de autocontrolo e a delinquência autorrevelada, o que para nós é um resultado curioso, visto 

que este é considerado um dos mais fortes preditores da delinquência (Pratt e Cullen, 2000). 

Ainda assim, será que existe alguma correlação entre as subdimensões do constructo e os 

comportamentos delinquentes? Observa-se que a subdimensão de preferência por tarefas 

simples encontra-se negativamente correlacionada com a delinquência autorrevelada (r= -.211). 

Após controlar para a desejabilidade social, verifica-se que todas as correlações referidas 

mantiveram o seu significado estatístico sendo que a correlação entre a subdimensão de 

preferência por tarefas simples e a delinquência tornou-se mais forte.  

 

5.4. Relação entre tarefas laboratoriais neuropsicológicas, estilos de vida 

antissociais e comportamentos delinquentes de pares e autorrevelados 

 

À semelhança do ponto anterior (5.3.) importa agora analisar as relações estabelecidas 

entre as medidas laboratoriais e os estilos de vida antissociais, a delinquência de pares e 

autorrevelada. Como tal, na tabela 12 são demonstrados os principais resultados.  

Observa-se a existência de uma correlação positiva entre os valores de propensão de 

risco (BART Score) e a delinquência de pares (r=.312). Ou seja, quanto maior a propensão de 

risco individual, maior a delinquência de pares reportada. Todavia, não foram encontradas 

outras correlações, estatisticamente significativas. Com efeito, não se verifica qualquer 
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correlação estatisticamente significativa entre um pior desempenho de tomada de decisão e a 

adoção de comportamentos delinquentes; tal como não se verificam resultados significativos 

entre o menor controlo inibitório e a delinquência autorrevelada.  

 
Tabela 12: Correlações bivariadas e parciais de Spearman entre tarefas laboratoriais e estilos de vida antissociais, 

delinquência de pares e delinquência autorrevelada 

 

Dimensões Variáveis em Análise 1. 4. 5. 6. 7. 

Propensão de Risco 
1. BART Score 

- 
-.114 

(-.111) 

.312* 

(.330*) 

.210 

(.218) 

.068 

(.078) 

Tomada de Decisão 
2. IGT Score 

- 
-.036 

(-.060) 

-.190 

(-.224) 

-.187 

(-.209) 

-.118 

(-.153) 

Menor Controlo Inibitório 
3. Erros No-Go 

- 
-.008 

(.053) 

.303 

(.394*) 

.309 

(.372*) 

.271 

(.371*) 

Estilos de Vida 
4. Estilos de Vida 

Antissociais 
 - 

.389** 

(.352**) 

.321** 

(.294**) 

.223* 

(.171) 

Delinquência de Pares 

5. Delinquência de 

Pares 
- - - 

.816** 

(.810**) 

.277** 

(.221*) 

6. Número de Amigos 

Delinquentes 
- - - - 

.205* 

(.164) 

Delinquência 

Autorrevelada 

7. Delinquência 

Autorrevelada 
- - - - - 

 

Dado que a desejabilidade social se encontra negativamente correlacionada com as 

medidas de delinquência e com os estilos de vida antissociais, importa agora analisar se esta 

terá algum efeito nas relações entre estas variáveis. Verificamos que a única correlação 

existente se tornou mais elevada (r=.330). Todavia, surgiram novas correlações com resultados 

estatisticamente significativos. Anteriormente, o menor controlo inibitório não se 

correlacionava, de forma estatisticamente significativa, com nenhuma das outras variáveis em 

análise. Após controlarmos para a desejabilidade social, observa-se que esta variável se 

encontra positivamente correlacionada com a delinquência de pares (r=.394), com o número de 

amigos delinquentes (r=.372) e com a delinquência autorrevelada (r=.371). Ou seja, quanto 

menor o controlo inibitório, maior a delinquência de pares e a delinquência autoreportadas. 

Em suma, verificamos que independentemente da medida de autorrelato de autocontrolo 

utilizada, menores níveis de autocontrolo encontram-se associados a maiores níveis de 

impulsividade e procura de sensações. No que diz respeito às subdimensões do autocontrolo, 

verificamos que a impulsividade e procura de risco estão associadas a maiores níveis de procura 

de sensações. Quando atendemos às variáveis laboratoriais, não observamos qualquer 

correlação estatisticamente significativa entre estas e as medidas psicométricas já referidas, 

com a exceção de um resultado: quanto maiores os níveis de autocontrolo (Tangney), menor o 

controlo inibitório. A desejabilidade social encontra-se positivamente correlacionada com os 
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níveis de autocontrolo, independentemente da medida utilizada. Relativamente à adoção de 

comportamentos delinquentes e estilos de vida antissociais, verificamos que o autocontrolo 

(Tangney) se encontra correlacionado com a maioria das variáveis de adoção de 

comportamentos antissociais/delinquentes. Quando perspetivamos as subdimensões do 

autocontrolo, verificamos que a procura de risco encontra-se associada a um estilo de vida 

antissocial e à delinquência de pares. Por outro lado, a delinquência autorrevelada encontra-se 

associada à procura de sensações. Por fim, verificamos que a propensão de risco encontra-se 

positivamente relacionada com a delinquência de pares. Após controlarmos para a 

desejabilidade social, verificamos que a maioria das correlações existentes entre as medidas 

psicométricas e estas variáveis comportamentais deixaram de se verificar. A este nível, o menor 

controlo inibitório encontra-se positivamente relacionado com todos os parâmetros de 

delinquência o que não sucedia nas correlações bivariadas. 

 

8. Variáveis Preditoras do Autocontrolo e da Delinquência  

 

Analisadas as correlações entre as variáveis em estudo, procurar-se-á agora perceber, 

através de análises regressionais, que variáveis independentes predizem algumas variáveis 

dependentes. Concretamente, testou-se o poder preditivo de alguns modelos para cada variável 

dependente atendendo a: 1) variáveis sociodemográficas (sexo e idade); 2) variáveis proximais 

do autocontrolo (impulsividade, procura de sensações, propensão para o risco, tomada de 

situação favorável em situação de risco, e, menor controlo inibitório).  

 

8.1. Variáveis Preditoras do Autocontrolo 

 

Na tabela 13 estão representados os resultados de dois modelos de regressão para o 

autocontrolo, quando operacionalizado pela escala de baixo autocontrolo de Grasmick e pela 

escala de autocontrolo de Tangney. As variáveis independentes utilizadas para estes modelos 

são as seguintes: sexo, idade, procura de sensações, impulsividade, propensão para o risco, 

tomada de decisão e menor controlo inibitório.  

Assim, constatamos que 44% da variância total na tendência para os sujeitos amostrados 

terem menores níveis de autocontrolo (Grasmick) é explicada em conjunto pelas variáveis sexo, 

idade e impulsividade – medida pela Barratt Impulsivity Scale (R2=.439). Este modelo 

encontra-se dentro da zona de rejeição, apresentando significância estatística (p=.014). 

Vejamos mais atentamente o peso de cada um dos preditores na explicação da variável 
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dependente, bem como a sua significância. Avaliando o valor de p-value para cada variável, 

para um nível de significância de α=.05, verificamos que apenas a variável sexo (p=.020), idade 

(p=.035) e impulsividade (BIS; p=.006) contribuem de forma significativa para os níveis de 

autocontrolo (Grasmick) – e, portanto, para os níveis de baixo autocontrolo. No que diz respeito 

ao contributo da variável sexo, observamos que o valor de B é 5.315 (β=.412), ou seja, o sexo, 

entra positivamente para a explicação do baixo autocontrolo, sugerindo que, indivíduos do sexo 

masculino apresentarão níveis mais elevados de baixo autocontrolo. No que contende com a 

variável idade, observamos que o valor de B é -.933 (β= -.388). Ou seja, a idade, entra 

negativamente para a explicação do baixo autocontrolo, sugerindo que, quanto maior a idade, 

menor os níveis de baixo autocontrolo. Por fim, no que concerne com a variável impulsividade 

(BIS), observamos que o valor de B é 13.746 (β=.468), ou seja, a impulsividade (BIS) entra 

positivamente para a explicação do baixo autocontrolo. Assim sendo, é sugerido que quanto 

maior a impulsividade (BIS), menores os níveis de autocontrolo (Grasmick). Face ao exposto, 

indivíduos do sexo masculino, o ser jovem e ter maiores níveis de impulsividade predizem 

menores níveis de autocontrolo (Grasmick). 

Relativamente à explicação do autocontrolo (Tangney) verificamos que as mesmas 

variáveis independentes  explicam, no seu conjunto, cerca de 41% da variância total da variável 

dependente. 

No que diz respeito à explicação do autocontrolo (Tangney), constatamos que apenas a 

impulsividade (medido pela BIS; p=.003) e os erros associados à contingência No-Go (medido 

pela tarefa laboratorial Go/No-Go; p=.009) têm um peso significativo na sua predição. Tendo 

em consideração apenas as variáveis que contribuem significativamente para a explicação da 

nossa variável dependente, vemos que a impulsividade (BIS) entra de forma negativa (B= -

.793; β= -.513). Todavia, o indicador laboratorial de impulsividade – o menor controlo 

inibitório – entra de forma positiva (B=.053; β=.430). Este resultado já surgiu anteriormente, 

ao nível das correlações entre estas variáveis. De facto, estes dados indicam um aparente 

paradoxo. Por um lado, e tal como esperado, quanto maiores os níveis de impulsividade 

reportados pelos indivíduos na medida de autorrelato – Barratt Impulsivity Scale – menor os 

níveis de autocontrolo, reportados na escala de autocontrolo de Tangney. Este resultado 

confirma o modelo anterior, em que a variável dependente compreendia os níveis de 

autocontrolo, a partir de uma outra medida de autorrelato (Grasmick et al., 1993). Por outro 

lado, quanto menor o controlo inibitório (na medida laboratorial), maiores os níveis de 

autocontrolo, reportados pelos sujeitos amostrados na escala de Tangney. Assim, os resultados 
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sugerem que ser impulsivo, e ter menor controlo inibitório predizem maiores níveis de 

autocontrolo (Tangney).  

Face ao exposto, e uma vez que a desejabilidade social se encontra relacionada com as 

variáveis em análise, procedemos à inclusão desta variável de controlo nos modelos de 

regressão supra referidos. Deste modo, verificamos que a relação de predição entre 

impulsividade (BIS) e autocontrolo (Grasmick) perde significado estatístico. Por outro lado, no 

que diz respeito à explicação de autocontrolo (Tangney), verifica-se que nenhuma das variáveis 

independentes mantém uma relação de predição estatisticamente significativa.  
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Tabela 13: Predição do autocontrolo a partir das variáveis sociodemográficas, procura de sensações, impulsividade (BIS) e variáveis laboratoriais 

 

  Autocontrolo (Grasmick) – Modelo 1 
Autocontrolo (Tangney) – Modelo 2 

Dimensões Preditor B SE β β T p B SE β β T p 

Variáveis 

Sóciodemográficas 

Sexo 5.315 2.080 .412 2.468 .020* .024 .112 .036 .211 .834 

Idade -.933 .422 -.388 -.2213 .035* .039 .023 .304 1.698 .101 

Variáveis Psicométricas 

Procura de 

Sensações 
.005 .151 .005 .031 .976 .006 .008 .116 .775 .445 

Impulsividade (BIS) 13.746 4.613 .468 2.980 .006** -.793 .248 -.513 -.3193 .003** 

Propensão para o Risco BART Score -.031 .061 -.081 -.506 .617 -.001 .003 -.072 -.441 .663 

Tomada de Decisão IGT Score -.032 .033 -.157 -.957 .347 .000 .002 -.040 -.236 .815 

Menor Controlo 

Inibitório 
Erros No-Go .096 .357 .041 .269 .790 .053 .019 .430 2.788 .009** 

 Constante 32.012 12.175  2.629 .014 3.908 .655  5.983 .000 

 R .663     .644     

 R2 .439     .414     

 p-value .014     .023     
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8.2. Variáveis preditoras da Delinquência de Pares e Autorrevelada 

 

Num terceiro e quarto modelos, atendemos às variáveis independentes: sexo, idade, 

autocontrolo (Grasmick), autocontrolo (Tangney), procura de sensações, impulsividade (BIS), 

propensão para o risco, tomada de decisão mais favorável e menor controlo inibitório, na sua 

contribuição para a explicação da delinquência de pares e à delinquência autorrevelada.  

 

8.2.1. Predição da Delinquência de Pares 

  

Na tabela 14 estão representados os resultados do modelo de regressão para as variáveis 

independentes que contribuem para a explicação da delinquência de pares. Constatamos, assim 

que, 46,5% da variância total da delinquência de pares, reportada pelos sujeitos amostrados, é 

explicada, em conjunto, pelas variáveis autocontrolo (Tangney), propensão para o risco e menor 

controlo inibitório (R2=.465). Este modelo encontra-se na zona de rejeição, sendo 

estatisticamente significativo (p=.032). Importará agora considerar atentamente o peso de cada 

um dos preditores na explicação da variável dependente, bem como a sua significância. 

Avaliando o valor de p para cada variável, para um nível de significância de α= .05, verificamos 

que a variável autocontrolo, medida pela escala de Tangney (p=.024); a variável laboratorial de 

propensão para o risco (BART Score; p=.031) e de menor controlo inibitório (Erros No-Go; 

p=.037) contribuem de forma significativa para a delinquência de pares. No que diz respeito à 

variável autocontrolo (Tangney), observamos que o valor de B é -2.894 (β=1.211), ou seja, o 

autocontrolo (Tangney) entra negativamente na explicação da delinquência de pares, sugerindo 

que quanto maiores os níveis de autocontrolo reportados na escala de Tangney, menor a adoção 

de comportamentos delinquentes pelos pares. Relativamente à variável de propensão de risco, 

observamos que o valor de B é .048 (β=.021). Ou seja, a propensão para o risco entra 

positivamente na explicação da variável dependente, sugerindo que quanto maior a propensão 

para o risco, maior a delinquência de pares. 

Por fim, no que contende com os erros associados à contingência No-Go, observamos 

que o valor de B é .303 (β=.138). Ou seja, o menor controlo inibitório entra positivamente na 

explicação da delinquência de pares. Este resultado sugere que quanto menor o controlo 

inibitório, maior a adoção de comportamentos delinquentes pelos pares. Por fim, e dado que a 

desejabilidade social encontra-se associada às variáveis em análise, procedemos à inclusão 

desta variável no modelo de regressão. Observamos que apenas a relação de predição entre o 

menor controlo inibitório e a delinquência de pares perde significado estatístico.  
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Tabela 14: Predição da delinquência de pares a partir das variáveis sociodemográficas, autocontrolo (Grasmick e Tangney), 

procura de sensações, impulsividade (BIS) e variáveis laboratoriais 

 

Dimensões Preditor B SE β β T p 

Variáveis 

Sóciodemográficas 

Sexo -.155 .786 -.037 -.198 .845 

Idade .035 .160 .044 .220 .828 

Variáveis Psicométricas 

Autocontrolo 

(Grasmick) 
.120 .065 .358 1.846 .076 

Autocontrolo (Tangney) -.2894 1.211 -.454 -2.389 .024 

Procura de Sensações .063 .052 .182 1.212 .236 

Impulsividade (BIS) -1.722 1.978 -.175 -.871 .392 

Propensão para o Risco BART Score .048 .021 .373 2.286 .031 

Tomada de Decisão IGT Score -.006 .011 -.089 -.525 .604 

Menor Controlo 

Inibitório 
Erros No-Go .303 .138 .382 2.195 .037 

 Constante 4.021 6.866  .586 .563 

 R      

 R2 .465     

 p-value .032     

  

 

8.2. Variáveis Preditoras da Delinquência 

 

Num quarto modelo, foram introduzidas as variáveis que se encontravam associadas à 

delinquência autorrevelada. Constatamos que 46% da variância total da delinquência 

autoreportada, pelos sujeitos amostrados, é explicada conjuntamente pelas variáveis 

independentes referidas (R2=.461). Este modelo apresenta significância estatística (p=.034) 

(tabela 15).  

 Atendamos agora aos valores do p-value para cada variável. Com efeito, observa-se que 

apenas a procura de sensações e a impulsividade (BIS) têm um valor estatisticamente 

significativo sobre a variável dependente (p=.034 e p=.006, respetivamente). As variáveis de 

autocontrolo (Grasmick e Tangney) e as variáveis laboratoriais não predizem de forma 

estatisticamente significativa a delinquência. Posto isto, a procura de sensações oferece um 

contributo para a explicação da variável dependente, com um valor de B=.069 e um valor de 

β=,337, entrando positivamente nesta explicação. Ou seja, estes resultados sugerem que a 

procura de sensações prediz a delinquência autoreportada.  
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Tabela 15: Predição da delinquência a partir das variáveis sociodemográficas, autocontrolo (Grasmick e Tangney), procura 

de sensações, impulsividade (BIS) e variáveis laboratoriais 

 

Dimensões Preditor B SE β β T p 

Variáveis 

Sóciodemográficas 

Sexo .531 .466 .215 1,140 .265 

Idade -.130 .095 -.272 -1.369 .183 

Variáveis Psicométricas 

Autocontrolo 

(Grasmick) 
-.012 .039 -.062 -.319 .752 

Autocontrolo (Tangney) -.112 .719 -.030 -.156 .877 

Procura de Sensações .069 .031 .337 2.239 .034* 

Impulsividade (BIS) 3.478 1.174 .596 2.964 .006** 

Propensão para o Risco BART Score .012 .012 .153 .937 .358 

Tomada de Decisão IGT Score -.002 .007 -.047 -.277 .784 

Menor Controlo 

Inibitório 
Erros No-Go .070 .082 .149 .851 .402 

 Constante -.6549 4.074  -.1608 .120 

 R .680     

 R2 .462     

 p-value .034     

  

Por fim, a impulsividade (BIS) também oferece um contributo para a explicação da 

delinquência (B=3.478 e β=.596). À semelhança da variável procura de sensações, também a 

impulsividade (BIS) entra positivamente nesta explicação. Ou seja, estes resultados permitem 

sugerir que a impulsividade, operacionalizada a partir da BIS, prediz a delinquência 

autorrevelada.  

Em suma, os resultados sugerem que a procura de sensações e a impulsividade (BIS) 

predizem positivamente a adoção de comportamentos delinquentes autorrevelados. Todavia, 

como temos vindo a referir, a desejabilidade social encontra-se relacionada com as variáveis 

em análise. Tal como nos dois modelos de regressão já efetuados, procedemos à inclusão da 

desejabilidade social como variável de controlo no modelo de explicação da delinquência 

autorrevelada. Desta forma, os resultados sugeriram que que as variáveis independentes 

mantiveram a sua relação de predição estatisticamente significativa. Todavia, o modelo de 

regressão perdeu significância estatística.  

Ora, recordemos que um dos objetivos deste estudo traduz-se numa discriminação efetiva das 

diferentes medidas de operacionalização do autocontrolo, bem como de dimensões que a 

evidência empírica tem demonstrado que lhe são próximas. Deste modo, importará abordar uma 
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outra questão que nos é central: considerar as seis subdimensões do autocontrolo (Grasmick et 

al., 1993; Gottfredson e Hirschi, 1990) na sua capacidade de predição da delinquência. 

 

8.3.1. Predição da delinquência, a partir das subdimensões de Grasmick e 

colaboradores (1993) 

 

O quinto modelo de análise regressional, representado na tabela 16, é constituído pelas 

variáveis independentes seguintes: sexo, idade e as seis subdimensões do autocontrolo, 

formuladas por Gottfredson e Hirschi (1990) e que constituem a escala de baixo autocontrolo 

de Grasmick. Previamente, verificamos que esta variável não predizia a delinquência. As seis 

dimensões são as seguintes: impulsividade, preferência por tarefas simples, procura do risco, 

preferência por tarefas físicas, autocentrismo e temperamento.  

 
Tabela 16: Predição da delinquência a partir das variáveis sociodemográficas, autocontrolo (Grasmick e Tangney), procura 

de sensações, impulsividade (BIS) e variáveis laboratoriais 

 

Preditor B SE β β T p 

Sexo .304 .243 .137 1.251 .214 

Idade -.024 .047 -.055 -.513 .610 

Impulsividade (Grasmick) .019 .071 .033 .265 .792 

Preferência por tarefas simples 

(Grasmick) 
-.118 .066 -.197 -1.793 .077 

Procura do Risco (Grasmick) .141 .058 .293 2.429 .017* 

Preferência por tarefas físicas 

(Grasmick) 
-.033 .049 -.076 -.668 .506 

Autocentrismo (Grasmick) .036 .049 .079 .740 .462 

Temperamento (Grasmick) .088 .054 .178 1.614 .110 

Constante -.450 1.284  -.351 .727 

R .419     

R2 .176     

p-value .034     

  

 

Atendendo ao valor de R2=.176, observa-se que as variáveis em análise explicam, em 

conjunto, cerca de 18%, da variância total da delinquência. Da mesma forma, verifica-se que o 

modelo é estatisticamente significativo (p=.034). Todavia, verificamos que apenas a procura do 

risco apresenta um p-value estatisticamente significativo (p=.017). A partir da análise dos 
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valores de B e β, é possível concluir que a variável procura do risco é, das seis subdimensões 

da escala de Grasmick (Grasmick et al., 1993), a que mais contribui para a explicação da 

delinquência, entrando positivamente no modelo (B=.141 e β=.293). Isto significa que, quanto 

maior a procura do risco, maior a delinquência autoreportada dos sujeitos amostrados. 

Por fim, quando incluímos a desejabilidade social como variável de controlo, 

verificamos que a procura de risco (Grasmick) mantém-se como variável preditora da 

delinquência autorrevelada, atingindo também significância estatística.  

Em suma, verificamos que o autocontrolo (Grasmick) é explicado, de forma conjunta, 

pelo sexo, idade e impulsividade (BIS). Por outro lado, os resultados demonstraram que o 

autocontrolo (Tangney) é explicado pela impulsividade (BIS) e pelos erros associados à 

contingência No-Go (medido pela tarefa laboratorial Go/No-Go), que conceptualmente é tida 

como um indicador laboratorial de impulsividade. Todavia, esta relação é inesperada uma vez 

que os resultados indicam que o menor controlo inibitório prediz, positivamente, maiores níveis 

de autocontrolo (Tangney). Por fim, no que contende com a explicação da delinquência, 

verificamos que a procura de sensações e a impulsividade (BIS) constituem-se como preditores 

desta variável dependente. Surpreendentemente, as variáveis de autocontrolo (Grasmick e 

Tangney) e as variáveis laboratoriais não predizem de forma estatisticamente significativa a 

delinquência. Não obstante, quando perspetivamos as subdimensões do autocontrolo 

(Grasmick), verificamos que a procura de risco constitui-se como preditora da adoção de 

comportamentos delinquentes.  
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CAPÍTULO IV: DISCUSSÃO INTEGRADA DOS RESULTADOS 

 

A presente investigação teve como objetivos centrais (1) explorar a operacionalização 

do constructo de autocontrolo, e dimensões que lhe são próximas, através da utilização de 

medidas psicométricas e laboratoriais, assim como (2) confirmar as relações empiricamente 

estabelecidas entre este conceito, algumas dimensões associadas, e a adoção de 

comportamentos antissociais e delinquentes. Mais concretamente, procurou-se perceber de que 

forma estes conceitos e estas medidas se encontram associadas, e de que forma contribuem, a 

um nível individual ou em conjunto, por um lado, para a explicação do autocontrolo e, por outro 

lado, da delinquência.  

Como referimos no capítulo I, um extenso corpo de literatura tem vindo a demonstrar a 

importância do autocontrolo na predição de diferenças individuais na propensão para a adoção 

de comportamentos delinquentes ou “atos análogos” (Gottfredson e Hirschi, 1990; Hirschi e 

Gottfredson, 1993; Pratt e Cullen, 2000; Pratt e Turanovic, 2016; Pratt, Turanovic, Fox, e 

Wright, 2014; Mathes et al., 2017; Turanovic, Reisig e Pratt, 2014). Contudo, a 

conceptualização e operacionalização deste conceito é variável de investigação para 

investigação. Desde logo, existem estudos que consideram o conceito de autorregulação 

aplicado ao comportamento antissocial e delinquente (Muraven e Baumeister, 2000) ou até 

mesmo estudos que operacionalizam o autocontrolo com itens referentes a modelos de 

personalidade distintos (Wright, Caspi, Moffitt, Silva, 1999; Moffitt et al., 2011). Certo é que 

o conceito de autocontrolo compreende uma menor capacidade de atender a consequências 

negativas a longo-prazo, em virtude da procura de um prazer imediato (Buczny, Layton, 

Muraven, 2015; Muraven e Baumeister, 2000; Vohs et al., 2008).  

Deste modo, procuramos utilizar diferentes medidas que operacionalizem o 

autocontrolo e dimensões que estão associadas ao mesmo. Esta abordagem multimetodológica 

possibilitou uma melhor compreensão conceptual do autocontrolo bem como de diferentes 

formas de medir este constructo. Assim sendo, para além da utilização de medidas 

psicométricas (e.g., de autocontrolo, procura de sensações) também foram aplicadas medidas 

laboratoriais (e.g., de propensão de risco, processos tomada de decisão e controlo inibitório). 

Até à data, e do que é do nosso conhecimento, nenhum outro estudo empírico, seguindo uma 

perspetiva criminológica, investigou e analisou simultaneamente a relação entre estas medidas 

e o comportamento antissocial e delinquente. A presente dissertação procurou contribuir, ainda 

que a um nível exploratório, para um conhecimento mais aprofundado da própria 



88 
 

conceptualização e operacionalização do autocontrolo. Através desta investigação, foi possível 

constatar alguns resultados que já tinham sido observados pela comunidade científica e outros 

que, a nosso ver, vão para além desta.  

O primeiro objetivo desta investigação versou sobre a relação entre o conceito de 

autocontrolo e algumas dimensões que lhe são proximais. Concretamente, procurou-se analisar 

a relação entre as diversas medidas psicométricas e laboratoriais que operacionalizam o 

autocontrolo e dimensões como a impulsividade, procura de risco e desejabilidade social. Ou 

seja, a questão de partida centrou-se em, face a conceitos que a literatura científica demonstra 

como estando associados ao autocontrolo, de que forma é que as várias medidas de autocontrolo 

contribuem para uma maior validade conceptual? Assim, num primeiro momento, colocamos a 

hipótese de que duas das mais amplamente utilizadas escalas de autocontrolo estariam 

correlacionadas. Esta hipótese foi confirmada sendo que verificamos que os indivíduos que 

reportavam menores níveis de autocontrolo, na escala de baixo autocontrolo de Grasmick, 

também reportavam menores níveis de autocontrolo, na escala de autocontrolo de Tangney, 

facto que se repercutiu ao nível da existência de uma correlação entre ambas as medidas (r= -

.416). Recordemos que Grasmick e colaboradores (1993) constroem uma escala derivada das 

conceções de Gottfredson e Hirschi (1990), constituída por seis dimensões: impulsividade, 

preferência por tarefas simples e não complexas, procura de risco, preferência por tarefas físicas 

e não mentais, orientação auto-centrada, e temperamento (i.e., baixa tolerância à frustração). 

Esta medida é amplamente utilizada em estudos que perspetivam o comportamento desviante 

(Pratt e Cullen, 2000), com amostras comunitárias e compostas, designadamente, por estudantes 

universitários. Por outro lado, a escala de Tangney e colaboradores (2004) avalia a capacidade 

individual de mudar respostas internas (e.g., tenho dificuldades em parar com maus hábitos) e 

para interromper tendências comportamentais indesejáveis, retraindo a ação (e.g., Sou bom a 

resistir à tentação). Contudo, e apesar de estudos recentes, verificarem resultados semelhantes, 

como o de Mathes e colaboradores (2017) que obtiveram uma correlação de r=.57 entre estas 

medidas, Vries e Gelder (2013) verificam que estas não se encontravam correlacionadas com 

as mesmas dimensões de personalidade, do modelo de Costa e McCrae, como a 

conscienciosidade, agradabilidade e honestidade. Ainda assim, face aos resultados obtidos, e à 

evidência empírica existente de que estas escalas medem os níveis de autocontrolo individuais, 

podemos interpretar estes resultados como sendo esclarecedores da utilização das mesmas, 

enquanto medidas de autorrelato do autocontrolo (Ridder et al., 2011; Flexon, Meldrum, Young 

e Lehmann, 2016). 
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Uma segunda hipótese avançada prende-se com o facto de independentemente da forma 

de operacionalização, níveis mais baixos de autocontrolo estariam associados a maiores níveis 

de impulsividade e procura de sensações. Com efeito, também confirmamos esta hipótese, 

tendo verificado que, independentemente da medida de operacionalização, baixos níveis de 

autocontrolo estão correlacionados com maiores níveis de impulsividade (r=.446 e r= -.672, 

respetivamente para as escalas de Grasmick e Tangney) e procura de sensações (r=.261 e r=-

.252, respetivamente, para as escalas de Grasmick e Tangney). Face ao primeiro resultado, este 

não é inesperado se atendermos às considerações de Gottfredson e Hirschi (1990) de que a 

impulsividade seria uma subcomponente de autocontrolo. Como tal, a um nível conceptual, 

ambas estariam correlacionadas entre si. Mais ainda, Duckworth e Kern (2011) reconhecem 

que a conceptualização de autocontrolo incluiria processos de inibição de impulsos, estando 

subjacente uma relação entre ambos os constructos. Relativamente à relação obtida entre baixos 

níveis de autocontrolo e procura de sensações, Burt e Simons (2013) verificaram o mesmo 

resultado. Especificamente, os autores referem a existência de uma relação entre baixos níveis 

de autocontrolo e a procura e experienciação de estímulos que envolvem atividades de risco. 

Todavia, as medidas utilizadas por estes autores foram distintas das por nós aplicadas. No 

presente estudo, estes estímulos seriam correspondentes aos itens relativos à subescala da 

Sensation-Seeking Scale Form V (Zuckerman, Eysenck e Eysenck, 1978) de Thrill and 

Adventure Seeking.  

Ora, sendo certo que Gottfredson e Hirschi (1990) conceptualizam o autocontrolo em 

seis dimensões, o que dizer da relação existente entre estas e as restantes medidas psicométricas 

utilizadas? Com efeito, de entre os estudos que analisamos, verificamos que as subdimensões 

do autocontrolo são usualmente operacionalizadas a partir de outras escalas como a Barratt 

Impulsivity Scale (Ridder et al., 2012; Whiteside e Lynam, 2011), indicadores de risco 

(Nicholson, Soane, Fenton-O'Creevey, e Willman, 2005), ou até mesmo com a Sensation-

Seeking Scale (e.g., Zuckerman, 1994; Zuckerman, 1993), utilizadas no presente estudo. 

Grasmick e colaboradores (1993), tendo por base os pressupostos de A Teoria Geral do Crime 

(Gottfredson e Hirschi, 1990), operacionalizam o autocontrolo em seis subdimensões que 

usualmente eram medidas por escalas como as supra referidas. Assim sendo, importa salientar 

a ausência de estudos que analisem as relações estabelecidas entre as subdimensões da Escala 

de Baixo Autocontrolo de Grasmick e outras variáveis de interesse. Todavia, e como já referido, 

um dos objetivos centrais da presente dissertação é, tendo como ponto de partida a Teoria Geral 
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do Crime (Gottfredson e Hirschi, 1990), analisar a relação entre as subcomponentes do 

autocontrolo e as referidas dimensões que lhes são associadas.  

Com efeito, verificamos que a medida de autocontrolo de Tangney (Tangney, 

Baumeister e Boone, 2004) não se encontra correlacionada com todas as subcomponentes 

identificadas por Gottfredson e Hirschi (1990), nomeadamente com as subdimensões de 

preferência por tarefas físicas e do autocentrismo. Em segundo lugar, a procura de sensações 

encontra-se positivamente correlacionada com as subdimensões de impulsividade (r=.232); 

procura do risco (r=.536) e preferência por tarefas físicas (r=.210). Estes resultados já tinham 

sido, de certa forma, discutidos no estudo de Zuckerman (1994). Este autor refere que 

indivíduos com níveis mais elevados de procura de sensações são atraídos por atividades e 

situações que oferecem experiências novas e intensas e são capazes de aceitar os riscos 

envolvidos, embora não os procurem maximizar. Todavia, apesar de a evidência empírica 

também ter vindo a demonstrar uma associação, e eventual sobreposição (Steinberg et al., 

2008), entre a impulsividade e procura de sensações (Dahlen, Martin, Ragan e Kuhlman, 2005; 

Steinberg et al., 2008), voltamos a referir que as dimensões de risco, impulsividade não são 

usualmente operacionalizadas pela Escala de Baixo Autocontrolo de Grasmick. Por fim, 

verificamos que níveis maiores de impulsividade, quando medida pela Barratt Impulsivity 

Scale, estão positivamente associados com outros constructos proximais, como as 

subdimensões de procura de risco (r=.400), preferência por tarefas simples (r=.302) e físicas 

(r=.284), e o temperamento (r=.243).  

Ainda relativamente a este primeiro objetivo, procuramos analisar as relações entre o 

autocontrolo e outras dimensões através do uso de metodologias de autorrelato e metodologias 

laboratoriais. Estas medidas neurocognitivas operacionalizam conceitos como a propensão para 

o risco (Lejuez et al., 2002; Zuckerman, 1979); os processos de tomada de decisão (Duckworth 

e Kern., 2011; Bechara e Damasio, 2000); e o controlo inibitório (Bezdijan et al., 2009; Kiefer 

et al., 1998). Assim, colocamos as seguintes hipóteses: a propensão para o risco, e tomada de 

decisão mais desvantajosa (i.e., arriscam mais, ganham mais, perdem mais) encontram-se 

associadas ao baixo autocontrolo, impulsividade e procura de sensações. Com efeito, não se 

encontraram resultados estatisticamente significativos entre nenhuma das medidas 

psicométricas e as medidas laboratoriais de propensão para o risco e processos de tomada de 

decisão. Face a estes resultados, podemos avançar com algumas hipóteses esclarecedoras. A 

falta de associações significativas entre as medidas de autorrelato e as tarefas laboratoriais 

poderá dever-se ao facto de estas medidas estarem a operacionalizar constructos distintos 
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(Allom et al., 2016; Reynolds et al., 2016; Meda et al., 2009; Logan, Schachar e Tannock, 

1997). Este resultado já teria sido evidenciado por Cyders e Coskunpinar (2012). Estes autores 

reconhecem que a ausência de resultados significativos poderia ser indicativo de pouca validade 

convergente entre as duas medidas. Segundo Cyders e Coskunpinar (2012), esta seria uma das 

razões pela qual existem poucos estudos que relacionem o autocontrolo e fazem uso de tarefas 

laboratoriais para avançar, quer em termos teóricos, quer em termos empíricos, no 

conhecimento existente sobre este constructo. Não obstante, Duckworth e Kern (2011), através 

de uma meta-análise de 236 estudos, demonstraram que a relação entre as medidas de 

autorrelato e laboratoriais era significativa, apesar de baixa (r=.10). Ora, face à possível 

evidência de uma relação estatisticamente significativa, Sharma, Markon e Clark (2014) 

referem que a existência de qualquer relação consistente, entre estes métodos, se deveria a uma 

variância única em cada tipo de medida. No entanto, também sugerem que a ausência de 

resultados não é problemática uma vez que as medidas de autorrelato e laboratoriais poderiam 

não partilhar uma variância metodológica comum (Sharma, Markon e Clark, 2014).  

Atendendo a estes resultados, a presente investigação confirmou, parcialmente, a 

hipótese avançada de que menor controlo inibitório encontra-se associada ao baixo 

autocontrolo, impulsividade e procura de sensações. Concretamente, apenas verificamos que 

o autocontrolo, quando operacionalizado pela escala de Tangney, se encontra positivamente 

correlacionado com o menor controlo inibitório, medida pela tarefa Go/No-Go. Este resultado 

originou alguma surpresa se atendermos à já referida evidência empírica que analisa as relações 

entre as medidas de autorrelato e laboratoriais. Como já foi referido, seria esperado que não se 

obtivesse nenhuma relação estatisticamente significativa, tal como nas últimas duas hipóteses 

avançadas (1). Este resultado seria consistente com as conclusões de Allom e colaboradores 

(2016) que denotam uma ausência de relação estatisticamente significativa entre a medida de 

autocontrolo de Tangney e colaboradores (2004) e a medida laboratorial Go/No-Go. Por outro 

lado, DeLisi (2013) refere que a tarefa de controlo inibitório a que nos referimos seria uma das 

possíveis medidas de operacionalização do autocontrolo, sendo que, possibilitaria a recolha de 

dados ilustrativos da variação existente ao nível do adiamento de gratificação, do 

funcionamento executivo e do autocontrolo cognitivo, numa dada amostra. Assim sendo, seria 

esperado que, estas medidas, a estarem correlacionadas, de forma significativa, demonstrassem 

que maiores níveis de autocontrolo estivessem associados a um maior controlo inibitório 

(Tangney et al., 2004; Carver e Scheier, 1998; Duckworth e Kern, 2011). Contrariamente ao 

que seria de esperar, os resultados apresentam um resultado inverso ao que teoricamente seria 
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esperado. O que pode explicar este resultado? Consideramos que esta relação poderá ser 

espúria, dada a quantidade de comparações e testes estatísticos realizados. Segundo Burns 

(1997), uma correlação espúria consiste em variáveis que não estão relacionadas entre si, mas 

devido à coocorrência ou presença de uma terceira variável (e.g., variável parasita), existe uma 

probabilidade de inferir que esta relação existe. Com efeito, após controlarmos para a 

desejabilidade social, verificamos que este resultado deixa de possuir significado estatístico. 

Neste sentido, avançamos com a hipótese de que esta correlação é observada devido a um 

possível efeito da desejabilidade social nas medidas de autorrelato, considerando que as 

medidas laboratoriais serão menos suscetíveis à desejabilidade social. 

Antes de nos debruçarmos sobre os resultados relativos à relação entre autocontrolo e 

comportamentos delinquentes e estilos de vida antissociais, importará tecer alguns comentários 

face às variáveis que contribuem para a explicação do autocontrolo. Assim sendo, consideramos 

como variáveis dependentes o autocontrolo, operacionalizado pela escala de Grasmick e, o 

autocontrolo, operacionalizado pela escala de Tangney. No que contende com a medida de 

caráter atitudinal (Escala de Baixo Autocontrolo de Grasmick), verificamos que o sexo, a idade 

e a impulsividade, operacionalizada pela Barratt Impulsivity Scale (Patton, Stanford, Barratt, 

1995) prediziam o baixo autocontrolo. No que diz respeito à variável sexo, verificou-se que o 

facto de “ser do sexo masculino” prediz baixos níveis de autocontrolo. Este resultado já tinha 

sido verificado por outros estudos como o de Gibbs, Giever e Martin (1998). Ainda em um 

outro estudo, LaGrange e Silverman (1999) evidenciaram que os indivíduos do sexo masculino 

apresentam menores níveis de autocontrolo do que indivíduos do sexo feminino. No que diz 

respeito à variável idade, observou-se que esta contribui negativamente para a explicação do 

baixo autocontrolo. Estes dados sugerem que, por um lado, quando maior a idade do indivíduo, 

maior o nível de autocontrolo. Tal como Gottfredson e Hirschi (1990) denotam, os níveis de 

baixo autocontrolo poderão ser relativamente estáveis ao longo do ciclo de vida nos indivíduos. 

Ou seja, indivíduos com menores níveis de autocontrolo na infância, serão indivíduos com 

menores níveis de autocontrolo na vida adulta, quando comparados com os seus pares. Estes 

resultados são inconsistentes na literatura científica (Arneklev et al., 1993; Grasmick et al., 

1993; Keane, Maxim e Teevan, 1993; Wood et al., 1993). Todavia, os resultados aqui 

apresentados vão de encontro ao já referido por Burton Jr e colaboradores (1998), em que 

quanto maior a idade dos indivíduos, maiores os níveis de autocontrolo reportados. Por fim, no 

que diz respeito à impulsividade, verifica-se que esta é a variável que mais contribui para a 

explicação do baixo autocontrolo, operacionalizado pela escala de baixo autocontrolo de 



93 
 

Grasmick e pela escala de autocontrolo de Tangney. Atendendo ao já referido, recordemos que 

a Barratt Impulsiviy Scale (Patton, Stanford e Barratt, 1995) operacionaliza um conceito que 

Gottfredson e Hirschi (1990) consideram como constituindo uma subcomponente do 

autocontrolo. Desta forma, estes resultados confirmam, de forma parcelar, as proposições 

avançadas em A Teoria Geral do Crime. Para além da impulsividade, uma outra variável 

contribui para a explicação do autocontrolo, quando operacionalizado pela escala de Tangney. 

Com efeito, o menor controlo inibitório prediz positivamente o autocontrolo. Trata-se de um 

resultado particularmente interessante, que embora convergente com o obtido na análise 

correlacional, continua a gerar alguma surpresa. Ou seja, este resultado sugere que indivíduos 

com menor capacidade de controlo inibitório terão maiores níveis de autocontrolo. Numa 

tentativa de explicarmos este resultado, importará recordar o efeito que a desejabilidade social 

apresentou nas diversas análises correlacionais efetuadas com medidas de autorrelato. Desde 

logo, verificamos que o efeito da desejabilidade social era mais evidente nas relações 

estabelecidas entre as medidas psicométricas do que nas medidas laboratoriais. Só por isto, 

confirmamos a última hipótese colocada de que a desejabilidade social tem efeitos nas relações 

estabelecidas com as medidas de autorrelato mas não nas relações estabelecidas com a 

utilização de medidas laboratoriais. Certo é que, por um lado, os níveis de autocontrolo, 

independentemente da medida de autorrelato utilizada, estão positivamente relacionados com a 

desejabilidade social; por outro lado, o menor controlo inibitório encontra-se positivamente 

associado à desejabilidade social. Colocamos duas possíveis hipóteses explicativas para este 

resultado. Por um lado, e tal como referido, estes resultados poder-se-iam dever aos sujeitos 

amostrados adotarem mais comportamentos pró-sociais, e como tal, terem uma maior 

sensibilidade à desejabilidade social. Por outro lado, estes resultados poder-se-iam dever a uma 

“desonestidade” dos sujeitos amostrados face aos seus níveis de autocontrolo e delinquência. 

Ou seja, reportarem níveis superiores de autocontrolo, quando, em concreto e na realidade, 

apresentam, no seu dia-a-dia, níveis inferiores de autocontrolo. Esta “desonestidade” poder-se-

ia manifestar em duas abordagens transversais ao conceito de desejabilidade social: (1) darem 

uma imagem mais positiva de eles próprios e (2) reportarem aquilo que consideram que a 

sociedade esperaria que eles reportem. Esta explicação é apenas possível se considerarmos que 

as medidas laboratoriais não são tão suscetíveis de enviesamento, por desejabilidade social, 

quanto as medidas de autorrelato; e, por outro lado, tal como referido, que o menor controlo 

inibitório não seria condutivo de comportamentos pró-sociais. 



94 
 

Um segundo objetivo da presente dissertação prendeu-se com a análise das relações 

entre autocontrolo, algumas dimensões que estão conceptualmente associadas ao mesmo, e a 

adoção de comportamentos delinquentes e antissociais. Assim, por um lado, destacam-se as 

correlações negativas entre o autocontrolo e os estilos de vida antissociais e delinquência de 

pares. Concretamente, quando comparamos as duas medidas de autorrelato do autocontrolo 

utilizadas – a de Grasmick e a de Tangney – verificamos que a última se encontra relacionada 

com a adoção de estilos de vida antissociais, e de comportamentos delinquentes praticados. Por 

outro lado, a escala de baixo autocontrolo de Grasmick apenas se encontrava relacionada com 

a delinquência de pares. Este resultado é semelhante a outros na literatura científica (Vazsonyi 

et al., 2017). Com efeito, na sua meta-análise, Ridder e colaboradores (2012) verificou que a 

aplicação da escala de autocontrolo de Tangney detetava maiores efeitos do autocontrolo na 

adoção de comportamentos delinquentes, desviantes, ou até mesmo, de comportamentos 

desejáveis (Tangney, Baumeister e Boone, 2004). Recordemos que Gottfredson e Hirschi 

(1993) consideram que seria preferível a utilização de medidas de autocontrolo de caráter 

comportamental no estudo do comportamento antissocial ou delinquente. Face a estes 

resultados, Varzonyi e colaboradores (2017) reconhecem que, quando atendemos à 

operacionalização do autocontrolo, a assunção de Gottfredson e Hirschi (1993) não seria em 

vão.  

Adicionalmente, na presente dissertação procuramos também atender às 

subcomponentes do autocontrolo na relação com a adoção de comportamento delinquente e de 

estilos de vida antissociais. Nesta análise, verificamos que apenas a procura do risco se encontra 

positivamente correlacionada com os atos antissociais e comportamentos delinquentes 

cometidos pelos pares. Este resultado confirma, ainda que a um nível exploratório, a hipótese 

avançada de que existem associações únicas e independentes entre o fator geral de 

autocontrolo e as subdimensões e os estilos de vida antissociais e os comportamentos 

delinquentes. Com efeito, Ward, Nobles e Fox (2015) demonstram que as subcomponentes 

individuais do autocontrolo são importantes uma vez que, coletivamente, explicam porções de 

variância únicas para além do fator geral de autocontrolo. Ou seja, os autores verificam que as 

subcomponentes do autocontrolo estão relacionadas entre si (facto também observado no 

presente estudo) embora também existam individualmente e ultrapassem a sua variância 

partilhada. Neste sentido, a evidência empírica demonstra a possibilidade de estas 

subcomponentes estabelecerem relações únicas com variáveis de interesse (Burt e Simons, 

2013; Ward, Nobles e Fox, 2015; Marcus, 2003; 2004).  
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No que diz respeito às restantes variáveis em análise, confirmamos a hipótese avançada 

de que existe uma relação entre a impulsividade e procura de sensações e os estilos de vida 

antissociais e delinquência. Concretamente, destacamos que a procura de sensações se encontra 

positivamente relacionada com todos os atos desviantes/delinquentes reportados e realizados 

pelos sujeitos amostrados. De facto, a literatura científica tem demonstrado consistentemente a 

relação positiva entre a procura de sensações e uma diversidade de comportamentos, como 

consumo de drogas, consumo de álcool ou delinquência (Knust e Stewart, 2002; Gordon e 

Caltabiano, 1996; Steinberg et al., 2008). Newcomb e McGee (1991) demonstram o mesmo 

resultado em várias fases da adolescência e da vida adulta de 595 indivíduos do sexo masculino. 

Mais ainda, Horvath e Zuckerman (1993) verificaram, em uma amostra de estudantes 

universitários, que a procura de sensações estava fortemente correlacionada com relatos de 

comportamento criminal efetivo. Por outro lado, também foram encontradas correlações 

positivas entre a impulsividade e os estilos de vida antissociais e comportamentos delinquentes 

praticados pelos pares. Também aqui, verificamos um resultado que a evidência empírica já 

teria encontrado. Segundo Pfefferbaum e Wood (1994), o comportamento impulsivo representa 

reações espontâneas, desinibidas e comportamento tipicamente associado com o 

comportamento delinquente. Stanford e colaboradores (1996), em uma amostra de estudantes 

universitários verificou que a adoção de comportamentos delinquentes estava relacionada com 

maiores níveis de impulsividade. Estes autores, através da aplicação da escala de impulsividade 

utilizada no presente estudo (BIS), verificaram que a impulsividade encontrava-se relacionada 

com atos desviantes como condução perigosa, consumo de drogas, ou comportamentos 

desordeiros. Moffit, Caspi, Harrington e Milne (2002) a par de White e colaboradores (1994) 

verificam que a impulsividade e o baixo autocontrolo são dois dos preditores mais consistentes 

da delinquência, de comportamentos antissociais e desviantes.  

Face ao exposto, e segundo esta linha de raciocínio, seria de esperar que, no presente 

estudo, a impulsividade e o baixo autocontrolo surgissem como preditores da delinquência. 

Todavia, verificamos que apenas a procura de sensações e a impulsividade, quando 

operacionalizada pela Barratt Impulsivity Scale (Patton, Stanford e Barratt, 1995), predizem a 

delinquência. De realçar que estes resultados já tinham sido verificados em outras investigações 

(Zuckerman, 1994; Dickman, 1990; Roberti, 2004; Stanford et al., 2009). Este resultado já teria 

sido verificado por Newcomb e McGee (1991) que demonstraram que a procura de sensações 

e a adoção de comportamentos de risco seria preditor de futuras formas de desvio e 

delinquência, na vida adulta. De acordo com os mesmos, a existência de consequências 
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negativas ao enveredar nestas atividades não seria suficiente para dissuadir a prática futura de 

estes comportamentos. No que diz respeito à impulsividade, Lynam e colaboradores (2000) 

verificaram que elevados níveis desta dimensão predizem o comportamento delinquente. 

Apesar de termos verificado que o autocontrolo não se apresentava como preditor da 

delinquência, e face à conceptualização avançada por Gottfredson e Hirschi (1990), 

estabelecemos um novo modelo de regressão em que incluímos apenas as suas seis 

subcomponentes. Neste, observou-se que apesar de o fator geral de autocontrolo não ser 

preditor do comportamento delinquente, a subcomponente de procura de risco já contribui para 

a explicação da delinquência6. 

Por fim, no que contende com a relação entre a metodologia laboratorial e os estilos de 

vida antissociais e adoção de comportamentos delinquentes, confirmamos parcialmente as 

hipóteses de que a propensão para o risco encontra-se associada a estilos de vida antissociais 

e à delinquência. Observamos uma associação entre esta variável e a delinquência de pares. No 

entanto, e contrariamente ao esperado, a medida laboratorial de tomada de risco (BART) não 

se encontra relacionada, de forma estatisticamente significativa, com a delinquência 

autorrevelada. Este resultado é inconsistente com outros estudos em que a propensão para o 

risco prediz o comportamento delinquente independentemente da impulsividade (Aklin et al., 

2005; White et al., 1994). Uma possível explicação para este resultado seria o facto de os 

sujeitos amostrados poderem apresentar níveis reduzidos de propensão de risco face aos atos 

delinquentes autoreportados. Por outro lado, verificamos que os sujeitos amostrados reportam 

menos atos delinquentes praticados por eles próprios do que atos delinquentes praticados pelos 

pares. Como tal, a variabilidade de respostas pode não ser suficiente para se alcançar 

significância estatística. A este nível, quando consideramos a delinquência de pares como 

variável dependente, observamos que a propensão para o risco e os menores níveis de 

autocontrolo (Tangney) são preditores desta. De recordar que alguma evidência empírica tem 

utilizado a delinquência de pares como variável dependente da delinquência, uma vez que não 

se encontra tão enviesada por uma “desonestidade” ou desejabilidade social. A título 

exemplificativo, Steinberg e Monahan (2007) referem que inquirir indivíduos sobre o seu 

comportamento antissocial ou delinquente aumenta a probabilidade de enviesamento, através 

de respostas socialmente desejáveis. Mais ainda, Young, Barnes, Meldrum e Weerman (2011) 

referem que os indivíduos que estão envolvidos em atos delinquentes tendem a sobrereportar o 

                                                           
6 Este resultado já se tinha verificado em um estudo realizado aquando da realização do estágio curricular, 

associado ao 1º Ciclo de Estudos em Criminologia, na Faculdade de Direito da Universidade do Porto 
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comportamento delinquente dos pares. Por outro lado, indivíduos que estão menos envolvidos 

em atos delinquentes subreportam a sua ocorrência. Meldrum, Young e Weerman (2009) 

referem que estas ocorrências podem enviesar a estimação de variáveis conceptualmente 

relacionadas com os comportamentos delinquentes como o autocontrolo, o compromisso 

escolar ou o tempo passado com os pares.  

Contrariamente ao que seria de esperar, não confirmamos a hipótese avançada de que a 

tomada de decisão desfavorável encontra-se associada a estilos de vida antissociais e à 

delinquência. Com efeito, Bechara e colaboradores (1994) e Grant e colaboradores (2000) 

verificam que a tomada de decisão desvantajosa está associada a indivíduos com danos nos 

lobos pré-frontais ventromediais e que adotam comportamentos desinibidos. De recordar que a 

maioria da investigação empírica com aplicação da Iowa Gambling Task é de caráter clínico e 

não criminológico, sendo que a maioria dos estudos (Grant et al., 2000; Manes et al., 2002; 

Rotherham-Fuller et al., 2004) analisam a relação entre o consumo de substâncias psicoativas 

ou a existência de lesões cerebrais, e a sua relação com a tomada de decisão. Por fim, 

verificamos que somente após controlarmos para a desejabilidade social, confirmamos a 

hipótese avançada de que o menor controlo inibitório encontra-se associada a estilos de vida 

antissociais e à delinquência. Concretamente, o menor controlo inibitório encontrava-se 

positivamente correlacionada com todos os parâmetros de delinquência utilizados no presente 

estudo (i.e., delinquência de pares e delinquência autorrevelada). Uma possível explicação para 

este facto reside no facto de existir uma associação negativa entre a desejabilidade social e a 

delinquência autoreportada. Ou seja, quanto maior a desejabilidade social, menor a 

delinquência reportada pelos sujeitos. Deste modo, estes resultados sugerem que ou (1) estes 

indivíduos são mais sensíveis à desejabilidade social porque realizam mais comportamentos 

pró-sociais, e consequentemente cometem menos atos delinquentes; ou, (2) estes indivíduos 

reportam menos atos delinquentes do que o que realmente acontece. Certo é que esta relação já 

teria sido evidenciada por White e colaboradores (1994), onde estes verificaram que vários 

indicadores de impulsividade se encontravam positivamente correlacionados com a 

delinquência. 

Em suma, os resultados encontrados sugerem que: as medidas de autorrelato do 

autocontrolo encontram-se correlacionadas entre si; a impulsividade prediz o autocontrolo, 

independentemente da medida de autorrelato utilizada; a procura de sensações e a 

impulsividade predizem a adoção de comportamentos de delinquentes; e a subdimensão de 

procura de risco contribui para a explicação da delinquência autorrevelada, apesar do fator geral 
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de autocontrolo não ser preditor desta variável. A estas conclusões, acresce que a desejabilidade 

social apresenta um claro efeito nas relações estabelecidas entre as diferentes medidas. No 

fundo, sugere-se que as subdimensões do autocontrolo apresentam efeitos únicos e 

independentes do fator geral de autocontrolo, sendo que as medidas psicométricas apresentam 

maior suscetibilidade à desejabilidade social do que as medidas laboratoriais.  

 

Limitações e pistas para investigações futuras 

 

Não obstante o contributo deste estudo, o mesmo não está isento de críticas e limitações. 

Ao nível metodológico, a primeira questão a considerar prende-se com o tamanho e não-

heterogeneidade da nossa amostra. Na verdade, a amostra utilizada foi relativamente pequena, 

quer no que concerne à aplicação das medidas psicométricas (N=94), quer no que diz respeito 

à aplicação das medidas laboratoriais (N= 41 para a Baloon Analogue Risk Task; N= 42 para a 

Iowa Gambling Task; N= 39, para a Go/No-Go). Acresce que se verificou que a maioria dos 

sujeitos amostrados reportaram um número reduzido de atos antissociais e delinquentes. Por 

outro lado, reportaram um número bastante superior de comportamentos delinquentes, 

praticados pelos pares (e.g., Young, Barnes, Meldrum e Weerman, 2011). Aparentemente, 

tratar-se-á, portanto, de uma amostra mais normativa e com níveis de autocontrolo mais 

elevados. A reduzida variabilidade de resultados face a esta variável impossibilitou a realização 

de uma análise de diferenças mais subtis e que pudessem contribuir para a explicação dos 

resultados encontrados. Sendo assim, as conclusões por nós avançadas não poderão ser 

generalizadas, por exemplo, a indivíduos com historial de delinquência, que, frequentemente, 

assumem dinâmicas particulares. Desde logo, com contornos mais disruptivos e com 

implicações mais negativas ao longo do ciclo de vida. Em síntese, surge a necessidade de, no 

futuro, replicar os resultados do nosso estudo numa amostra mais elevada, mais diversificada, 

e com um percurso de vida diferentes.   

Uma segunda limitação consiste na forma de operacionalização e mensuração das 

variáveis em análise. Apesar de terem sido utilizadas duas medidas de autorrelato do 

autocontrolo e outras medidas que operacionalizam dimensões proximais a este conceito, não 

utilizamos nenhuma medida laboratorial que efetivamente consiga operacionalizar o 

autocontrolo, tal como este é conceptualizado por Gottfredson e Hirschi (1990). Por outro lado, 

importa destacar, que atendendo ao domínio do adiamento da gratificação (Mischel, 1986), 

seria pertinente a inclusão de uma outra tarefa laboratorial que considere esta dimensão. Da 
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mesma forma, seria profícuo incluir em investigações futuras uma abordagem multi-

metodológica e multi-informante. A abordagem qualitativa poderia ser conciliada ao estudo do 

autocontrolo, permitindo a recolha de dados que transcenderiam a aplicação de questionários 

ou medidas psicométricas. A abordagem multi-informante possibilitaria a utilização de mais do 

que uma fonte de operacionalização do autocontrolo. Ou seja, procurar-se-ia explorar as 

práticas parentais em crianças (estabelecidas por Gottfredson e Hirschi (1990) como as causas 

de baixo autocontrolo) sendo que os pais poderiam reportar o autocontrolo dos filhos. Gibbs e 

colaboradores (1998) reconhecem que as práticas parentais têm uma influência indireta no 

comportamento desviante, através do autocontrolo. Mais, estes reconhecem que uma medida e 

definição mais objetiva de autocontrolo, sem atender à questão comportamental, seria 

fundamental. Estas sugestões são enaltecidas pela constante evidência de que as medidas de 

autorrelato, especificamente do autocontrolo, se encontram correlacionadas com a 

desejabilidade social. Este passo pode ser crucial para uma compreensão mais detalhada e 

integradora da forma como o autocontrolo contribui, quer para a delinquência (Pratt e Cullen, 

2000), para atos análogos (Pratt e Turanovic, 2016); e, para a adoção de comportamentos pró-

sociais (Moffitt et al., 2011; Tangney, Baumeister e Boone, 2004).  

A natureza correlacional do presente estudo constitui, a nosso ver, uma das mais 

importantes limitações da nossa investigação. Deste modo, não nos é possível inferir relações 

de causa-efeito nem de formular conclusões acerca da direcionalidade dos efeitos entre as 

variáveis. A este nível, as próximas investigações seriam enriquecidas se incorporassem um 

caráter longitudinal aos objetivos colocados. Tal possibilitaria determinar a direção e ordem 

cronológica destes efeitos. Pratt, Turner e Piquero (2004) demonstraram que o autocontrolo 

prediz, quer a nível transversal, quer a nível longitudinal, a socialização parental e as condições 

comunitárias adversas. Burt, Simons e Simons (2006) também verificam, a um nível 

longitudinal, que as práticas parentais influenciam o risco individual de adotar comportamentos 

delinquentes, indo para além do efeito dos níveis de autocontrolo. Neste sentido, os estudos 

longitudinais poderão contribuir para uma melhor compreensão da forma como os diferentes 

níveis de autocontrolo contribuem para a explicação do comportamento delinquente. 

Em terceiro, a discussão relativa à unifatoralidade e multidimensionalidade do conceito 

de autocontrolo foi realizada atendendo às funções de distribuição e às relações correlacionais 

existentes. Porquanto, seria pertinente a realização de um modelo de análise bi-fatorial de forma 

a melhor explorar estas considerações. Tal não se tornou possível no presente estudo uma vez 

que o tamanho amostral não se demonstrou o adequado à realização deste modelo de análise. 
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Este modelo permite a realização de uma operacionalização reflexiva. Ou seja, tal como 

Coltman e colaboradores (2008) referem, assume-se que o constructo latente existe e que a 

causalidade transparece do constructo para os itens utilizados. Para a realização deste modelo, 

os itens têm de ser manifestações do constructo; tem de se verificar correlações positivas fortes 

entre os diversos itens de uma escala; os itens têm de possuir um sentido e relações semelhantes 

com antecedentes ou consequentes do constructo; e os erros associados a esta operacionalização 

podem ser identificados. Deste modo, uma vez que a Escala de Baixo Autocontrolo de 

Grasmick é a que operacionaliza o conceito tal como Gottfredson e Hirschi (1990) o formulam, 

a aplicação do modelo bifator a esta medida compreenderia que o fator geral de autocontrolo 

atende à variância partilhada entre os itens da escala de Grasmick; que uma ou mais do que uma 

subdimensão específica atende e vai para além da referida variância partilhada, explicada pelo 

fator geral (i.e., apresenta uma variância de explicação única); e, por fim, as subdimensões do 

autocontrolo e o fator geral de autocontrolo compartilham um interesse teórico e conceptual 

(Chen, West e Sousa, 2006). Ward, Nobles e Fox (2015) aplicaram este modelo de análise com 

o objetivo de determinar se uma ou mais do que uma subdimensão estaria associada à 

delinquência e/ou vitimação, para além das associações do autocontrolo a estas variáveis, e 

controlando para algumas variáveis de controlo. Os autores demonstram que as subdimensões 

e o fator geral contribuem para a explicação da delinquência e da vitimação, apesar de a 

subdimensão de temperamento, procura de risco e autocentrismo apresentarem maiores efeitos 

do que o fator geral (i.e., o autocontrolo).  

Por último, importa considerar algumas ameaças à validade interna do estudo. A 

primeira recai sobre a aleatorização da aplicação do questionário e da realização das tarefas 

laboratoriais. Por um lado, e como já referido, proceder a uma randomização da aplicação das 

medidas possibilita evitar tendências de resposta. Por outro lado, a randomização impossibilita 

que os dados tenham sido recolhidos, strictu sensu, nas mesmas condições específicas. Mais 

ainda, e associada a realização das tarefas laboratoriais, não foram utilizados quaisquer 

elementos de compensação monetária aos sujeitos participantes. De facto, este pode ser um 

fator importante, uma vez que os indivíduos apenas estariam a realizar as tarefas laboratoriais 

sem um objetivo em vista, a não ser o da colaboração em um estudo de investigação, na área 

da Criminologia. Recordemos que a maioria dos estudos que aplicam tarefas laboratoriais 

utilizam recompensas como a de créditos extra (Galla e Duckworth, 2015), a par de, por 

exemplo, ofertas monetárias em consonância com o valor obtido na Baloon Analogue Risk Task 
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ou na Iowa Gambling Task (Xu et al., 2016). Deste modo, aconselha-se que as conclusões 

formuladas para estas variáveis devam ser, também elas, interpretadas com a devida caução. 

Apesar de todas as limitações apontadas, importa também considerar o valor desta 

pesquisa em termos de conhecimento científico. Com efeito, esta investigação foi a primeira a 

testar simultaneamente as escalas de autocontrolo de Grasmick e de Tangney, as escalas de 

impulsividade (BIS) e procura de sensações, a par de três medidas laboratoriais de propensão 

para o risco, processos de tomada de decisão e controlo inibitório. Acresce que, este estudo é o 

primeiro a analisar de forma compreensiva e integrada o conceito de autocontrolo, partindo de 

uma análise evolutiva do mesmo, e atendendo à conceptualização de Gottfredson e Hirschi 

(1990). Mais ainda, podemos concluir que um último contributo desta investigação prende-se 

com a necessidade de colocação de objetivos e hipóteses mais finas e delimitadas que poderão 

ser exploradas em estudos posteriores.  

Em primeiro lugar, esta pesquisa revelou que a conceptualização do autocontrolo pode 

ser bem mais complexa do que o proposto inicialmente. Desta forma, tal como fora referido 

anteriormente, uma compreensão mais profunda deste objeto de estudo exigirá o recurso a uma 

multiplicidade de medidas de diferente natureza, complementares entre si, e durante um limite 

temporal mais alargado. Algo que, não se torna possível, no quadro temporal atual referente ao 

2º Ciclo de Estudos em Criminologia. Ao nível da operacionalização do autocontrolo, esta 

investigação também sugere que as medidas psicométricas do autocontrolo encontram-se 

associadas a outras medidas psicométricas que operacionalizam conceitos proximais a este. Por 

outro lado, verificamos uma ausência de relação entre a maioria das medidas psicométricas e 

laboratoriais. Como tal, poderá ser possível que a utilização de medidas laboratoriais poderão 

atender a constructos que embora conceptualmente semelhantes ao autocontrolo, enquadram-

se em esferas distintas. Esta investigação também sugere que as subdimensões do autocontrolo 

poderão ter um efeito único e independente do fator geral de autocontrolo, uma vez que a 

subdimensão do autocontrolo relativa à procura de risco contribui para a explicação do 

comportamento delinquente, apesar de o fator geral não ser preditor desta variável dependente. 

À luz destes resultados, se considerarmos o autocontrolo como um traço de 

personalidade, a utilização destas multi-metodologias permitiu avançar no conhecimento 

subjacente às diferentes relações entre os diversos constructos, e entre as diferentes medidas. 

Concretamente, a já referida ausência de relações estabelecidas entre as diferentes medidas 

(psicométricas e laboratoriais – ao nível de funções executivas) sugere um eventual afastamento 

deste constructo ao conceito de autorregulação e sugerimos que o autocontrolo poderá ser, de 
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facto, um conceito psicossocial. Os resultados alcançados levam-nos, inevitavelmente, a 

considerar o domínio “social” do conceito, dado o claro efeito da desejabilidade social em dois 

possíveis níveis: a amostra recolhida ser tipicamente normativa (1) e como tal apresenta uma 

maior sensibilidade à desejabilidade social; ou, a possibilidade de existência de um 

enviesamento em que os níveis reportados não correspondem aos que objetivamente existem. 

A este nível, sugere-se uma necessidade de retomar a atenção relativa à utilização de medidas 

de autorrelato, designadamente, do autocontrolo e/ou pelo menos da inclusão da desejabilidade 

social como variável de controlo. Neste sentido, propomos que o conceito de autocontrolo seja 

perspetivado de uma forma mais dinâmica e menos estática. Tal como Pratt (2015b) refere a 

falta de atenção dada à questão das oportunidades, ao contexto social, às recompensas de uma 

dada situação (Lynam et al., 2000) seriam importantes para perspetivar uma maior fluidez no 

exercício de autocontrolo (Muraven e Baumeister, 2000). Desta forma, as contingências 

situacionais imediatas alteram pelo que seria de esperar que o autocontrolo exercido também 

se altere em função dessas contingências. Em investigações futuras, e tal como já foi referido, 

seria pertinente explorar estes aspetos concernentes ao autocontrolo.  

Reforçando ainda a crescente atenção dada às metodologias e operacionalização deste 

conceito, importante na explicação da desviância e delinquência (ver Pratt e Cullen, 2000), a 

desejabilidade social aparenta ter um efeito nas medidas de autorrelato que não pode ser tido 

em desconta. Mais ainda, verifica-se que indivíduos que apresentam uma menor controlo 

inibitório são os que respondem mais à desejabilidade social, o que só por si, implicaria um 

estudo mais aprofundado. Deste modo, novas questões relevantes surgem e são suscetíveis de 

serem estudadas. Por exemplo, qual é a verdadeira natureza do conceito de autocontrolo? De 

que forma é que este pode ser, concretamente, operacionalizado? Como é que podemos explicar 

a correlação consistentemente observada entre o autocontrolo e a desejabilidade social? Poderá 

ser o autocontrolo um conceito mais dinâmico do que o que originalmente abordado em A 

Teoria Geral do Crime?  

Muitas questões permanecem sem resposta. São também evidentes as discrepâncias e 

inconsistências entre diferentes esferas de operacionalização e de conceptualização. Como 

Cyders e Coskunpinar (2012) referem “quando existem discrepâncias e inconsistências no 

padrão de previsibilidade (com a aplicação de diferentes medidas) a interpretação dos dados 

torna-se complexa e a ciência acaba por se encontrar num impasse. Todavia, como enunciaria 

Claude Bernard, as hipóteses são o motor da investigação científica que, aliado a um espírito 

crítico e curioso, sem a pretensão da explicação definitiva das coisas, pode contribuir para a 
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complexificação e compreensão do objeto de estudo em causa. Este foi, sem qualquer dúvida 

razoável, o principal eixo orientador na presente investigação. Apesar de muito ficar por dizer 

e por responder, e de novas questões emergirem, esperamos que esta investigação tenha 

conduzido para um objetivo mais geral: o conhecimento científico e uma outra compreensão 

do autocontrolo.  
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ANEXO I 
 

 

 

 

BART: Baloon Analogue Risk Task (Lejuez et al., 2002) – Imagem de Estímulo 
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Anexo I: BART: Baloon Analogue Risk Task (Lejuez et al., 2002) – Imagem de Estímulo 
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ANEXO II 
 

 

 

 

IGT: Iowa Gambling Task (Bechara, Damasio, Tranel e Damasio, 1997)  – Imagem 

de Estímulo 
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Anexo II: IGT: Iowa Gambling Task (Bechara, Damasio, Tranel e Damasio, 1997)  – Imagem 

de Estímulo 
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ANEXO III 
 

 

 

 

Go/No-Go  – Imagem de Estímulo 
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Anexo III: Go/No-Go – Imagem do Estímulo 
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ANEXO IV 
 

 

 

 

Resultados do Teste de Normalidade (K-S) para as variáveis em estudo 
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Anexo IV: Resultados do teste de normalidade (K-S) para as variáveis em estudo 

 

Kolmogorov-Smirnov 

Variáveis Estatística Df p-value 

Sexo .352 36 .000 

Idade .206 36 .000 

Impulsividade 

(Grasmick) 
.129 36 .139 

Tarefas Simples 

(Grasmick) 
.201 36 .001 

Procura de Risco 

(Grasmick) 
.130 36 .133 

Tarefas Físicas 

(Grasmick) 
.139 36 .077 

Autocentrismo 

(Grasmick) 
.209 36 .000 

Temperamento 

(Grasmick) 
.229 36 .000 

Autocontrolo 

(Grasmick) 
.099 36 .200 

Tangney 

(Grasmick) 
.074 36 .200 

Procura de 

Sensações 
.149 36 .043 

Impulsividade 

(BIS) 
.111 36 .200 

Desejabilidade 

Social 
.203 36 .001 

BART Score .093 36 .200 

IGT Score .199 36 .001 
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Erros No-Go .190 36 .002 

Estilos de Vida 

Antissociais 
.250 36 .000 

Delinquência de 

Pares 
.181 36 .004 

Nº de Amigos 

Delinquentes 
.278 36 .000 

Delinquência 

Autorrevelada 
.358 36 .000 
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ANEXO V   
 

 

 

 

Resultados do teste de resíduos (DW) e do diagnóstico de multicolinearidade (VIF) 

para as variáveis introduzidas nos modelos de regressão linear 
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Anexo V: Resultados do teste de resíduos (DW) e do diagnóstico de multicolinearidade (VIF) 

para as variáveis introduzidas nos modelos de regressão linear 

 

Variáveis Teste de Durbin-Watson VIF 

Autocontrolo   

Modelo 1 (Grasmick)   

    Sexo 1.691 1.393 

    Idade 
1.691 1.537 

    Procura de Sensações 
1.691 1.074 

    Impulsividade (BIS) 
1.691 1.233 

    BART Score 
1.691 1.271 

    IGT Score 
1.691 1.350 

    Erros No-Go 
1.691 1.137 

Modelo 2 (Tangney)   

    Sexo 2.140 1.393 

    Idade 
2.140 1.537 

    Procura de Sensações 
2.140 1.074 

    Impulsividade (BIS) 
2.140 1.233 

    BART Score 
2.140 1.271 

    IGT Score 
2.140 1.350 

    Erros No-Go 
2.140 1.137 

Delinquência de Pares   

Modelo 3   

    Sexo 1.944 1.716 
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    Idade 
1.944 1.907 

    Autocontrolo (Grasmick) 
1.944 1.832 

    Autocontrolo (Tangney) 
1.944 1.754 

    Procura de Sensações 
1.944 1.098 

    Impulsividade (BIS) 
1.944 1.956 

    BART Score 
1.944 1.296 

    IGT Score 
1.944 1.401 

    Erros No-Go 
1.944 1.474 

Delinquência Autorrevelada   

Modelo 4   

    Sexo 1.601 1.716 

    Idade 
1.601 1.907 

    Autocontrolo (Grasmick) 
1.601 1.832 

    Autocontrolo (Tangney) 
1.601 1.754 

    Procura de Sensações 
1.601 1.098 

    Impulsividade (BIS) 
1.601 1.956 

    BART Score 
1.601 1.296 

    IGT Score 
1.601 1.401 

    Erros No-Go 
1.601 1.474 

Modelo 5   

    Sexo  1.202 

    Idade  1.171 

    Impulsividade (Grasmick) 1.821 1.568 

    Tarefas Simples (Grasmick) 
1.821 1.221 
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    Procura de Risco (Grasmick) 
1.821 1.462 

    Tarefas Físicas (Grasmick) 
1.821 1.293 

    Autocentrismo (Grasmick) 
1.821 1.162 

    Temperamento (Grasmick) 
1.821 1.230 

 

 


