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RESUMO 

A presente investigação teve como objetivo fundamental identificar os preditores 

individuais e de socialização da delinquência juvenil, através de uma abordagem 

longitudinal breve com duas waves de recolha de dados. Mais concretamente, procurou-

se perceber de que forma as emoções morais de culpa e vergonha, o temperamento e os 

comportamentos de externalização, por um lado, e as práticas parentais, os pares, o 

contexto escolar e residencial, por outro, contribuem para explicar o envolvimento na 

prática de atos transgressivos durante a adolescência. Este objetivo foi prosseguido com 

a aplicação de questionários aos pais (n=175 em T1 e 86 em T2), a aplicação de um 

inquérito de delinquência autorrevelada e a realização de duas tarefas comportamentais 

às crianças e jovens (n=241 em T1 e 185 em T2) com idades compreendidas entre os 10 

e 20 anos.  Os resultados obtidos sugerem que a propensão para sentir culpa, mas já não 

a propensão para sentir vergonha, está negativamente correlacionada com a delinquência 

em ambas as waves. A análise transversal demonstrou também que, na primeira wave, a 

delinquência de pares, a realização de atividades antissociais em grupo e a procura de 

sensações emergiram como preditores positivos da delinquência autorrevelada. Na 

segunda wave, esta variável foi explicada pela delinquência de pares, pelos 

comportamentos de externalização e pelo baixo autocontrolo. Por sua vez, a análise 

longitudinal revelou que os comportamentos de externalização, a realização de atividades 

antissociais em grupo e a perceção sobre as desordens e incivilidades na zona de 

residência, avaliadas na primeira wave, predizem positivamente a delinquência avaliada 

na segunda wave. Verificou-se também que os jovens do sexo masculino cometem mais 

atos delinquentes, reportam mais delinquência de pares e atividades antissociais em grupo 

e apresentam menos comportamentos prosociais e menos propensão para sentir culpa e 

vergonha, do que as jovens do sexo feminino. Por último, descobriu-se que a culpa medeia 

a relação entre a disciplina parental inconsistente e a delinquência e que níveis mais 

baixos de culpa moderam a relação entre controlo por esforço e a delinquência.  Acresce 

que, a associação entre delinquência de pares e delinquência autorrevelada também surgiu 

moderada pela disciplina parental inconsistente elevada. Estes e outros resultados são 

discutidos à luz das teorias e estudos empíricos da Criminologia Desenvolvimental.  

Palavras-chave: delinquência juvenil; emoções morais; parentalidade; temperamento; 

delinquência de pares; desordens e incivilidades.  
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ABSTRACT  

The main focus of this research is to identify the individual and social predictors of 

juvenile delinquency, through a brief longitudinal study with two waves of data 

collection. More specifically, it intends to understand how moral emotions of guilt and 

shame, temperament and externalizing behaviors, on the one hand, and parental practices, 

peers, school and neighborhood context, on the other, contribute to explain delinquent 

behavior during adolescence. In order to meet these goals, the study involved the 

application of questionnaires to parents (n = 175 in T1 and 86 in T2), the application of a 

self-reported delinquency questionnaire and the performance of two behavioral tasks by 

children and youth (n = 241 in T1 and 185 in T2), aged between 10 and 20 years.  

The results suggest that guilt, but no shame proneness, is negatively correlated with 

delinquency in both waves. Cross-sectional analysis also showed that, in the first wave, 

peer delinquency, antisocial group activities and sensation seeking emerged as predictors 

of self-reported delinquency. In the second wave, this variable was explained by peer 

delinquency, externalization behaviors and low self-control. In turn, the longitudinal 

analysis revealed that delinquency measured in the second wave is positively predicted 

by externalization behaviors, antisocial activities and by neighborhood disorganization, 

measured in the first wave. It has also been found that boys show more delinquent 

behavior, report more peer delinquency and antisocial group activities, and exhibit less 

prosocial behavior and less guilt and shame proneness, than girls. Finally, it was found 

that guilt proneness mediates the relationship between inconsistent discipline and 

delinquency and that low guilt proneness moderates the relationship between effortful 

control and delinquent behavior. In addition, the association between delinquency and 

peer delinquency was also moderated by inconsistent discipline.  

These and other results are discussed according to Developmental Criminology theories 

and empirical studies.  

 

 

Keywords: juvenile delinquency; moral emotions; parenting; temperament; peer 

delinquency; social disorganization.   
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A presente investigação visou identificar os preditores individuais e de 

socialização da delinquência juvenil. Através de uma abordagem longitudinal breve, com 

duas waves de recolha de dados (T1 e T2), procurou-se, assim, perceber de que forma as 

emoções morais de culpa e vergonha, o temperamento e os comportamentos de 

externalização, por um lado, e as práticas parentais, os pares, o contexto escolar e 

residencial, por outro, contribuem para explicar o envolvimento na prática de atos 

transgressivos durante a adolescência. 

Na verdade, o comportamento antissocial e delinquente praticado por jovens tem 

sido reconhecido, nas sociedades modernas, como um fenómeno crescente de 

problematização social. A investigação criminológica revela que a adolescência é 

marcada pelo aumento significativo do número de indivíduos a praticar crimes. Todavia, 

se para a maioria dos indivíduos, o envolvimento na atividade delinquente é limitado à 

adolescência, para uma minoria a delinquência parece persistir durante o ciclo de vida 

(Moffitt, 1993, 2006). Em ambos os casos, o impacto associado à criminalidade é extenso 

e incluí custos avultados para os ofensores e para as vítimas do crime, mas também custos 

económicos e sociais para o Sistema de Justiça e para a comunidade em geral (Cohen, 

Piquero, & Jennings, 2010). 

Neste contexto, a ideia de prevenção do desenvolvimento de trajetórias 

persistentes da delinquência através da conceptualização e implementação de programas 

de natureza desenvolvimental, tornou-se uma realidade incontestável na atualidade. 

Relevante para este domínio é, assim, a resposta ao “quem” e ao “que” prevenir. Com 

base neste reconhecimento, proliferam as investigações focadas na identificação dos 

fatores de risco que explicam a emergência da atividade transgressiva em diferentes fases 

desenvolvimentais e que influenciam a sua continuidade ao longo do ciclo de vida. 

Responder a esta questão é crucial, não só para aumentar o conhecimento científico sobre 

os antecedentes do comportamento delinquente, mas também para informar 

procedimentos de avaliação e políticas públicas de prevenção da delinquência.  

 A literatura sobre os fatores de risco da delinquência sugere assim, que estes 

apresentam contornos distintos, podendo assumir uma natureza individual, familiar e 

ambiental ou comunitária e ter um impacto diferenciado em períodos desenvolvimentais 

distintos (Farrington & Welsh, 2007). Não obstante o conhecimento neste domínio ser 

consensual e estar profusamente documentado, novas questões emergem, particularmente 
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as concernentes aos mecanismos e processos que explicam o impacto desses fatores de 

risco no comportamento delinquente. 

Na Criminologia, a investigação sobre o papel das emoções morais de culpa e de 

vergonha na inibição do comportamento antissocial e delinquente é relativamente recente 

(Svensson, Weerman, Pauwels et al., 2012; Wikström, 2010). As evidências apontam para 

a sua importância na antecipação de consequências negativas e no ajustamento do 

comportamento dos indivíduos às normas que enformam um código de conduta moral 

nas interações sociais. Contudo, apesar de ambas envolverem uma experiência negativa 

e serem identificadas como preditores da conduta moral, a sua relação com o 

comportamento antissocial e delinquente não é consensual entre disciplinas científicas 

(Tangney, Stuewig & Martinez, 2014; Tibbetts, 2003). Enquanto que a culpa tem sido 

negativamente associada à delinquência, ao menor envolvimento com o sistema de justiça 

e a taxas de reincidência mais baixas (Eisenberg, 2000; Hosser, Windzio & Greve, 2008), 

os resultados dos estudos atinentes à vergonha são inconclusivos. Algumas pesquisas 

criminológicas apontam para uma relação negativa entre vergonha e comportamento 

delinquente (Grasmick & Bursik, 1990; Svensson et al., 2012), enquanto que outros, 

oriundos da Psicologia, sugerem que esta emoção não está relacionada ou relaciona-se 

positivamente com o cometimento de ofensas (Tangney, Stuewig, Mashek, & Hastings, 

2011; Tangney, Stuewig & Mashek, 2007). 

Constata-se, assim, que a investigação sobre o papel da culpa e da vergonha no 

desenvolvimento da delinquência é limitada. Considerando as implicações que este 

conhecimento pode assumir ao nível teórico, mas também na conceptualização de 

programas de prevenção, importa clarificar esta relação.   

Adicionalmente, a literatura da Criminologia Desenvolvimental e dos fatores de 

risco em particular, salienta a relevância que o temperamento, diferentes agentes de 

socialização (pais, pares e escola) e a comunidade assumem no desenvolvimento de 

trajetórias delinquenciais ao longo da vida (Farrington & Welsh, 2007). Neste domínio 

científico, características temperamentais como a hiperatividade, a impulsividade e a 

propensão para o risco parecem consubstanciar importantes preditores da delinquência na 

adolescência e na vida adulta (Farrington, Loeber & Ttofi, 2012; Lipsey & Derzon, 1998; 

White, Moffitt, Caspi et al., 1994). Já no âmbito familiar, o destaque é atribuído à fraca 

supervisão parental, à disciplina severa e inconsistente, ao fraco envolvimento, mas 

também à criminalidade parental e aos conflitos familiares (Farrington & Welsh, 2007). 

Por fim, os fatores ambientais parecem distribuir-se por fatores como a acumulação de 
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desvantagens sociais (e.g. fraco rendimento económico, famílias numerosas), pela 

associação a pares (e.g. associação a pares desviantes, rejeição de pares, ter pouca 

popularidade), pelos fatores escolares (e.g. fraca vinculação escolar, escolas com taxas 

elevadas de delinquência e de desordens) e pelos fatores relacionados com a zona de 

residência (e.g. comunidades com níveis elevados de delinquência e de desorganização 

social) (Farrington, 2003b; Piquero, Farrington, Welsh, Tremblay & Jennings, 2009).  

Apesar da literatura existente, até à data nenhum estudo aprofundou a relação 

entre estes fatores, as emoções morais de culpa e vergonha e o desenvolvimento do 

comportamento antissocial e delinquente na adolescência.   

Tendo como pano de fundo a Criminologia Desenvolvimental, a presente pesquisa 

visa replicar investigações anteriores, mas também explorar os potenciais processos e 

mecanismos que se estabelecem entre os preditores individuais e de socialização da 

delinquência numa perspetiva desenvolvimental. Como se relacionam as emoções morais 

de culpa e de vergonha com a delinquência? Esta relação é influenciada pelas 

características temperamentais dos jovens? O efeito da associação a pares desviantes na 

adolescência é influenciado pelas práticas parentais? Como é que as desordens 

comunitárias contribuem para a delinquência? Estes fatores assumem o mesmo contributo 

na pré-adolescência, na adolescência e no pico da adolescência? Eis algumas questões 

que ocupam esta investigação.  

O presente estudo estrutura-se, assim, em quatro capítulos, organizados em 

subcapítulos. 

No primeiro capítulo é desenvolvido o estado da arte sobre o objeto de estudo que 

orienta a nossa investigação. Tratando-se de uma pesquisa com uma abordagem 

desenvolvimental da delinquência, uma primeira parte será dedicada à delimitação 

conceptual da Criminologia Desenvolvimental, apresentando-se os seus principais 

objetivos, parâmetros descritivos e temas centrais. Segue-se uma explanação das 

principais teorias desenvolvimentais da delinquência, terminando-se com a descrição dos 

principais estudos longitudinais desenvolvidos nesta área de conhecimento. O segundo 

subcapítulo versa sobre as relações teóricas e empíricas entre o comportamento 

delinquente e as variáveis individuais e de socialização que se pretendem analisar. Aqui, 

o foco será no papel da idade, do sexo, das emoções morais de culpa e de vergonha, do 

temperamento da criança e das práticas parentais na explicação do comportamento 

antissocial e delinquente. Este capítulo finda com a revisão dos instrumentos usados para 

avaliar e operacionalizar os constructos de interesse no presente trabalho.  
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O segundo capítulo destina-se à descrição da metodologia do estudo. Assim, numa 

primeira parte serão expostos os objetivos e hipóteses de investigação que se pretendem 

testar, quer numa perspetiva transversal, como longitudinal. De seguida, apresentar-se-ão 

os procedimentos concernentes à constituição da amostra e de recolha de dados, bem 

como, os procedimentos de seleção e adaptação dos instrumentos. Adicionalmente, serão 

descritas a variável dependente e as variáveis independentes e os instrumentos utilizados 

para a sua medição. Finaliza-se com a descrição dos procedimentos de análise de 

estatística descritiva e inferencial adotados para a análise dos dados recolhidos. 

O terceiro capítulo tem como objetivo apresentar os resultados alcançados neste 

estudo e organiza-se em três momentos. Numa primeira e segunda parte serão descritos 

os resultados relativos à análise transversal da wave 1 e da wave 2, em separado. Esta 

apresentação será semelhante para os dois momentos de avaliação e desenrola-se em 

diferentes subpartes, designadamente: a caracterização da amostra segundo as variáveis 

em investigação; a análise das diferenças desenvolvimentais e de sexo no comportamento 

delinquente e no contexto individual e de socialização; e a análise dos correlatos e dos 

preditores individuais e de socialização do comportamento delinquente. Um terceiro 

subcapítulo versará sobre os resultados concernentes às relações longitudinais 

estabelecidas entre a wave 1 e a wave 2. Esta descrição inicia-se com a análise da 

continuidade dos constructos em estudo entre T1 e T2, seguindo-se a apresentação dos 

resultados atinentes aos preditores longitudinais da delinquência. Este capítulo finda com 

a apresentação dos modelos mediação e de moderação testados, dando-se conta dos 

mecanismos e processos que se estabelecem entre as variáveis em investigação.  

Por último, no quarto capítulo será apresentada a discussão dos resultados à luz 

dos objetivos e das hipóteses colocadas no início da presente investigação. A finalidade 

deste capítulo é, assim, avançar com explicações para os resultados alcançados, 

procurando a sua integração com os principais eixos teóricos e com as evidências 

empíricas produzidas até hoje no âmbito da Criminologia Desenvolvimental. Este 

capítulo culmina com uma reflexão sobre as limitações desta pesquisa, salientando-se 

igualmente o seu contributo científico e as pistas que poderão orientar investigações 

futuras. 
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Este capítulo tem como finalidade primordial enquadrar conceptualmente as 

questões de investigação que orientam o presente estudo de doutoramento. Tratando-se 

de uma pesquisa cujo objeto central é analisar as relações concorrentes e longitudinais 

entre as emoções morais de culpa e vergonha, o temperamento, as práticas parentais e o 

desenvolvimento do comportamento delinquente, interessa discutir os grandes eixos 

teóricos e as evidências empíricas produzidas até hoje nesta área de investigação. Partindo 

deste propósito, optou-se por organizar este capítulo em três partes fundamentais.  

Na primeira parte, procurar-se-á delimitar conceptualmente a perspetiva da 

Criminologia Desenvolvimental, apresentando-se os seus principais objetivos, 

parâmetros descritivos e os temas centrais que ocupam este domínio de conhecimento. 

Esta secção finda com a explanação das principais teorias desenvolvimentais da 

delinquência, cujos conceitos fundamentais se cruzam com os da presente investigação. 

Ainda neste subcapítulo, serão apresentados os principais estudos empíricos 

desenvolvidos no âmbito da Criminologia Desenvolvimental. Esta opção fundamenta-se 

no intuito da presente investigação abordar o desenvolvimento do comportamento 

antissocial e delinquente, e que alicerçada numa metodologia longitudinal breve, 

procurou aproximar-se dos estudos desenvolvimentais da delinquência. 

Um segundo momento será dedicado à discussão das relações teóricas e empíricas 

entre o objeto de estudo desta investigação e um conjunto de variáveis que têm sido 

apontadas como importantes preditores da delinquência e, que aqui, se pretende analisar. 

Organizadas em dois domínios fundamentais, denominados no presente estudo de 

contexto individual e de contexto de socialização, esta secção segue uma abordagem 

conceptual e empírica focada no papel da idade, do sexo, das emoções morais de culpa e 

vergonha, do temperamento da criança e das práticas parentais na explicação do 

comportamento antissocial e delinquente.   

Numa lógica que assenta do geral para o particular e que se dirige 

progressivamente para o core desta investigação, este capítulo encerra com a revisão das 

principais medidas utilizadas para avaliar e operacionalizar os constructos de interesse no 

presente trabalho. Aqui, será dado um especial enfoque aos inquéritos de delinquência 

autorrevelada, mas também à descrição das principais medidas disposicionais da culpa e 

da vergonha, bem como, às diferentes formas de medir o controlo por esforço e a 

impulsividade.   
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1. Abordagem desenvolvimental do comportamento antissocial e delinquente 

 
 

“O estudo do curso desenvolvimental por longos períodos de tempo ocupa um lugar 

central nas ciências sociais e comportamentais, e a criminologia não é uma exceção. 

Mais concretamente, o início, a continuação e a cessação da atividade criminal tem 

ocupado a imaginação dos criminólogos desde os primórdios desta disciplina (...), 

ganhando mais força durante o século 20 (...) e continuando até os dias de hoje.” 1 

Piquero (2008, pp. 23) 

 

Desde os seus primórdios que a denominada Criminologia Clássica se define pelo 

desenvolvimento de teorias e modelos explicativos que procuram explicar a delinquência 

a partir da análise das diferenças entre delinquentes e não delinquentes e cuja essência 

assenta, fundamentalmente, no estudo dos fatores etiológicos individuais da 

criminalidade. Nesta grelha de análise evidenciam-se dois aspetos fundamentais: a 

tendência para uma elaboração teórica em torno de um único conceito (e.g. propensão 

criminal) ou constelação de fatores explicativos (e.g. fatores biológicos, psicológicos, 

sociais) e a conceptualização do comportamento delinquente enquanto objeto estático de 

estudo. Estes referenciais teóricos baseados numa perspetiva eminentemente estática não 

consideram, assim, a relação entre delinquência e a passagem do tempo, ou por outras 

palavras, não consideram os padrões de continuidade e de mudança que marcam o 

desenvolvimento da atividade delitiva ao longo do ciclo de vida dos indivíduos (Piquero, 

2015).  

Com a passagem para o século 20 assiste-se a um deslocamento progressivo no 

foco criminológico, que passa a considerar não só o indivíduo, mas também o papel do 

meio ambiente, da estrutura e dos processos sociais na explicação da criminalidade (e.g. 

Escola de Chicago). Porém, é apenas a partir da década de 80 que a relação entre crime e 

idade passa a constituir um eixo central das teorias e investigações criminológicas, 

assistindo-se à proliferação de estudos centrados no desenvolvimento do comportamento 

                                                        
1 A tradução é nossa. No original: “Charting the course of development over long periods of time occupies 
a central place in the social and behavioral sciences, and criminology is no exception. In particular, the 
onset, continuation, and cessation of criminal activity has occupied the imagination of criminologists since 
the beginning of the discipline (...) through its ascendance in the 20th century (...), and continues en force 
today”.  
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delinquente ao longo da vida. Esta nova área de conhecimento, designada de 

Criminologia Desenvolvimental, procura responder a novas questões científicas, 

ultrapassando o tradicional binómio delinquente vs. não delinquente. Porque é que 

crianças, oriundas da mesma família, apresentam tantas diferenças e se desenvolvem de 

forma tão distinta? Porque é que a maioria dos jovens que comete crimes o deixa de fazer 

quando chega à idade adulta? O que pode ser feito para prevenir a delinquência juvenil? 

Estas e outras questões consubstanciam o núcleo da Criminologia Desenvolvimental, uma 

disciplina centrada no estudo da continuidade e da descontinuidade do comportamento 

delinquente ao longo do ciclo de vida, assim como, na conceptualização de estratégias de 

prevenção capazes de, nas palavras de Farrington e Welsh (2007) “salvar as crianças do 

crime” (Blokland & Nieuwbeerta, 2010).  

A presente secção procura assim, definir e delimitar o campo teórico-empírico da 

Criminologia Desenvolvimental, aprofundando os seus conceitos-chave e parâmetros 

descritivos, as suas principais descobertas e as questões que ainda permanecem por 

responder neste campo de conhecimento. Posteriormente, será dado um especial enfoque 

aos principais modelos teóricos da Criminologia Desenvolvimental, fornecendo-se deste 

modo, uma perspetiva explicativa do desenvolvimento da atividade transgressiva ao 

longo do ciclo de vida. Por último, numa abordagem que se pretende o mais integrativa 

possível, procurar-se-á abordar as questões metodológicas e os principais estudos 

empíricos centrados no desenvolvimento do comportamento antissocial e delinquente.  

 

1.1. Criminologia Desenvolvimental: Delimitação conceptual  

 

O estudo do comportamento antissocial e delinquente tem conhecido várias 

perspetivas teóricas ou, por outras palavras, várias “lentes” cujo foco teórico e empírico 

difere em natureza e também em grau. Neste contexto, a Criminologia Desenvolvimental 

consubstancia uma nova forma de “olhar” a atividade transgressiva, definindo-se, de 

acordo com Loeber e LeBlanc (1990) como o estudo das mudanças intra-individuais na 

delinquência ao longo do tempo, ou, nas palavras de Blokland e Nieuwbeerta (2010), 

como o estudo dos eventos reais, que acontecem num tempo real e na vida real das 

pessoas. 

Esta disciplina centra-se assim, por um lado, na investigação do desenvolvimento 

e das dinâmicas do comportamento antissocial e delinquente ao longo da vida e, por outro 
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lado, na identificação dos fatores causais e explicativos que predizem ou coocorrem com 

o desenvolvimento da delinquência (Le Blanc & Loeber, 1998). A estes objetos de 

pesquisa, acresce a investigação sobre o efeito que determinados acontecimentos de vida, 

como casar ou ingressar na vida militar, podem ter na desistência do comportamento 

criminal (Farrington, 2003a).  

Partindo destas preocupações científicas, os objetivos da Criminologia 

Desenvolvimental são múltiplos e de natureza diversa, ora descritiva, ora explicativa.  

Descritiva, pois esta disciplina procura descrever a continuidade e a 

descontinuidade do comportamento antissocial e delinquente ao longo do tempo, a partir 

do estudo de determinados parâmetros desenvolvimentais (e.g. idade de início, ativação 

e agravação) (Farrington, 2005). Na verdade, e de acordo com Smith (2002), o 

desenvolvimento da delinquência é uma “história” sobre continuidade e mudança. Se por 

um lado, existe uma estabilidade marcante nas diferenças entre indivíduos no que toca ao 

modo como percorrem diferentes etapas da sua vida; por outro, também existe uma 

mudança na probabilidade e na forma de delinquir entre a infância, a adolescência e a 

idade adulta. Neste contexto, o estudo de determinados períodos de mudança, como 

sucede com a adolescência, são especialmente profícuos para uma perspetiva 

desenvolvimental da delinquência. Com efeito, esta fase caracteriza-se por transições 

fundamentais, como as mudanças ao nível relacional (e.g. dos pais para os pares), 

profissional (e.g. da escola para o trabalho) e maturacional (e.g. alterações físicas e de 

psicológicas) (Loeber & LeBlanc,1998).  

Também explicativa, na medida em que procura identificar os fatores explicativos 

ou causais que precedem ou coocorrem com o desenvolvimento da atividade delinquente 

(Piquero, 2015). Mais especificamente, este propósito foca-se no porquê da persistência 

e da mudança na criminalidade nos mesmos indivíduos ao longo da vida, baseando-se 

para isso, na investigação de fatores de risco de natureza individual, familiar e ambiental 

do comportamento delinquente (Farrington, 2003a; Smith, 2002). Aqui, a diferenciação 

entre correlatos e fatores causais do crime assume particular importância e escora-se no 

recurso a metodologias longitudinais para responder a questões que concernem ao 

impacto, às diferenças intra-individuais e à sequência de fatores de risco que melhor 

explicam a evolução da delinquência no tempo (LeBlanc & Loeber, 1998).  

A articulação entre estes dois fins possibilitará, assim, aprofundar o conhecimento 

sobre as causas do início da atividade transgressiva, sobre os seus padrões de frequência 
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e de seriedade, bem como, sobre os fatores que influenciam a sua desistência (Loeber & 

LeBlanc, 1990).  

Ora, como surge esta nova forma de pensar e estudar a delinquência? Quando se 

parte em busca das origens da Criminologia Desenvolvimental, encontram-se diferentes 

“pontos de partida”, cuja confluência acabou por criar as condições necessárias para a 

emergência desta área de conhecimento.  

É comum encontrar-se na literatura, referências aos primeiros grandes estudos 

longitudinais do comportamento delinquente, bem como à relevância que os seus 

resultados assumiram na construção de uma perspetiva desenvolvimental sobre o crime. 

 O primeiro “ponto de partida” pode, desta forma, ser estabelecido com o estudo 

de Glueck e Glueck (1950), que na década de 50 do século XX, conduziram uma pesquisa 

longitudinal com uma amostra de 500 rapazes até os mesmos completarem 32 anos. Estes 

resultados iam acabar por ser reanalisados, na década de 2000 do século XXI, por 

Sampson e Laub (2003). A investigação de Glueck e Glueck procurou compreender não 

só as causas da delinquência juvenil e da criminalidade adulta, bem como, avaliar a 

eficácia de tratamentos correcionais na contenção de carreiras criminais. No que concerne 

ao primeiro objetivo, os autores concluíram que as condições estruturais familiares (e.g., 

pobreza, famílias numerosas e mobilidade residencial) e os processos familiares (e.g., 

supervisão fraca, disciplina errática e fraca vinculação parental) emergiam como os 

preditores mais importantes para explicar a delinquência em adolescentes (Glueck & 

Glueck, 1950). 

Outros autores (e.g. Blokland & Nieuwbeerta, 2010) apontam para a influência do 

estudo de Filadélfia, um estudo longitudinal com um cohort de nasciment, conduzido e 

publicado em 1972 por Wolfgang e os seus colegas (Wolfgang, Figlio & Sellin, 1972). 

Esta pesquisa centrou-se no desenvolvimento do comportamento delinquente sobre uma 

amostra de aproximadamente 10.000 indivíduos nascidos na cidade de Filadélfia em 

1945, revelando a existência de um subgrupo de delinquentes (6% do cohort) 

responsáveis pela maioria da criminalidade detetada naquela amostra.  

Estavam, assim, dados os primeiros passos para a investigação prospetiva da 

delinquência, impulsionada pelo interesse que os estudos mencionados despertaram em 

investigadores, profissionais, mas também em governantes e políticos (Blokland & 

Nieuwbeerta, 2010).  
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Contudo, é somente a partir da década de 80 que se pode falar, em termos sólidos 

e consistentes, da emergência da Criminologia Desenvolvimental enquanto área de estudo 

científico. Segundo Piquero (2015), tal ficou a dever-se ao denominado Paradigma da 

Carreira Criminal que veio contribuir de forma irrefutável para o conhecimento mais 

aprofundado sobre a idade de início, a continuação e a desistência do comportamento 

antissocial e delinquente. Esta corrente científica consubstancia, assim, um marco 

fundamental no estudo longitudinal da criminalidade, sendo identificada como um dos 

pilares centrais da Criminologia Desenvolvimental e das Teorias do Ciclo de Vida 

(Farrington, 2003a).   

O seu contributo situa-se, historicamente, no Painel sobre Investigação das 

Carreiras Criminais, organizado pela Academia Nacional de Ciências em 1983 e cuja 

principal finalidade era analisar de que forma o comportamento delinquente futuro pode 

ser predito e como é que esse conhecimento podia ser aplicado na conceptualização de 

políticas de incapacitação do crime (Blumstein, Cohen, Roth & Visher, 1986; Blumstein, 

Cohen & Farrington, 1988).  

Uma análise mais aprofundada revela que a influência do Paradigma da Carreira 

Criminal se desdobra em dois aspetos fundamentais: por um lado, o aprofundamento do 

conceito de carreira criminal e que vem enfatizar a relação entre desenvolvimento 

delinquente e um conjunto de parâmetros descritivos (e.g. idade de início); e, por outro, 

a necessidade de realizar estudos longitudinais da delinquência e das mudanças intra-

individuais ao longo do ciclo de vida.  

Neste contexto, Blumstein et al. (1986) definem carreira criminal como uma 

sequência longitudinal de crimes cometidos pelo mesmo indivíduo, analisada em função 

de determinados parâmetros. O primeiro é a participação ou prevalência e relaciona-se 

com o facto de o indivíduo cometer ou não crimes; o segundo é a frequência ou incidência 

que se prende com o número de crimes cometidos pelo mesmo indivíduo em determinado 

momento. Ora, a grande premissa da abordagem das carreiras criminais é que estas 

dimensões podem ser influenciadas por diferentes variáveis e em diferentes níveis. Outros 

parâmetros também estudados são a própria duração do comportamento delinquente (o 

tempo que decorre entre a primeira e a última ofensa) e a seriedade do crime que se prende 

com a natureza dos atos praticados (Blumstein et al., 1986). Ao focar-se no estudo destes 

critérios, esta corrente não só forneceu um conjunto de instrumentos conceptuais para 



Fatores individuais e de socialização da delinquência juvenil: Uma perspetiva desenvolvimental | 2019 
 

13 
 

descrever o desenvolvimento da delinquência, como também influenciou a elaboração de 

políticas criminais (Farrington, 2003a).  

A articulação entre estes dois níveis, um de natureza conceptual e outro de 

natureza empírica, veio fomentar a discussão em torno da relação idade-crime, bem como 

a necessidade de revisitar e reformular as teorias criminológicas que preconizavam uma 

visão eminentemente estática sobre o comportamento delinquente (Piquero, 2015). Aqui, 

realça-se a perspetiva proposta por Hirschi e Gottfredson (1983), de acordo com a qual a 

relação idade-crime é invariável, assumindo a mesma forma agregada em diferentes 

momentos históricos, em diferentes culturas e grupos demográficos. À tese da 

invariabilidade, os autores acrescentaram que os correlatos do crime são os mesmos em 

diferentes idades e que, consequentemente, a relação idade-crime não pode ser explicada 

por outras variáveis. Estas e outras considerações começaram a ser questionadas a partir 

deste momento. 

Ora, a década de 80 não foi apenas marcada pela realização do Painel sobre 

Investigação das Carreiras Criminais e que deu a conhecer o trabalho desenvolvido por 

Blumstein e os seus colegas (1986). Este decénio pauta-se também pela proliferação de 

inúmeros estudos longitudinais que vão consubstanciar um passo fundamental na 

consolidação da perspetiva desenvolvimental do crime. Como exemplo, podemos apontar 

os estudos conduzidos por Tremblay (Montreal Longitudinal Experimental Study), por 

Loeber e seus colegas (Pittsburgh Study) e por Farrington (Cambridge Study in 

Delinquent Development), cujo aprofundamento será realizado numa seção posterior 

deste capítulo.  

Esta convergência de fatores possibilitou a emergência de um quadro teórico-

empírico centrado na descrição e compreensão dos padrões longitudinais das carreiras 

criminais, acabando por resultar naquilo que, hoje em dia, é denominado de Criminologia 

Desenvolvimental.   

Mas, porque se tornou a Criminologia Desenvolvimental tão importante no estudo 

do crime? A resposta a esta questão organiza-se num conjunto de razões que 

fundamentam a importância crescente e a consolidação da perspetiva desenvolvimental 

no panorama criminológico contemporâneo.  

Desde logo, as insuficiências ou limitações apontadas às perspetivas não 

desenvolvimentais ou às teorias criminológicas clássicas centradas, essencialmente, em 
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explicar as diferenças entre populações delinquentes e não delinquentes através de 

estudos de natureza transversal. Não obstante a sua importância, estes modelos 

explicativos da criminalidade negligenciam tópicos como a continuidade do 

comportamento antissocial ou a interação entre fatores de risco psicológicos e biológicos 

do comportamento delinquente.  Acresce que, o seu foco se dirige essencialmente ao 

estudo do comportamento transgressivo durante adolescência, ignorando outros períodos 

da vida do indivíduo que parecem ser igualmente importantes na explicação da 

delinquência (Farrington, 2003a).    

Uma segunda consideração prende-se com a ideia de que o comportamento 

transgressivo pode assumir diversas formas e contornos em diferentes períodos 

desenvolvimentais. Um exemplo é a constatação empírica de que existe um grupo 

minoritário de ofensores, denominados de ofensores crónicos ou persistentes, que 

permanece ativo após a entrada na idade adulta ou que o número de detenções em função 

de diferentes tipos de crime (e.g. propriedade vs. violento) também varia com a idade 

(Morizot & Kazemian, 2015). Estes dados entroncam com a questão da relação idade-

crime, cuja interpretação clássica começou a ser questionada, como mencionado, com a 

abordagem das carreiras criminais.  

Um terceiro motivo prende-se com a ideia que os fatores etiológicos do crime 

também variam ao longo da vida ou ao longo das diferentes fases da carreira criminal. 

Autores como Loeber, Slot e Stouthamer-Loeber (2006) propõem que os fatores de risco 

operam de forma gradual, começando, não raras vezes, antes do nascimento, assistindo-

se à sua “acumulação” ao longo da vida. Adicionalmente, os fatores de risco mais 

importantes surgem ainda durante a infância, nos primeiros anos de vida, decrescendo em 

número e significância durante a adolescência. Por outro lado, existe alguma evidência 

empírica que suporta a hipótese da existência de diferentes fatores etiológicos estarem 

associados a diferentes períodos da carreira criminal. Tal é o caso dos estudos cujos 

resultados sugerem que os fatores de risco para o início da atividade criminal são 

diferentes dos fatores de risco para a manutenção da atividade delitiva (Le Blanc & 

Loeber, 1998).   

Por último, o conhecimento produzido sob a égide da Criminologia 

Desenvolvimental pode ter um contributo valioso para a prevenção e intervenção no 

comportamento delinquente. Na verdade, a abordagem desenvolvimental, ao permitir 

identificar diferentes fatores de risco ao longo do ciclo de vida do indivíduo, possibilita 
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também identificar o que prevenir/tratar e qual o melhor momento para o fazer. Responde, 

portanto, ao no “que” e “quando” intervir. Esta aplicação prática do conhecimento 

desenvolvimental tem resultado no cruzamento de diferentes perspetivas teóricas e 

metodológicas, como sucede com os estudos longitudinais-experimentais, bem como com 

a conceptualização de programas de prevenção precoce do comportamento antissocial, 

assentes numa abordagem multidimensional dos fatores de risco e de proteção da 

delinquência (Morizot & Kazemian, 2015). 

 

1.2. Parâmetros descritivos da Criminologia Desenvolvimental 

 

Delimitados os objetivos centrais da Criminologia Desenvolvimental, importa 

agora, explicar os parâmetros descritivos utilizados para descrever o desenvolvimento do 

comportamento delinquente ao longo da vida. Estes parâmetros constituem, no fundo, as 

ferramentas fundamentais para operacionalizar a continuidade e a descontinuidade do 

comportamento transgressivo.   

A sua organização pode conhecer diferentes formatos, considerando-se, para 

efeitos do presente estudo, a sistematização proposta por Le Blanc e Loeber (1998). De 

acordo com estes autores, estes parâmetros distribuem-se em três categorias essenciais, 

designadamente, os conceitos genéricos da delinquência, os conceitos “temporais” 

(ambos relativos à continuidade da atividade transgressiva) e, por fim, os conceitos 

dinâmicos que refletem as mudanças na delinquência ao longo do tempo (Loeber & Le 

Blanc, 1990). Veja-se, de forma mais aprofundada, cada uma destas categorias. 

 

Conceitos genéricos 

 
Nos conceitos genéricos da delinquência encontram-se a participação ou 

prevalência, a frequência ou incidência, a gravidade e a versatilidade do comportamento 

delinquente.  

A participação ou prevalência concerne ao número de indivíduos, que numa dada 

população e num determinado momento, são criminalmente ativos. Naturalmente, a taxa 

de prevalência vai depender da extensão dos atos criminais considerados, bem como da 

duração do período de observação dos mesmos. Com efeito, esta taxa será mais elevada 

se forem incluídas infrações de menor gravidade e se os períodos de observação forem 

mais longos, pois acabam por abranger ofensores que cometem crimes de forma mais 
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esporádica. Neste contexto é comum distinguir-se entre prevalência atual ou concorrente 

e prevalência cumulativa. A primeira reflete o número de indivíduos que está 

criminalmente ativo no momento da pesquisa, enquanto que a segunda traduz o número 

de indivíduos que praticou ao longo da vida, pelo menos uma vez, um ato criminal 

(Blumstein et al., 1986).  

Em termos empíricos, vários estudos revelam que a distribuição da delinquência 

é normalmente assimétrica, pois a maioria dos indivíduos não reporta cometer atos 

delinquentes ao longo da vida. Por exemplo, a investigação de DeLisi (2015a) demonstrou 

que 65% da população nunca perpetrou um ato delinquente, 30% apresenta um percurso 

intermitente e, por fim, 5% revela adotar comportamentos delinquentes de forma 

persistente ao longo do ciclo de vida.  

Por sua vez, a frequência ou incidência, normalmente representada pela letra grega 

lambda, corresponde ao número de crimes cometidos pelos ofensores criminalmente 

ativos (Blumstein et al., 1986). A importância deste parâmetro não se prende apenas com 

a descrição do comportamento delinquente. Segundo DeLisi e Piquero (2011), a 

frequência deve também ser analisada como um preditor da versatilidade e da duração 

carreira criminal.  

O terceiro conceito, a gravidade, reflete o nível de seriedade dos comportamentos 

adotados por um determinado indivíduo. A diferença nos níveis de gravidade pode ser 

obtida através de classificações legais (e.g. crime simples vs. crime qualificado) ou 

através de ratings de seriedade estipulados num determinado estudo (Morizot & 

Kazemian, 2015). Um exemplo é a investigação de Farrington, Loeber, Stouthamer-

Loeber, Van Kammen e Schmidt (1996) que distribuiu diferentes tipos de crime por vários 

níveis de seriedade, designadamente: 1) ausência de delinquência (furtos menores ou 

vandalismo em casa); 2) delinquência menor (furto de um item de valor inferior a 5$, 

vandalismo fora de casa, fraude menor); 3) delinquência moderada (furto de um item de 

valor superior a 5$, porte de arma, envolvimento em gangs); 4) e a delinquência séria 

(furto de veículo, agredir alguém, matar alguém, venda de droga, abuso sexual). 

Por fim, a versatilidade traduz a variedade de tipos de ofensas cometidas ao longo 

da vida e opõe-se ao conceito de especialização que corresponde, no fundo, à diminuição 

da variedade e ao cometimento persistente de uma categoria específica de crimes (Morizot 

& Kazemian, 2015). A questão sobre a especialização vs. versatilidade do comportamento 

delinquente ao longo da vida tem sido objeto de múltiplas investigações focadas na 

progressão da atividade delinquente. Não obstante haver evidências empíricas que alguns 
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grupos de ofensores revelam padrões de especialização, a maioria das pesquisas sugere 

que a atividade criminal se marca pela versatilidade ao longo do ciclo de vida. Esta 

conclusão é ilustrada na revisão conduzida por DeLisi e Piquero (2011) que sugere que 

os ofensores são generalistas na sua atividade, marcando-se a carreira criminal por uma 

panóplia quase imprevisível de ofensas.  

 

Conceitos “temporais” 

 

Para além dos conceitos genéricos apresentados, a descrição do comportamento 

delinquente também assenta em parâmetros descritivos temporais que o vão situar no 

ciclo de vida dos indivíduos. Estes conceitos procuram, assim, delimitar temporalmente 

os atos criminais que concernem, fundamentalmente, à continuidade da delinquência.  

De acordo com Loeber e Le Blanc (1990), estes descritores podem ser analisados 

a partir de uma perspetiva quantitativa e qualitativa. Na primeira analisa-se a idade do 

indivíduo quando cometeu a sua primeira ofensa (idade de início), a duração da atividade 

criminal (período temporal que medeia a idade de início e a idade de cessação) e a idade 

que marca a última ofensa (idade de cessação). Por sua vez, a segunda perspetiva procura 

analisar a transição de um tipo de atividade criminal para outro, em pelos menos dois 

momentos temporais (e.g. criminalidade violenta vs. criminalidade contra a propriedade), 

bem como a transição entre diferentes períodos desenvolvimentais (e.g. da delinquência 

juvenil para a criminalidade adulta) (Le Blanc &Loeber, 1998).  
 

Conceitos dinâmicos  

 
Finalmente, os descritores dinâmicos traduzem os processos que explicam as 

sequências desenvolvimentais do comportamento delinquente ao longo da vida e 

compreendem os processos de ativação, de agravação e de desistência. Com efeito, o 

conceito de trajetória desenvolvimental engloba a descrição das mudanças 

desenvolvimentais no comportamento transgressivo, através da análise destes descritores 

dinâmicos. A partir daqui, é possível identificar diferentes trajetórias delinquenciais que 

refletem diferentes etiologias e percursos criminais (Le Blanc & Loeber, 1998). Veja-se, 

assim, com mais atenção, cada um destes processos.  

No que concerne à ativação, esta reflete os processos através dos quais a atividade 

delinquente é estimulada e iniciada e que contribuem para a sua continuidade, frequência 
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e diversidade. A ativação bifurca-se em três subprocessos, nomeadamente, a aceleração, 

a estabilização e a diversificação. A aceleração prende-se com o aumento da frequência 

da delinquência em geral no tempo e, portanto, reflete uma combinação entre a idade de 

início e a frequência da atividade criminal. Por sua vez, a estabilização corresponde à 

persistência ou continuidade da delinquência ao longo do ciclo de vida, resultando da 

articulação entre a idade de início e a duração da atividade criminal. Por fim, a 

diversificação relaciona-se com a generalização ou heterogeneidade do comportamento 

delinquente, evidenciando a relação entre a idade de início e a variedade do 

comportamento transgressivo (Loeber & Le Blanc, 1990).  

O segundo processo, a agravação, traduz a existência de uma sequência 

desenvolvimental entre diferentes atividades delinquentes que escalam ou aumentam em 

seriedade ao longo da vida. Neste contexto, Le Blanc e Fréchette (1989) referem que a 

escalada envolve uma a sequência de diversas práticas de atos delinquentes, desde ofensas 

menores a crimes mais sérios contra pessoas, à medida que o sujeito envelhece. Uma vez 

situados nesta sequência desenvolvimental, os indivíduos podem progredir ou regredir na 

sua atividade delinquente (Le Blanc & Loeber, 1998).  

Por fim, a desistência prende-se com o declínio e a cessação da atividade criminal, 

relacionando-se intrinsecamente com a idade de terminação. 

Na literatura encontram-se duas definições centrais da desistência. A primeira foi 

proposta no âmbito do paradigma das carreiras criminais (Blumstein et al., 1986) e 

preconiza que os ofensores, a partir de determinado momento, deixam abruptamente de 

delinquir, passando a taxa de prevalência para zero. A segunda, mais recente, define a 

desistência como um processo, no qual as taxas de criminalidade entram em declínio ao 

longo do tempo e atingem um ponto estável de zero (Le Blanc & Loeber, 1998). Nesta 

conceptualização, a desistência traduz um processo gradual no qual a maturação 

individual, a mudança ao nível social e a existência de certos acontecimentos de vida 

influenciam a cessação da atividade delinquente (DeLisi & Piquero, 2011). Esta 

diminuição da frequência da atividade criminal compreende três subprocessos: a 

desaceleração, ou seja, a diminuição na frequência da atividade criminal; a 

especialização, ou por outras palavras, a redução da variedade; e a des-escalada, isto é, a 

diminuição da gravidade de ofensas cometidas (Le Blanc & Loeber, 1998).  
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1.3. Temas centrais da Criminologia Desenvolvimental: Continuidade e 

mudança no comportamento antissocial e delinquente 

 

Conforme referido anteriormente, a Criminologia Desenvolvimental centra-se na 

investigação das dinâmicas do comportamento antissocial e delinquente, procurando 

explicar o seu desenvolvimento a partir da identificação dos fatores de risco que marcam 

diferentes períodos desenvolvimentais da vida do indivíduo (Le Blanc & Loeber, 1998).  

A evolução da atividade antissocial e delinquente e seus processos dinâmicos tem 

vindo a ser analisada em função de dois parâmetros essenciais e que consubstanciam os 

dois temas centrais da perspetiva desenvolvimental do crime: a continuidade e a mudança 

do comportamento delinquente no tempo. Importa, assim, explanar estes dois conceitos, 

aprofundando um conjunto de questões que lhes concernem e que têm sido objeto de 

múltiplas investigações empíricas.  

No que respeita à continuidade, procurar-se-á explorar este conceito enquanto 

manifestação da estabilidade, da coocorrência e da diversificação e progressão do 

comportamento delinquente. Neste contexto, serão ainda apresentadas as duas principais 

hipóteses explicativas da manutenção da atividade delinquente ao longo do ciclo de vida, 

mais concretamente, a hipótese da “propensão criminal2” e a hipótese do “state 

dependence”. Por sua vez, o conceito de mudança entronca com questões de natureza 

distinta e que se prendem com a relação idade-crime e com os processos de desistência 

da atividade delinquencial. De seguida explorar-se-á este conjunto de questões que 

conquistou um lugar privilegiado na Criminologia Desenvolvimental,  

 
Continuidade do comportamento delinquente 

 
Existe uma estabilidade no comportamento antissocial e delinquente ao longo do 

ciclo da vida? O que explica a persistência do comportamento antissocial entre a infância, 

a adolescência e a idade adulta? Existe uma relação entre diferentes tipos de crime e entre 

diferentes períodos desenvolvimentais? Estas e outras questões ocupam um lugar central 

nas teorias e estudos empíricos sobre a delinquência, cujos resultados sugerem que a 

atividade delinquente se marca por uma continuidade  ao longo do ciclo de vida. 

                                                        
2 A tradução é nossa. Na versão original: “population heterogeneity”.  
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Com efeito, a acumulação de dados oriundos das pesquisas longitudinais 

demonstra que existe uma estabilidade marcante, mas relativa, dos comportamentos 

antissociais desde a infância até à idade adulta, sendo este resultado considerado como 

um dos mais robustos e consistentes da Criminologia Desenvolvimental (e.g. Loeber, 

Farrington, Stouthamer-Loeber, Moffitt, Caspi, White, et al., 2003). Na verdade, parece 

haver uma estabilidade considerável na forma como os indivíduos percorrem os 

diferentes estádios desenvolvimentais da sua vida, sendo comum os ofensores com uma 

carreira mais persistente apresentarem uma infância marcada por comportamentos 

disruptivos precoces (Nagin & Paternoster, 2000; Smith, 2002).  

Mas, o que significa continuidade? De acordo com Negreiros (2001), este conceito 

engloba diferentes significados que importa considerar para uma melhor compreensão do 

fenómeno delinquente no tempo. Mais concretamente, a continuidade pode ser entendida 

em termos da i) estabilidade da atividade delinquente; ii) coocorrência de 

comportamentos antissociais e delinquentes; iii) e diversificação e progressão da 

atividade transgressiva no tempo. 

No que concerne à primeira abordagem, vários estudos demonstram que existe 

uma estabilidade temporal no comportamento antissocial entre a infância, a adolescência 

e a idade adulta, traduzida na relação positiva entre atos antissociais passados e 

delinquência futura (Nagin & Paternoster, 2000). Por outras palavras, a atividade 

delinquente caracteriza-se por uma constância marcada, sendo que os indivíduos que, 

durante determinado período desenvolvimental, cometem um dado número de ofensas, 

apesentam uma probabilidade mais elevada de continuarem a praticar atos delituosos 

noutro período da vida (Smith, 2002). Esta perspetiva procura, assim, investigar os fatores 

de risco que antecedem a delinquência futura e que vão explicar a sua natureza consistente 

não só ao longo do ciclo de vida, mas também de um ponto de vista interageracional 

(Negreiros, 2001).  

Em termos empíricos, existe uma acumulação significativa de dados que 

confirmam a evidência desta estabilidade3. Com efeito, a evidência empírica de que o 

comportamento antissocial precoce prediz a delinquência em idades posteriores e que o 

início precoce do comportamento delinquente prediz uma carreira criminal mais longa 

consubstancia um dos resultados mais consistentes da pesquisa longitudinal (Krohn & 

                                                        
3 Este tópico será novamente abordado e de forma mais aprofundada aquando da descrição dos principais 
resultados dos estudos longitudinais da Criminologia Desenvolvimental.  
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Thornberry, 2004). A título de exemplo, no estudo de Cambridge, as crianças com 

problemas de agressividade entre os 8 e os 10 anos de idade apresentaram mais 

probabilidade de serem condenados na adolescência e persistirem na atividade 

delinquente aos 32 anos. Acresce que 73% dos rapazes condenados entre os 10 e os 16 

anos de idade foram novamente condenados entre os 17 e os 24 anos de idade. 

Adicionalmente, a probabilidade de persistência do comportamento delinquente parece 

aumentar após a primeira condenação (68% mais de probabilidade de persistir na 

atividade criminosa) (Farrington, 2004).  

Subjacente à perspetiva que conceptualiza a continuidade enquanto a coocorrência 

de comportamentos antissociais, estão também duas ideias essenciais. Por um lado, a 

coocorrência de atos antissociais reflete a existência de um estilo de vida antissocial 

explicado por uma “síndrome geral de desviância”. Aqui encontram-se, as teorias que 

preconizam que a coocorrência se deve à manifestação de uma propensão geral individual 

para quebrar regras sociais e legais. Deste modo, os indivíduos com mais tendência a 

adotar comportamentos antissociais, como consumir álcool ou drogas, também 

apresentam mais tendência para cometer atos delinquentes, como furtar ou roubar (e.g. 

Teoria Integrada do Potencial Cognitivo Antissocial de Farrington). Por outro lado, a 

ideia que a delinquência gera mais delinquência e que, portanto, um ato antissocial 

conduz a outro ato antissocial (Negreiros, 2001; Smith, 2002).  

As evidências empíricas apontam para a confirmação de ambas as ideias. Por 

exemplo, o estudo de Cambridge demonstrou que os rapazes condenados por furto e 

assalto residencial até aos 18 anos de idade, apresentavam também uma panóplia de 

comportamentos antissociais adicionais, como consumir mais álcool, ficar embriagado 

de modo mais frequente, começar a fumar tabaco precocemente e envolver-se em jogos 

de azar. Da mesma forma, este grupo de indivíduos também já tinha sido condenado por 

ofensas menores, por conduzir sob o efeito de álcool e por estar envolvido em acidentes 

rodoviários. Por fim, estes rapazes também revelaram consumir mais drogas e adotar 

comportamentos sexuais de risco precoces, com vários parceiros e sem métodos 

contracetivos (Farrington, 2004).  

Conforme aludido anteriormente, a continuidade também pode ser interpretada 

enquanto reflexo da diversificação e progressão da delinquência ao longo do ciclo de 

vida. De acordo com Negreiros (2001), aqui encontra-se uma conceção de continuidade 

que assenta na ideia que o comportamento antissocial e delinquente não só se diversifica 
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ao longo do tempo (e.g. comportamentos agressivos, comportamentos delinquentes), 

como também progride da infância, para a adolescência e desta para a idade adulta. 

Normalmente, existe um aumento da diversificação até aos 20 anos de idade e um 

aumento da especialização após este marco etário (Piquero et al., 1999).  Acresce que, 

esta sucessão temporal se manifesta não só em termos de intensidade e de seriedade dos 

comportamentos (do menos grave para o mais grave), mas também em termos 

qualitativos, ou seja, de determinados tipo de comportamentos para outros tipos de 

comportamento, num crescendo de gravidade (e.g. problemas de comportamento na 

infância para delinquência na adolescência) (Le Blanc & Loeber, 1998; Negreiros, 2001).  

Em termos empíricos, a progressão da atividade antissocial e delinquente entre 

diferentes períodos desenvolvimentais tem sido confirmada pela pesquisa longitudinal 

centrada na relação entre problemas de comportamento e a delinquência (Loeber & Le 

Blanc, 1990). Este corpo de investigações sugere que uma variedade de problemas de 

conduta na infância, a agressividade, o mentir, o faltar às aulas etc., predizem a 

delinquência futura. Um exemplo é a metanálise conduzida por Lipsey e Derzon (1998) 

que sistematiza os principais preditores da delinquência violenta e mais séria entre os 15 

e os 25 anos, medidos entre os 6 e os 14 anos de idade. Os resultados desta revisão 

demonstram que a delinquência mais séria é predita, de forma mais robusta, por 

problemas de comportamento medidos entre os 6 e os 11 anos, do que por 

comportamentos avaliados entre os 12 e os 14 anos de idade.  

Convém, no entanto, realçar que a continuidade entre problemas de 

comportamento e delinquência parece, também, depender de diferenças na frequência, 

seriedade, variedade e duração dos primeiros. Neste contexto, as evidências empíricas 

indicam que esta relação é mais elevada nos indivíduos que apresentam problemas de 

comportamento em idades muito precoces e com níveis elevados de frequência e 

variedade. A maioria dos “ofensores crónicos” apresenta um passado antissocial, 

marcado por um padrão de aceleração entre a infância e a idade adulta (e.g. Farrington, 

2004; Piquero, 2015; Moffitt, 1993; Wolfgang et al., 1972). 

Mas então, como se explica a continuidade da atividade delinquente ao longo de 

diferentes períodos desenvolvimentais?  

A resposta a esta questão foi explorada por Nagin e Paternoster (1991, 2000). 

Estes autores propõem que a relação entre atividade delinquente passada e atividade 
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delinquente futura pode ser explicada através de dois processos, o processo de “propensão 

criminal” e o processo de “state dependence”. 

No que concerne à hipótese da “propensão criminal”, esta sugere que existe uma 

predisposição para o comportamento criminal que se distribuí de forma heterogénea na 

população e que se pode revelar ao longo do ciclo da vida (Krohn & Thornberry, 2004; 

Nagin & Paternoster, 2000). Daqui decorre, por exemplo, a possibilidade de existirem 

diferenças na forma como os indivíduos são socializados, nos seus traços de 

personalidade ou nos seus atributos biológicos, e que vão contribuir para uma maior 

probabilidade de envolvimento em práticas criminais. Independentemente da 

manifestação que possa ser assumida no indivíduo, a explicação da “propensão criminal” 

preconiza que a continuidade e estabilidade do comportamento delinquente se deve a 

diferenças estáveis entre os indivíduos estabelecidas cedo na vida e que vão explicar uma 

maior probabilidade de delinquência futura (Nagin & Paternoster, 1991) 

Por sua vez, a hipótese “state dependence” sustenta que a prática de atos criminais 

pode conduzir a alterações significativas nas circunstâncias de vida dos ofensores, que, 

por sua vez, vão alterar e acelerar a probabilidade de ofensas futuras. Um exemplo é o 

efeito negativo que o envolvimento na criminalidade pode ter no enfraquecimento da 

vinculação a uma rede social convencional (e.g. casamento, filhos, amigos, vizinhos). 

Outra consequência possível consiste na maior proximidade a outros pares delinquentes, 

gerada a partir da prática de ofensas em grupo. Segundo Nagin e Paternoster (1991, 

2000), esse processo também pode percorrer uma direção contrária, ou seja, da mesma 

forma que a prática de crimes aumenta a probabilidade de criminalidade futura, o 

envolvimento em atividades convencionais e prosociais (e.g. casar) também pode 

diminuir a probabilidade de delinquir.  

Apesar de distintas, estas hipóteses não se contradizem ou se sobrepõem, podendo 

até mesmo emergir como complementares na explicação da continuidade do 

comportamento delituoso ao longo do tempo. Com efeito, são vários os referenciais 

teóricos que procuram integrar ambas as explicações. Um exemplo é a Teoria 

Taxonómica de Moffitt (1993), cuja descrição mais aprofundada se remete para um 

momento posterior neste capítulo.  

De uma forma breve, esta teoria preconiza que existem duas trajetórias principais 

para a atividade delinquente, uma persistente e outra limitada à adolescência. A primeira 

tem origem durante a infância e explica-se pela interação entre fatores biológicos e fatores 
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sociai e ambientais: as crianças que apresentam défices neuropsicológicos (e.g. 

impulsividade, hiperatividade) desde tenra idade consubstanciam um desafio mais 

significativo para o exercício da parentalidade, que acaba por assumir contornos mais 

coercivos e punitivos. Nesta interação negativa pais-filhos, observa-se uma dificuldade 

dos pais em reagir de forma apropriada ao comportamento da criança e em ensinar 

comportamentos prosociais. A socialização pobre, aliada aos défices neuropsicológicos, 

coloca a criança em risco de não aprendizagem de competências positivas desde muito 

cedo, aumentando a probabilidade de envolvimento em atividades antissociais e 

delinquentes ao longo da vida. Esta trajetória explica-se, assim, pela presença de 

diferenças temporalmente estáveis na propensão criminal e que fundamentam a 

persistência ou continuidade da atividade delinquente. Por sua vez, a trajetória limitada à 

adolescência reflete a hipótese “state dependence”. De acordo com Moffitt (1993), neste 

grupo de ofensores a prática de atos delinquentes é temporária e transitória, explicando-

se, acima de tudo, pelo desfasamento temporal que existe entre a idade biológica do 

adolescente e a sua necessidade de independência e de acesso a privilégios da vida adulta. 

Neste “hiato” temporal, os jovens tendem a associar-se a pares antissociais, observando-

se um reforço social na prática de atos delinquentes que marcam a rebeldia típica desta 

fase da vida. Aqui a associação a pares delinquentes pode alterar as circunstâncias de vida 

do jovem e influenciar a prática subsequente e futura de atividade delituosa (Nagin & 

Paternoster, 2000).  

Empiricamente, as evidências sugerem que ambos os processos em questão, 

contribuem para a explicação da continuidade da delinquência (e.g. Blokland & Paul 

Nieuwbeerta, 2010; Nagin & Paternoster, 1991; Sampson & Laub, 1993). Porém, a 

contribuição relativa de cada um destes mecanismos parece diferenciar-se em função da 

natureza da amostra utilizada, bem como da forma como determinados conceitos são 

operacionalizados (Nagin & Paternoster, 2000; Piquero, Farrington & Blumstein, 2003). 

Com efeito, nas pesquisas que envolvem amostra de “baixo risco” é comum encontrar-se 

uma evidência mais robusta para a hipótese do “state dependence”, enquanto que nas 

investigações com amostra de “alto-risco”, a hipótese da “propensão criminal” surge 

como mais revelante (Blokland & Paul Nieuwbeerta, 2010).  

Não obstante estas considerações metodológicas, várias investigações 

demonstram a relevância de ambas as hipóteses na explicação da estabilidade do 

comportamento criminal. Por exemplo, a investigação de Sampson e Laub (1993, 1996) 
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demonstrou que a existência de diferenças individuais estáveis, bem como a presença de 

fatores “state dependente” (e.g. delinquência autorrevelada passada, condenações 

anteriores, instabilidade profissional) estão positivamente relacionadas com a 

delinquência subsequente. Mais concretamente, Sampson e Laub (1996) descobriram que 

a entrada no serviço militar gerou uma melhoria substancial na vida dos jovens oriundos 

de ambientes com múltiplas desvantagens e que apresentavam práticas delinquentes. Este 

grupo de ofensores apresentou taxas de condenação inferiores e beneficiou de mais 

oportunidades educacionais e profissionais. Consistente com o processo de “propensão 

criminal”, o estudo de Sampson e Laub (1993, 1996) também revelou que o grupo de 

ofensores, quando comparado ao grupo de não-ofensores, apresentava menos 

probabilidade de experienciar oportunidades profissionais e de ter um casamento ou 

relação amorosa positiva. Mais recentemente, Blokland e Nieuwbeerta (2010) verificaram 

que existe um efeito positivo entre ofensas passadas e delinquência futura, quer na 

criminalidade violenta como na criminalidade contra a propriedade. Estes resultados 

estendem-se, também, às medidas utilizadas, confirmando-se o mesmo quer através da 

análise da delinquência autorrevelada, como da análise de estatísticas oficiais. Apesar 

deste efeito diminuir com o tempo, o impacto que a prática de crimes teve nas 

circunstâncias de vida dos ofensores parece ser mais proeminente do que as diferenças 

individuais entre delinquentes de alto risco e delinquentes de baixo risco. Ou seja, a 

hipótese “state dependence” assumiu, nesta investigação, um papel mais privilegiado na 

explicação da continuidade. 

 

Mudança no comportamento delinquente 

 

Até agora, foram apresentadas algumas evidências sugestivas da continuidade da 

atividade delinquente ao longo do ciclo de vida, tendo sido consideradas diferentes 

explicações para esta persistência. Na verdade, a delinquência adulta parece ser precedida 

por uma infância antissocial e o início precoce da atividade delinquente parece predizer 

uma carreira criminal mais longa. Não obstante a robustez destas evidências, será 

importante questionar: esta continuidade aplica-se a todos os ofensores em geral? E a 

todos os crimes?  

As investigações longitudinais parecem responder negativamente a esta pergunta, 

sugerindo antes, que esta continuidade é relativa (i.e., é possível observar mudanças 
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substanciais no percurso criminal), por um lado, e que muitos ofensores, mesmo aqueles 

que apresentam um passado precoce de atos antissociais, não persiste na trajetória 

delinquente.  Esta descontinuidade é claramente ilustrada naquilo que ficou conhecido 

como o paradoxo de Robbins: sempre que olhamos para um ofensor persistente, vemos 

uma criança antissocial; contudo nem todas as crianças antissociais têm um futuro 

delinquente (Robbins, 1978 cit. in Thornberry & Krohn, 2001). A questão que se coloca 

agora prende-se, por conseguinte, em explicar porque é que alguns indivíduos, sem 

embargo de exibirem uma infância marcada por condutas problemáticas, apresentam um 

percurso ou trajetória de vida normativo e prosocial.  

A explicação da descontinuidade do comportamento delinquente conduz-nos, 

impreterivelmente, à questão da relação idade-crime e aos fatores que têm sido associados 

à desistência da atividade criminal. Na verdade, um dos dados mais consensuais na 

Criminologia é a relação entre delinquência e idade, mais especificamente, a evidência 

que a taxa de criminalidade varia de forma inilidível com a idade. Esta relação estabelece-

se a vários níveis, sendo a idade dos indivíduos um marcador privilegiado para analisar e 

prever a continuidade do comportamento delinquente (idade de início), mas também a 

sua desistência (idade de cessação).  

Em termos estatísticos e agregados, esta relação pode ser observada na chamada 

curva idade-crime que, independentemente das populações, do contexto ou momento 

temporal, demonstra que a delinquência aumenta de forma acentuada a partir do final da 

infância, atingindo um pico na adolescência (entre os 15 e os 19 anos) e decrescendo de 

modo também abrupto com a entrada na vida adulta (desistência) (Morizot & Kazemian, 

2015). Várias investigações revelam que, por volta dos 30 anos, o número de delinquentes 

ativos diminui aproximadamente 50% e que cerca de 85% dos indivíduos cessa a 

atividade delinquente nesta faixa etária (Blumstein et al., 1986; Farrington, 1986). Sendo 

assim, a interpretação da curva idade-crime em termos de prevalência tem sido 

amplamente aceite, ou seja, a curva reflete um aumento temporário do número de 

indivíduos ativos durante a adolescência (e.g. Moffitt, 1993).  

Não obstante esta conclusão, será importante considerar que a curva idade-crime 

revela um padrão agregado, isto é, exprime uma média de curvas da população, 

“subsistindo a questão de saber em que medida esta média reflete o comportamento real 

de uma porção significativa de indivíduos” (Castro, 2015, pp. 21). Esta reflexão sugere, 

assim, a possibilidade da curva, enquanto padrão agregado, não espelhar corretamente a 
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existência de diferentes trajetórias delinquenciais (Thornberry, 2005; Sampson & Laub, 

2005). Esta questão tem sido profusamente discutida, podendo identificar-se duas 

perspetivas fundamentais que orientam este debate: a abordagem da propensão criminal 

e a abordagem das carreiras criminais (Morizot & Kazemian, 2015; Negreiros, 2001). 

Conforme referido anteriormente, a abordagem da propensão criminal (e.g. 

Gottfredson & Hirschi, 1990) sustenta que a relação entre idade e crime é invariável na 

sua natureza, pois todas as mudanças na taxa de delinquência são explicadas pela presença 

de características biológicas ou psicológicas que se reconduzem à denominada propensão 

criminal. Esta estabelece-se cedo na vida e é responsável pela continuidade da atividade 

delinquente, sendo a desistência explicada por motivos maturacionais, mais 

concretamente pelo próprio envelhecimento e declínio físico e mental dos indivíduos 

(Gottfredson & Hirschi, 1990). Ora, de acordo com esta perspetiva, a distinção entre 

prevalência e frequência torna-se inútil, pois à medida que aumenta a propensão criminal, 

aumenta também a participação, a frequência e a duração da carreira criminal. 

Consequentemente, o pico da curva idade-crime reflete um aumento da frequência da 

atividade criminal, resultante da idade e explicado a partir do constructo de propensão 

criminal (Gottfredson & Hirschi, 1990; Negreiros, 2001).   

Por sua vez, a perspetiva das carreiras criminais e, mais amplamente, a abordagem 

desenvolvimental da delinquência, preconiza que a relação idade-crime é permeável à 

influência de diferentes fatores individuais, contextos sociais e acontecimentos de vida. 

Deste pressuposto decorrem duas importantes implicações. Primeiro, a curva idade-crime 

reflete a taxa de prevalência, ou seja, o pico expressa um aumento da participação com a 

idade. Contudo os indivíduos que permanecem ativos continuam a apresentar taxas de 

frequência estáveis. Por outras palavras, a participação varia com a idade, não se podendo 

concluir o mesmo relativamente à frequência da atividade criminal, que em determinados 

grupos de ofensores, continua constante ao longo do tempo. Esta ideia conduz à segunda 

implicação. Ao colocar a tónica na diferenciação entre prevalência e frequência, a 

abordagem das carreiras criminais propõe também que a curva idade-crime reflete 

diferentes trajetórias da atividade delinquente, com diferentes etiologias e percursos 

criminais também eles diferenciados (Blumstein et al., 1988; Moffitt, 1993, 2006). No 

fundo, a ideia que o início, a duração e o fim da trajetória criminal não é igual para todos 

os ofensores, podendo existir trajetórias persistentes, intermitentes, limitadas à 

adolescência, tardias etc. (Moffitt, 2006).  
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Ao preconizar conceções distintas sobre a evolução da delinquência e sobre a 

interpretação da relação idade-crime, estas duas orientações teóricas também transportam 

consigo uma perspetiva diferenciada sobre as mudanças que ocorrem na atividade 

criminal ao longo da vida.  

Conforme foi referido anteriormente, o processo de desistência, inscrito 

normalmente entre os 20 e os 29 anos de idade, parece assumir contornos graduais e 

compreende movimentos de desaceleração (diminuição na frequência), de especialização 

(redução da variedade) e de des-escalada (diminuição da gravidade) da atividade 

delinquente (Le Blanc & Loeber, 1998). A relação destes processos com a idade também 

vai ser interpretada de forma distinta, consoante se adota uma perspetiva estática ou uma 

perspetiva mais dinâmica da delinquência. Com efeito, para os teóricos da corrente da 

propensão criminal, a descontinuidade do comportamento delituoso explica-se por 

motivos unicamente maturacionais, ou seja, a prevalência e a frequência diminuem 

naturalmente à medida que os indivíduos se tornam mais velhos. Em contraste, os 

referenciais teóricos da Criminologia Desenvolvimental pressupõem que a 

descontinuidade se explica por transições de natureza biológica, social e pela experiência 

de certos acontecimentos de vida. Aqui encontra-se, por exemplo, a Teoria do controlo 

social informal de Sampson e Laub (2003) ou a Teoria taxonómica de Moffitt (1993).  

De acordo com Sampson e Laub (1993, 2005), a desistência do comportamento 

antissocial parece ser encorajada por acontecimentos de vida como casar, conseguir um 

emprego satisfatório, mudar de residência para uma zona com melhores condições 

habitacionais e integrar as forças militares.  Estes acontecimentos de vida são 

especialmente importantes, pois desencadeiam turning points, ou seja, inflexões nas 

trajetórias antissociais, que vão influenciar a desistência da delinquência. Por sua vez, 

Moffitt (1993) propõe que a descontinuidade é expressa na delinquência limitada à 

adolescência, que chegando à idade adulta abandona, de forma natural, a atividade 

antissocial e assume os papéis sociais e responsabilidades típicas deste período 

desenvolvimental. É o esbatimento do desfasamento temporal entre adolescência e idade 

adulta que explica, em última linha, o regressar gradual a um estilo de vida convencional.   

 

Da literatura exposta, conclui-se que a descrição e a interpretação da atividade 

delinquencial ao longo do tempo constitui um exercício exigente que tem desafiado e 

estimulado a elaboração teórica e empírica na Criminologia Desenvolvimental. A 
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evidência que a delinquência se marca por uma continuidade estável, mas também por 

mudanças substanciais estimulou a discussão em torno do porquê destas variações. Aqui, 

a explicação da continuidade e da descontinuidade tem sido dominada por duas 

orientações, uma de natureza mais estática, outra de natureza mais dinâmica. Apresenta-

se, de seguida, a forma como os principais referenciais teóricos da Criminologia 

Desenvolvimental integram estas hipóteses nos seus quadros explicativos, dando um 

sentido teórico aos dados provenientes da pesquisa longitudinal.  

 

1.4. Teorias desenvolvimentais 
. 

 As últimas décadas marcaram-se pela elaboração crescente de teorias no campo 

da Criminologia Desenvolvimental. Formuladas, na sua maioria, a partir dos dados 

obtidos em investigações longitudinais, estas teorias exploram uma multiplicidade de 

tópicos relativos ao desenvolvimento do comportamento delinquente num quadro teórico 

integrado e consistente.  

Em contraste com as teorias criminológicas clássicas dirigidas essencialmente à 

explicação das diferenças entre indivíduos no comportamento delinquente e, portanto, 

estáticas na sua natureza, as teorias criminológicas desenvolvimentais procuram explicar 

a continuidade da delinquência desde a infância até à idade adulta.  

Atendendo à dimensão significativa de perspetivas disponíveis, procedeu-se a 

uma seleção das teorias a incluir no presente trabalho e que obedeceu a três critérios 

fundamentais. Por um lado, a influência que as mesmas assumem no paradigma da 

Criminologia Desenvolvimental, não só pela sua consolidação empírica, mas também 

pela sua constante atualização teórica o que revela, em última análise, um esforço de 

interação contínua entre o plano teórico e o plano investigativo. Por outro lado, foram 

selecionadas teorias que integrassem o estudo de conceitos teóricos explorados nesta tese 

de doutoramento, como a parentalidade, as emoções morais e o temperamento da criança. 

Por último, procurou-se abordar perspetivas que abrangessem os períodos 

desenvolvimentais estudados nesta investigação, nomeadamente, a infância e a 

adolescência e que explicassem o desenvolvimento do comportamento antissocial e 

delinquente nestas fases do ciclo da vida. Neste contexto, será dado especial enfoque aos 

modelos teóricos que ilustram mais claramente os nossos objetivos de investigação. A 
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descrição das teorias selecionadas também obedece a uma ordem própria e que vai das 

teorias com uma tónica mais psicológica para as teorias com um cunho mais sociológico.  

Serão descritas, assim, a Teoria Taxonómica de Moffitt (1993), o Modelo 

Hierárquico do Desenvolvimento da Atividade Transgressiva de Loeber e colaboradores 

(1993), a Teoria Interacional de Thornberry e Krohn, (2005), a Teoria Desenvolvimental 

Ecológica do Envolvimento no Crime de Wikstrom (2005), o Modelo de Controlo Social 

Informal de Sampson e Laub (1993) e a Teoria Integrada do Potencial Cognitivo 

Antissocial de Farrington (2005).  

Adicionalmente, será descrita também a Teoria Geral do Crime de Gottfredson e 

Hirshi (1990), que apesar de ser uma teoria “não desenvolvimental”, ocupa um lugar 

teórico no desenvolvimento do presente trabalho. Para além de consubstanciar uma 

referência incontornável na Criminologia, a Teoria Geral do Crime identifica o conceito 

de autocontrolo como central na explicação a delinquência, constructo que também é 

explorado nesta investigação de doutoramento e que, consequentemente, também 

necessita de ser enquadrado no plano teórico. Na descrição desta perspetiva, procurar-se-

á assim, identificar os seus pontos de articulação (e desarticulação) com os aspetos-chave 

das teorias desenvolvimentais, justificando a sua relevância no presente trabalho de 

investigação.   

 

1.4.1. Teoria Taxonómica de Moffitt  
 

A Teoria Taxonómica de Moffitt (1993) teve como objetivo central elaborar um 

modelo do desenvolvimento do comportamento delinquente a partir de uma abordagem 

taxonómica ou, por outras palavras, a partir da identificação de diferentes tipos de 

ofensores, com diferentes percursos etiológicos na atividade transgressiva e, portanto, 

diferentes trajetórias da atividade delinquente.  

Partindo dos dados obtidos no estudo de Dunedin, a versão original da teoria 

propõe que existem duas tipologias de ofensores, os ofensores limitados à adolescência 

e os ofensores persistentes. Estas tipologias caracterizam-se por fatores de risco 

específicos e por uma trajetória delinquencial também ela distinta ao longo do ciclo da 

vida. Posteriormente, a teoria foi alvo de uma reformulação e que aponta para a existência 

de, pelo menos, mais dois grupos de ofensores: os abstinentes, um grupo minoritário de 

indivíduos que se abstém de delinquir ao longo de toda a vida; e os ofensores de baixo 



Fatores individuais e de socialização da delinquência juvenil: Uma perspetiva desenvolvimental | 2019 
 

31 
 

nível, cujos atos delinquentes parecem estar relacionados com problemas de saúde mental 

(Piquero & Moffitt, 2005). Atendendo à sua relevância, o foco será então, na descrição 

das tipologias apresentadas na teoria original.  

No primeiro grupo inscrevem-se, assim, os chamados ofensores limitados à 

adolescência, cuja principal particularidade é limitar a atividade transgressiva a este 

período da vida. Nesta categoria, os fatores de risco para o comportamento delinquente 

são proximais e próprios desta fase, consistindo naquilo que a autora designa como “hiato 

maturacional” e o contexto de socialização de pares (Piquero & Moffitt, 2005).  

O hiato maturacional traduz o desfasamento temporal que existe entre o tempo 

biológico e o tempo social dos adolescentes. Na verdade, nesta fase, os indivíduos já estão 

próximos da idade adulta, contudo ainda não têm acesso aos privilégios e às 

responsabilidades típicas deste período da vida (e.g. sair à noite, fumar, consumir álcool). 

Simultaneamente, a adolescência marca-se pela aproximação aos pares da mesma faixa 

etária e que, muitas vezes, assumem comportamentos desviantes.  

A delinquência surge, assim, como uma resposta ao desconforto experienciado, 

consubstanciando, não raras vezes, uma forma de demonstrar autonomia e independência 

face às figuras da autoridade, como os pais e os professores. Na verdade, o 

comportamento transgressivo responde a grande parte dos desejos e necessidades comuns 

à maioria dos jovens, proporcionando estatuto social e regalias que normalmente lhes são 

inacessíveis devido à sua idade biológica (Moffitt, 1993). 

De acordo com esta teoria, é através do mimetismo e do reforço social que os 

jovens aprendem a comportar-se de forma antissocial, sendo a motivação para a 

delinquência, essencialmente, instrumental. Ou seja, os jovens procuram, através do 

crime, obter determinadas vantagens económicas ou até mesmo experienciar um estado 

de autonomia e de rebeldia face às regras estabelecidas. Este utilitarismo acaba por se 

refletir no tipo de delinquência adotada pelos ofensores limitados à adolescência que, 

normalmente, compreende ofensas menos sérias ou as chamadas status offenses 

cometidas em grupo (Piquero & Moffitt, 2005). 

É neste sentido, que a autora caracteriza este tipo de delinquência como uma 

delinquência “normativa” ou “adaptativa” ou até mesmo como um produto cultural das 

sociedades contemporâneas (Moffitt, 1993).  

Uma vez que estes jovens se limitam a delinquir na adolescência, não 

apresentando uma história criminal, a desistência explica-se pela entrada na vida adulta e 

pela consequente adoção dos papéis sociais que lhe são inerentes. Neste período 
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desenvolvimental, o hiato maturacional dilui-se e o jovem encontra respostas alternativas 

ao comportamento antissocial para satisfazer as suas necessidades de autonomia e de 

“status”, regressando progressivamente a um estilo de vida mais convencional. A duração 

e o sucesso desta transição dependem, contudo, das consequências negativas que a prática 

de atos delinquentes na adolescência pode ou não ter acarretado. Estes “erros”, ou snares 

como são denominadas na teoria, são experiências que podem comprometer uma 

transição bem-sucedida para a vida adulta, como por exemplo, o registo criminal, a 

gravidez precoce e a adição a drogas e ao álcool (Piquero & Moffitt, 2005). 

Por sua vez, os ofensores persistentes caracterizam-se pelo início precoce do 

comportamento antissocial, pela frequência elevada de ofensas cometidas, pela 

versatilidade e gravidade e pela continuidade do comportamento antissocial ao longo da 

vida. Assim, e, não obstante representarem uma pequena percentagem de ofensores, estes 

indivíduos são responsáveis pela maioria da delinquência detetada (Moffitt, 1993).  

Como se explica, então, a delinquência neste grupo de ofensores? Em contraste 

com os ofensores limitados à adolescência, nos ofensores persistentes não é a associação 

a pares desviantes que explica o cometimento de crimes, até porque grande parte da 

delinquência levada a cabo por estes indivíduos não é cometida em grupo. Aliás, a haver 

associação a pares delinquentes será aos delinquentes limitados à adolescência que, 

normalmente atraídos pelos ofensores persistentes, podem desempenhar algumas funções 

secundárias no cometimento da ofensa. A delinquência persistente é explicada, antes, pela 

interação entre um conjunto de fatores de risco individuais e familiares que, inscritos na 

infância, contribuem para o início e para a estabilidade do comportamento criminal 

(Moffitt,1993, 2006). 

Com efeito, de acordo com Moffitt (1993, 2006), os ofensores persistentes 

apresentam um conjunto de défices neuropsicológicos que se vão manifestar ao nível 

cognitivo, mas também, num temperamento “difícil” e em comportamentos hiperativos 

desde tenra idade. Ao utilizar o termo “neuropsicológico”, a autora refere-se, no fundo, à 

influência que as estruturas anatómicas e os processos psicofisiólogos do sistema nervoso 

assumem no desenvolvimento das características psicológicas do individuo, como o 

temperamento ou as competências cognitivas.  

A origem desta condição pode situar-se antes ou depois do nascimento e 

compromete as funções neurológicas e o normal funcionamento do sistema nervoso 

central. Antes do nascimento, a autora identifica um conjunto de fatores que ocorrem 

durante a gravidez, como o consumo de álcool e drogas, as privações nutricionais e os 
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traumatismos e acidentes. Após o nascimento, o normal desenvolvimento da criança pode 

ser corrompido por fatores como a exposição a agentes tóxicos, a ausência de estimulação 

cognitiva e/ou afetiva, os maus-tratos e a negligência parental.  

Duas das funções mais afetadas pela presença destes défices são as funções 

verbais e as funções executivas, que segundo a autora, estão intrinsecamente relacionadas 

com o comportamento delinquente. As funções verbais são responsáveis pela capacidade 

em adquirir competências de leitura e de redação, pela capacidade de resolução de 

problemas e pelo desenvolvimento da memória. Estes défices geram dificuldades de 

interpretação, comunicação e de interação que, por sua vez, vão originar dificuldades 

relacionais. Por outro lado, a autora salienta a impulsividade, o baixo autocontrolo e o 

défice de atenção/hiperatividade como as principais consequências ao nível dos défices 

nas funções executivas.  

Ora, não obstante a relevância destes fatores individuais, a sua existência per si 

não fundamenta o desenvolvimento do comportamento delinquente. Conforme aludido 

previamente, as condições ambientais sob as quais a criança é criada também constituem 

um importante fator para a explicação do início da atividade antissocial. Na verdade, as 

características familiares, como uma parentalidade ineficaz, a adversidade económica e a 

falta de vinculação à família vão interagir com as características individuais da criança, 

contribuindo, não raras vezes, para o seu exacerbamento. A relação entre indivíduo e 

ambiente é explicada através de um processo de interação evocativa: a família, dado o 

seu contexto vulnerável, vai revelar dificuldades em gerir e controlar adequadamente o 

comportamento difícil da criança, que por sua vez vai falhar na aprendizagem de um 

repertório social e comportamental positivo, aumentando a sua suscetibilidade ao 

ambiente criminógeno no qual se insere. Contudo, o risco ambiental não se situa apenas 

neste período, expandindo-se para além da família e para outras idades, garantindo a 

continuidade do comportamento antissocial. Desta interação entre indivíduo-meio surge, 

gradualmente, uma personalidade antissocial marcada por comportamentos delinquentes 

violentos sérios, e que se vai diluir em múltiplos domínios da vida do sujeito, como as 

atividades ilegais, o emprego e as relações afetivas (Moffitt, 1993). 

À medida que estas condições se consolidam e se expandem, as oportunidades de 

mudança e de desistência estreitam-se. Na verdade, estes ofensores têm de lidar com a 

ausência de oportunidades para aprender competências prosociais, por um lado, e com as 

consequências negativas que os estilo de vida antissocial gerou ao longo da vida, por 

outro (Piquero & Moffitt, 2005). 
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Sendo assim, são dois os processos que explicam a persistência ou a continuidade 

da atividade transgressiva: o processo de interação reativa e o processo de interação 

proactiva. O primeiro processo traduz a ideia de que o comportamento da criança vai 

gerar uma reação adversa nos outros (e.g. pais, pares, professores) e que vai contribuir 

para o estabelecimento de uma interação negativa de ação-reação entre a criança e o meio 

ambiente. Por exemplo, o comportamento “difícil” destas crianças vai afetar o exercício 

da parentalidade, principalmente ao nível das estratégias disciplinares, conduzindo a 

punições inconsistentes e mais severas e ao menor envolvimento dos pais na sua 

socialização. O comportamento dito difícil evolui gradualmente para problemas de 

conduta, acompanhados da escassez de competências prosociais. A isto acresce o 

agravamento dos défices de linguagem e de raciocínio que levam ao insucesso escolar e, 

posteriormente, a dificuldades de empregabilidade. Por sua vez, no processo de interação 

proactiva há um efeito de seleção do meio social que vai levar o indivíduo a escolher o 

ambiente em que se sente mais confortável e aceite, associando-se a pares desviantes que 

vão favorecer a consolidação de um estilo de vida delinquente. Em suma, este processo 

constante de interação recíproca entre as características específicas deste tipo de 

ofensores e as reações do meio ambiente às mesmas, explicam, em última análise, a 

continuidade do comportamento delinquente.  

Paralelamente aos processos de interação indivíduo-ambiente, verifica-se também 

um acumular gradual das consequências negativas advenientes de um estilo de vida 

antissocial e que também vão contribuir para afunilar as oportunidades de desistência. 

Estas consequências podem ter uma natureza cumulativa (e.g. ausência de aprendizagem 

de comportamentos prosociais, insucesso escolar etc.) ou uma natureza contemporânea 

(e.g. irritabilidade, défices de autocontrolo e cognitivos) (Moffitt, 1993).  

Talvez pelo facto de se ter tornado uma das teorias mais influentes na 

Criminologia Desenvolvimental, a Teoria Taxonómica tem sido alvo de um vasto 

conjunto de investigações empíricas que procuram testar, replicar e aprofundar as suas 

principais premissas. Este corpo de investigações foi reunido, recentemente, na revisão 

sobre dez anos de investigação publicada por Moffitt (2006) e cuja análise vem confirmar 

múltiplas hipóteses avançadas por esta teoria. 

 Assim, são vários os estudos que corroboram que o comportamento antissocial 

persistente emerge da interação entre fatores de risco neuro-desenvolvimentais e a 

adversidade familiar (e.g. Moffitt, Caspi, Rutter & Silva, 2001; Moffitt & Caspi, 2001). 

Mais especificamente, no estudo de Moffitt e Caspi (2001), os autores confirmaram que 
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o início precoce do comportamento antissocial estava associado a um conjunto de fatores 

familiares, como a parentalidade inadequada (disciplina inconsistente e severa) e a 

criminalidade parental, bem como à presença de défices neurocognitivos (e.g. défices ao 

nível da memória), de problemas de temperamento (e.g. hiperatividade) e de 

comportamento (e.g. agressividade com os pares).  

Da mesma forma, os processos etiológicos genéticos parecem apresentar um 

contributo mais relevante na explicação da delinquência persistente quando comparada à 

delinquência limitada à adolescência. Na pesquisa de Viding, Blair, Moffitt e Plomin 

(2005), os autores analisaram, uma amostra de 3687 pares de crianças gémeas, o 

contributo das influências genéticas e ambientais nos níveis de traços de frieza (um 

preditor robusto de psicopatologia futura) e no comportamento antissocial. Os resultados 

desta investigação revelaram que o comportamento antissocial em crianças com níveis 

mais elevados de traços de frieza é explicado por influências genéticas. Em contraste, o 

comportamento antissocial em crianças com níveis mais baixos de traços de frieza parece 

ser explicado, ainda que moderadamente, quer pela influência ambiental, quer pela 

influência genética. Estes dados parecem sugerir que os traços de frieza apresentam uma 

forte componente hereditária, o que fundamenta a necessidade de aprofundar a 

investigação genética do comportamento antissocial.  

 Acresce que, a personalidade dos ofensores persistentes também parece assumir 

uma estrutura distinta da personalidade dos ofensores limitados à adolescência, sendo a 

primeira marcada por níveis mais elevados de emocionalidade negativa (alienação e 

agressividade) e menos agradabilidade (desvinculação social, frieza) aos 18 anos de idade 

(Moffitt, Caspi, Harrington & Milne, 2002).  

 

1.4.2. Modelo Hierárquico do Desenvolvimento da Atividade Transgressiva 
de Loeber e colaboradores 

.  

O Modelo Hierárquico do Desenvolvimento da Atividade Transgressiva proposto 

por Loeber e seus colegas (Loeber, Wung, Keenan, Giroux, Stouthamer-Loeber &Van 

Kammen, 1993) apresenta-se como um modelo de trajetórias desenvolvimentais do 

comportamento delinquente que tem como base empírica o estudo de Pittsburgh.  

Esta teoria procura explicar a estabilidade do comportamento delinquente em 

função da natureza, mais ou menos grave, dos comportamentos, preconizando que quanto 

mais grave for um comportamento, mais estável ele será no tempo. Acresce que, os 
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comportamentos mais severos são precedidos pelo início precoce da atividade antissocial, 

pautando-se por um desenvolvimento polimórfico e frequente ao longo do ciclo de vida 

(Loeber et al., 1993).  

Baseados em estudos anteriores centrados na análise fatorial de um conjunto de 

comportamentos de externalização (Loeber & Schmaling, 1985), os autores propõem que 

o comportamento antissocial se desdobra em dois fatores ou duas dimensões essenciais: 

o comportamento antissocial manifesto e o comportamento antissocial encoberto. O 

primeiro corresponde a comportamentos de confrontação e de agressividade, traduzidos, 

por exemplo, no envolvimento do indivíduo em lutas e conflitos físicos; por sua vez, o 

segundo reflete comportamentos mais subtis e menos visíveis, como mentir, furtar, 

enganar, vadiar, vandalizar e consumir drogas (Loeber et al., 1993).  

De acordo com este modelo, estas duas dimensões vão estar relacionadas não só 

com manifestações comportamentais distintas, mas também com diferentes trajetórias, às 

quais se associam diferentes idades de início e diferentes fatores de risco. Subjacente à 

formulação das trajetórias, está a ideia de sequência ou progressão dos comportamentos 

antissociais, ou seja, uma sequência que vai do comportamento menos grave para o 

comportamento mais grave. A maioria dos indivíduos situa-se num estádio inicial, 

seguida de uma proporção menor de indivíduos inscritos num estádio intermédio e de 

uma percentagem minoritária de indivíduos que evolui ao longo dos vários 

comportamentos que caracterizam cada uma das trajetórias identificadas (Loeber, 1982).  

Com base nestas premissas, o modelo hierárquico propõe a existência de três 

trajetórias do comportamento delinquente: i) a trajetória manifesta; ii) a trajetória 

encoberta; iii) e a trajetória do conflito com a autoridade.  

Todas as trajetórias apresentam uma sequência desenvolvimental própria e 

relativamente previsível a partir de cinco parâmetros essenciais: a ordem de 

aparecimento; a escalada; a retenção; a previsibilidade e a sequência invariante. O 

primeiro parâmetro sugere que diferentes crimes têm diferentes idades de início; o 

segundo parâmetro baseia-se na ideia de que comportamentos mais graves são 

antecedidos de comportamentos menos graves; a retenção concerne à coocorrência de 

atividades delinquentes com diferentes graus de gravidade (diversificação); por sua vez, 

a previsibilidade prende-se com o próprio desenvolvimento da delinquência, postulando 

que há comportamentos desenvolvimentais adjacentes a outros comportamentos e que 

constituem, portanto, preditores mais robustos da delinquência; e, por último, a sequência 

invariante respeita à sequência comportamental na qual um determinado comportamento 
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é precedido normalmente por outro, mais suscetível de ser identificado (Loeber, 1988). 

Veja-se, então, de forma mais aprofundada cada uma das trajetórias propostas neste 

modelo.  

A Trajetória do Conflito com a Autoridade surge antes dos 12 anos de idade e 

inclui crianças que, numa primeira fase, apresentam comportamentos de teimosia 

excessiva, de desobediência e de desafio das figuras de autoridade. Num segundo 

momento, estes comportamentos dão lugar ao evitamento da autoridade, que vai 

culminar, numa terceira fase, em comportamentos como o absentismo escolar, o fugir de 

casa e o vadiar até tarde, durante a noite.  

Por sua vez, a Trajetória Encoberta tem um início mais tardio (mas antes dos 15 

anos) e abrange comportamentos menos visíveis e de menor gravidade como mentir 

frequentemente ou furtar pequenas coisas em lojas. Numa segunda fase, estes 

comportamentos podem evoluir para um quadro mais grave que inclui ofensas à 

propriedade, como o vandalismo e o fogo posto e, posteriormente, para atividades como 

o furto e a fraude.  

Por último, a Trajetória Manifesta tem início com comportamentos agressivos de 

menor gravidade, como chatear os outros, intimidar e ameaçar, evoluindo 

progressivamente para comportamentos como o confronto físico individual ou em grupo, 

e culminado em atos mais sérios como a violação, ataques violentos e o roubo (Loeber et 

al., 1993).  

Os resultados empíricos desta teoria são vastos, baseando-se maioritariamente no 

estudo de Pittsburgh. Por exemplo, a pesquisa de Loeber e Schmaling (1985) confirmou 

a existência de dois padrões de comportamento antissocial na infância, um marcado por 

atos confrontativos, como o conflito físico, a intolerância à frustração e a argumentação 

(comportamento manifesto) e outro caracterizado por comportamentos como furtar, faltar 

às aulas, consumir drogas e álcool (comportamento encoberto). Noutra investigação, 

Loeber et al. (1993) demonstraram que: i) o desenvolvimento do comportamento 

antissocial ocorre de forma sistemática refletindo três trajetórias e não apenas uma 

trajetória ao longo do ciclo de vida; ii) o comportamento antissocial conhece uma ordem 

sequencial que vai dos comportamentos problemáticos menos sérios para os mais sérios 

e da infância para a adolescência; iii) as trajetórias não são mutuamente exclusivas, 

podendo haver sobreposição de comportamentos típicos de cada uma; iv) normalmente, 

a escalada de comportamentos na trajetória manifesta e encoberta é precedida de 

comportamentos da trajetória do conflito com autoridade.  
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1.4.3. Teoria Interacional de Thornberry e Krohn 
 

A Teoria Interacional de Thornberry e Krohn (Thornberry & Krohn, 2001) tem 

como objetivo central identificar e explicar os fatores de risco que promovem o 

comportamento antissocial em diferentes idades ou períodos desenvolvimentais.  

Baseada na pesquisa longitudinal de Rochester, os autores propõem que existe um 

conjunto diverso de fatores que interagem reciprocamente entre si ao longo do curso da 

vida e que o impacto dessa interação vai variar em função da fase da vida dos sujeitos 

(Thornberry, Lizotte, Krohn, Smith & Porter, 2004) (ver figura 1). Os autores não 

avançam com um constructo que possa explicar na sua globalidade o comportamento 

delinquente (e.g. propensão antissocial), optando antes por propor que a explicação para 

a delinquência é diferente em função do nível desenvolvimental do indivíduo 

(Thornberry, 2005). 

A Teoria Interacional preconiza, assim, três premissas centrais: a perspetiva 

desenvolvimental, a causalidade bidirecional e a proporcionalidade de causa-efeito.  

A perspetiva desenvolvimental pressupõe que o comportamento antissocial, tal 

como outros fenómenos, também assume uma natureza desenvolvimental, marcado por 

diferentes padrões, trajetórias e transições (acontecimentos e mudanças). Sendo assim, o 

desenvolvimento da trajetória delinquencial vai estar intrinsecamente relacionado com o 

desenvolvimento de outros aspetos da vida do sujeito, como a vinculação aos pais e o 

compromisso com a escola e o trabalho. Acresce que, as causas da delinquência não são 

“estáticas”, variando, antes, entre períodos desenvolvimentais e em função dos 

acontecimentos positivos e negativos que pautam o percurso dos indivíduos.  

Por sua vez, a premissa da causalidade bidirecional ou recíproca, um dos traços 

mais distintivos desta teoria, sugere que existe uma causalidade bidirecional entre 

delinquência e estrutura social, dimensões que se vão influenciar mutuamente no tempo. 

Sendo assim, as relações de causalidade processam-se em dois sentidos: não é o ambiente 

que age sobre o sujeito e contribui para o desenvolvimento do comportamento antissocial, 

mas antes as interações indivíduo-meio que têm esse poder explicativo. 

Consequentemente, aspetos como a classe social, a etnia e a própria comunidade são 

fulcrais para a compreensão mais clara da emergência de padrões delinquenciais 

(Thornberry e Krohn, 2001).  

Por último, a ideia de proporcionalidade de causa-efeito tem subjacente a premissa 

que as causas da delinquência são múltiplas e que quanto maior for a intensidade dessas 
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forças causais, maiores serão os seus efeitos. Esta proporcionalidade assume um efeito 

máximo quando um conjunto de fatores converge, designadamente: i) a presença de 

múltiplos fatores de risco com potencialidade causal em diferentes domínios da vida do 

sujeito (individual, familiar e ambiental); ii) esses fatores de risco apresentam valores 

extremos; iii) e a inexistência de fatores de proteção que contribuam para mitigar o efeito 

negativo da presença daqueles fatores de risco. Naturalmente que o processo de 

proporcionalidade de causa-efeito vai depender da intensidade destes fatores e da forma 

como os mesmos interagem entre si (e.g. mecanismos de mediação e/ou moderação).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 1-Modelo interacional de Thornberry (adaptado de Thornberry, 2005) 

 

 

Importa, agora, descrever a forma como esta teoria explica a continuidade e a 

descontinuidade do comportamento delinquente ao longo da vida. Para tal, os autores 

servem-se de dois parâmetros fundamentais, o início da atividade antissocial e a idade da 

desistência.  

Baseando-se no conhecido comentário de Robbins (1978 cit. in. Thornberry e 
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antissocial, mas que uma criança antissocial não será necessariamente um adulto 

delinquente, esta perspetiva teórica propõe que a idade de início é um conceito-chave na 
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pré-escolar, a segunda infância, a adolescência e o início da idade adulta ou final da 

adolescência.  

À semelhança de outras perspetivas desenvolvimentais, a Teoria Interacional 

sugere que são poucos os sujeitos que iniciam a atividade antissocial na idade pré-escolar, 

não obstante serem o grupo que apresenta mais probabilidade de delinquir 

persistentemente ao longo da vida. Para estes sujeitos, o início do comportamento 

antissocial é explicado pela interação entre fatores individuais, uma parentalidade 

ineficaz e pela posição do sujeito e da sua família na estrutura social, mais alargada. Mais 

especificamente, antes dos 6 anos, os fatores de risco mais cruciais são os défices 

neuropsicológicos e o denominado temperamento difícil (e.g. impulsividade, 

emocionalidade negativa, fraca autorregulação), os défices ao nível das práticas parentais 

(e.g. fraca supervisão, fracos laços afetivos, disciplina inconsistente e punição física) e a 

adversidade estrutural (e.g. pobreza, desemprego, dependência de subsídios sociais e 

desordens na zona de residência).  Neste contexto, os autores também sugerem que a 

adversidade estrutural pode contribuir para a presença de défices no exercício da 

parentalidade.  

Nesta fase, existe também uma relação bidirecional entre as características 

individuais da criança e a ineficácia parental: o comportamento antissocial da criança 

desencadeia respostas coercivas e hostis nos pais, criando um estilo interacional coercivo 

que contribui para o aumento da probabilidade de delinquência futura. Ou seja, estas 

crianças são mais suscetíveis de experienciar um estilo parental hostil, coercivo e 

marcado pela irritabilidade, e este estilo parental vai gerar comportamentos inadequados 

e agressivos nas crianças.  Por sua vez, o papel da estrutura social (e.g. pobreza, 

desemprego, dependência de assistência social) define-se pelo impacto negativo que vai 

ter sobre a parentalidade, gerando stress parental e uma diminuição das competências 

parentais, por um lado, e pelo efeito que exerce sobre as características individuais da 

criança, por outro. 

Em suma, na idade pré-escolar, o comportamento antissocial é explicado pela 

acumulação e interação entre fatores estruturais, individuais e parentais: a estrutura social 

vai contribuir para um défice ao nível do exercício da parentalidade e para um aumento 

das características temperamentais negativas da criança; por sua vez, a interação entre 

estes dois últimos fatores vai aumentar, de modo significativo, a probabilidade do 

aparecimento precoce do comportamento antissocial (Thornberry & Krohn, 2001).  
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O estádio desenvolvimental seguinte compreende o período que medeia os 6 e os 

12 anos de idade e no qual se inscreve a idade de início para a maioria da população 

ofensora. Nesta fase, a relevância é atribuída à interação entre o contexto ambiental (e.g. 

zona residência) e a família, em detrimento dos fatores individuais. Ou seja, o início do 

comportamento delinquente neste período é influenciado pelas condições sociais que 

rodeiam o meio ambiente da criança, como a pobreza, as desordens físicas e as 

incivilidades. Esta adversidade estrutural pode aumentar problemáticas como a depressão 

parental, acontecimentos de vida negativos e os défices financeiros que, por sua vez, vão 

contribuir para o desenvolvimento de estilos parentais mais pobres. Acresce que a sua 

influência também se pode estender ao contexto escolar, contribuindo para uma 

diminuição do sucesso escolar, do acesso a oportunidades positivas e da própria 

vinculação à escola. Crescer neste ambiente adverso também pode criar oportunidades de 

acesso a redes sociais desviantes que, apesar de não serem cruciais para a explicação do 

início do comportamento antissocial nesta fase, começam a exercer a sua influência para 

períodos posteriores da vida do pré-adolescente. Em suma, é o impacto que a adversidade 

estrutural tem sobre a parentalidade, os défices de capital social (oportunidades de 

aprendizagem de comportamento prosociais) e o acesso a redes de oportunidade 

desviantes que acaba por explicar o começo da atividade transgressiva na criança 

(Thornberry, 2005). 

Entre os 12 e os 18, a associação a pares desviantes domina a explicação da 

iniciação da conduta delinquente, acrescida das oportunidades desviantes, da integração 

em gangs e das redes sociais desviantes. Mais concretamente, a Teoria Interacional 

propõe que a interação entre adversidade estrutural e ineficácia parental vai contribuir, 

por um lado, para o insucesso escolar e para a falta de vinculação à escola e, por outro, 

para a associação a pares desviantes, especialmente a integração em gangs e grupos 

desviantes. 

Por fim, é apresentado um último grupo de sujeitos, os later starters (18-25 anos 

de idade), cujo início da atividade delinquente se inscreve no final da adolescência e início 

da vida adulta. A questão que aqui se coloca prende-se, naturalmente, com os motivos 

que levam este grupo de indivíduos a delinquir, uma vez que ultrapassaram grande parte 

do ciclo de vida livres de atividade transgressiva. Ora, segundo Thornberry e Krohn 

(2005), não obstante estes indivíduos apresentarem défices cognitivos, como a baixa 

inteligência, e insucesso escolar, verifica-se a presença de determinados fatores de 

proteção em períodos desenvolvimentais anteriores que explicam o porquê da atividade 
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delinquente só ter início nesta fase mais tardia. Neste grupo, o apoio familiar em lidar 

com as suas dificuldades escolares e, quiçá, o papel dos serviços de apoio social e escolar 

contribuem para a dilação da atividade antissocial no tempo. Contudo, ao chegar à idade 

adulta, o papel dos pais e da escola esbate-se e emerge a procura de autonomia e 

independência. Aqui, a ausência de capital social no indivíduo vai consubstanciar um 

obstáculo ao acesso a um emprego legítimo e ao estabelecimento de relações interpessoais 

positivas, favorecendo a aproximação a pares desviantes (Thornberry, 2005). 

Ora, como se explica a continuidade e a mudança do comportamento delinquente?  

São dois os processos desenvolvimentais que contribuem para a continuidade da 

atividade antissocial: a estabilidade dos fatores causais do comportamento transgressivo 

e as consequências desenvolvimentais que esse comportamento acarretou ao longo do 

ciclo de vida (ver figura 2). No que concerne à premissa da estabilidade, os autores 

sugerem que quanto mais graves forem os fatores que explicam o início precoce do 

comportamento delinquente, mais estáveis eles serão, continuando a emanar o seu efeito 

negativo ao longo do tempo. Por outro lado, é possível observar uma sucessão de 

consequências que se vão acumulando: o envolvimento prolongado em atividades 

antissociais vai evocar respostas cada vez mais coercivas dos pais em diferentes idades, 

aumentando a probabilidade da emergência de um estilo comunicacional coercivo; este 

vai-se estender a outros domínios da vida da criança, como a escola e os pares, 

aumentando a probabilidade de insucesso escolar, de conflito com professores, de 

rejeição de pares prosociais e de associação a pares desviantes. Este processo cumulativo 

vai enfraquecer os laços sociais e o capital social do indivíduo, favorecendo a sua 

integração numa rede social desviante, marcada por um estilo de vida e crenças 

antissociais (Thornberry & Krohn, 2001). 

Quanto mais precoce for o início do comportamento antissocial, mais prementes 

são estes dois processos desenvolvimentais que explicam a continuidade da atividade 

delinquente. Contrariamente, para os indivíduos que iniciam na adolescência, a 

continuidade explica-se, maioritariamente, pelo segundo processo, uma vez que não 

apresentam fatores de risco mais sérios na infância. Por fim, nos indivíduos cuja atividade 

delinquente tem início na idade adulta, a continuidade explica-se pela dificuldade na 

transição para papéis sociais adultos, derivada do seu défice de capital social (idem).  

No que concerne à mudança (desistência e descalada), a Teoria Interacional 

preconiza que a mesma assenta em três processos distintos.  
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Primeiro, é hipotetizado que quanto mais tardia for a idade de início, menor será 

o impacto dos fatores causais, que, nesta situação, vão apresentar menor estabilidade. 

Essas características permitem que aspetos como o conflito familiar ou as condições 

económicas mudem num sentido mais positivo (e.g. mudar de zona de residência). Esta 

mudança pode constituir um turning point na trajetória de vida da pessoa, contribuindo 

para a desistência ou para a diminuição da atividade transgressiva. 

 Em segundo lugar, esta teoria propõe que a desistência é mais provável 

quando a inter-relação entre os fatores causais do comportamento antissocial é menos 

intensa. Isto pode ocorrer, por exemplo, quando o indivíduo, não obstante apresentar 

fatores de risco, apresenta também fortes fatores de proteção, como uma inteligência 

elevada e o sucesso escolar. 

Por último, a mudança é explicada pela presença de fatores de proteção que 

mitigam as consequências negativas que normalmente decorrem do comportamento 

antissocial. A sua ação em determinados domínios da vida do indivíduo vai criar uma 

espécie de “área de resiliência” que impede uma ampliação daqueles efeitos (Thornberry, 

2005).  
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Figura 2-Esquema sobre a continuidade do comportamento antissocial (adaptado de Thornberry, 2005) 
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A presença destes três processos vai aumentar a probabilidade de os jovens 

realizarem uma transição bem-sucedida da adolescência para a idade adulta, dando espaço 

para a emergência de oportunidades de trabalho e oportunidades relacionais. A vinculação 

ao trabalho, a constituição de uma família e a aproximação a redes sociais prosociais 

explica, desta forma, a desistência do crime (Thornberry e Krohn, 2001).  

Algumas hipóteses da Teoria Interacional têm recebido sustentação empírica. Por 

exemplo, no estudo de Rochester (Thornberry et al., 2004) foram analisados i) diversos 

aspetos do comportamento antissocial parental e do comportamento antissocial da 

criança, como a delinquência, o abuso de drogas, a violência doméstica e os maus-tratos; 

ii) múltiplas fontes de stress parental, como dificuldades financeiras, acontecimentos de 

vida negativos, sintomas depressivos; iii) e diferentes comportamentos parentais, como a 

vinculação, a supervisão, a disciplina, o afeto e a hostilidade. Os resultados desta pesquisa 

sugerem que, de uma forma geral, o comportamento antissocial parental aumenta a 

probabilidade de comportamentos antissociais na criança e que esse efeito é mediado por 

níveis elevados de stress e por comportamentos parentais negativos. Esta investigação 

também sugere que a relação entre os processos familiares e a delinquência é bidirecional: 

as fracas competências parentais aumentam a probabilidade do comportamento 

delinquente e este enfraquece as relações pais-filhos. No que concerne ao papel da 

posição do indivíduo na estrutura social, descobriu-se que este tem efeitos importantes na 

delinquência: crianças oriundas de backgrounds mais desfavorecidos (e.g. pobreza) 

envolvem-se mais em atividades transgressivas mais sérias. Acresce que os 

acontecimentos de vida negativos contribuem para a diminuição do envolvimento 

parental, da vinculação e do controlo sobre os adolescentes. Estas variáveis parentais 

influenciam, por sua vez, a delinquência praticada durante a adolescência (Thornberry et 

al., 2004).  

Outras investigações focaram-se no papel da associação a pares desviantes e das 

crenças antissociais para testar algumas premissas da Teoria Interacional. Por exemplo, 

Thornberry, Lizotte, Krohn, Farnworth e Jang (1994) demonstraram que relação entre a 

associação a pares desviantes e a prática de atos delinquentes é explicada pelo reforço 

adveniente de uma rede social de pares antissociais. Acresce que, de acordo com os 

resultados desta pesquisa, o envolvimento em atos delinquentes aumenta a associação a 

pares desviantes e esta, por sua vez, aumenta a probabilidade de atividade delinquente, 

sugerindo, assim, que esta relação é bidirecional. Por último, este estudo revelou que a 

presença de crenças antissociais está positivamente relacionada com a associação a pares 
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desviantes, mas também com a delinquência em si. Este conjunto de variáveis parece 

contribuir para a consolidação de uma estrutura de pensamento delinquente, surgindo a 

associação a pares desviantes como o preditor mais consistente na formação dessa crença 

antissocial.  

 

1.4.4. Teoria Desenvolvimental Ecológica do Envolvimento no Crime de 
Wikstrom 

 

A Teoria Desenvolvimental Ecológica do Envolvimento no Crime (doravante 

designada de Teoria Ecológica) consiste numa reelaboração da Teoria da Ação 

Situacional (doravante designada de SAT) de Wikstrӧm (2005) e tem como objetivo 

explicar não só o cometimento de crimes, mas também a relação que existe entre o 

indivíduo e o meio na explicação da continuidade e mudança da atividade transgressiva 

ao longo do ciclo de vida.  

Assim, enquanto que na SAT, Wikstrӧm (2004, 2007, 2014) se foca no contexto 

da ação (mecanismos que ligam o indivíduo, o contexto e a ação) no cometimento de 

crimes, na Teoria Ecológica é introduzido um elemento dinâmico centrado no papel do 

contexto no desenvolvimento e mudança no cometimento do crime (mecanismos de 

estabilidade e de mudança nas características individuais, nos contextos e nas ações) 

(Wikstrӧm, 2005). A descrição que se segue integra, assim, os pressupostos da SAT e as 

novas premissas que lhe foram adicionadas e que resultam na Teoria Ecológica.   

A SAT procura dar resposta a um conjunto de questões e problemas que ocupam 

os referenciais teóricos criminológicos, mais concretamente: i) a questão das causas e 

correlatos do crime e do pouco conhecimento que existe acerca dos mecanismos causais 

que podem operar na relação entre fator de risco e delinquência; ii) o problema da 

integração de diferentes níveis de explicação, designadamente a interação entre o 

indivíduo e o meio no cometimento de crimes; iii) e o problema do conceito de crime. 

Tendo como ponto de partida estas questões, esta teoria centra-se nos mecanismos causais 

que explicam a relação entre o indivíduo, o meio e a ação criminal, integrando diferentes 

níveis de explicação para a mesma (Wikström & Treiber, 2007). Observe-se, com mais 

atenção as principais premissas desta teoria.  

De acordo com esta perspetiva, o crime deve ser conceptualizado como a violação 

de prescrições morais que refletem aquilo que está “certo” e “errado”. Consequentemente, 

a explicação do crime depende da explicação do próprio comportamento moral, isto é, a 
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razão pela qual as pessoas respeitam ou violam regras conhecidas sobre aquilo que é 

aceitável e aquilo que não é aceitável. Sendo assim, a importância não está tanto nos atos 

em si, mas antes nos fatores individuais e ambientais que influenciam o respeito (ou 

desrespeito) pelas regras morais (Wikstrӧm, 2005).  

O conceito de crime apresentado distingue-se também do conceito de propensão 

criminal. Segundo Wikstrӧm (2004, 2005) a propensão criminal faz parte da explicação 

da delinquência, mas não é o mesmo que o ato em si, configurando antes uma tendência 

do indivíduo percecionar o crime como uma alternativa viável, acabando por escolhê-la 

(e.g. o indivíduo perceciona o comportamento violento como uma alternativa viável para 

resolver uma situação de conflito). Distingue-se, deste modo, das características 

individuais e das experiências (fatores causais da propensão criminal) bem como da ação 

(consequência da propensão criminal), sendo conceptualizada como o processo que liga 

estas duas dimensões: a tendência para percecionar e escolher aquele caminho particular. 

Como se explica, então, o cometimento de crimes? Ora, o crime é um ato que 

viola uma regra moral e é cometido por um determinado indivíduo, num determinado 

contexto. A motivação para o ato delinquente surge da interação entre o indivíduo 

(propensão criminal) e o contexto (características criminógenas). Esta interação ocorre 

através de um conjunto de mecanismos situacionais que vão explicar como é que as 

características individuais e as experiências do indivíduo culminam no cometimento de 

um ato delinquente (ver figura 3). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3- Modelo situacional (adaptado de Wikström, 2014) 
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Mais, de acordo com as reformulações teóricas introduzidas pela Teoria 

Ecológica, esta interação também pode ser estudada de uma perspetiva desenvolvimental: 

as mudanças no indivíduo (a sua reação a um contexto em particular) ou nos contextos 

em que está inserido também podem causar mudanças no cometimento de crimes.  

O contexto de ação refere-se, assim, à interseção entre o indivíduo (suas 

características e experiências) e o espaço (setting) no qual se insere (pessoas, objetos e 

eventos). Por sua vez, a ação é o resultado dessa interação. A “ponte” entre o indivíduo, 

o espaço e a ação é a perceção do indivíduo sobre as alternativas e processo de escolha, 

designados de mecanismos situacionais. Ou seja, o indivíduo e o espaço interagem para 

influenciar a perceção sobre as escolhas possíveis e sobre o processo de escolha.  

A propensão criminal (e as suas diferenças individuais) vai depender de dois 

aspetos essenciais: dos valores e das emoções morais, por um lado, e das funções 

executivas, por outro. Os valores morais influenciam os julgamentos morais (aplicação 

dos valores morais ao setting) e as funções executivas influenciam o autocontrolo 

(capacidade de exercer autocontrolo face às tentações e provocações que surgem no 

setting). Estes constituem os mecanismos situacionais que explicam a delinquência. Mais 

especificamente, esta perspetiva propõe que os julgamentos morais influenciam a 

perceção sobre as alternativas de ação e que o autocontrolo influencia o processo de 

escolha e a tomada de decisão.  

A estas características individuais, acrescem as próprias características do setting: 

a oportunidade e a fricção (fatores promotores) e a monitorização (fator inibidor). Por sua 

vez, as características promotoras (a oportunidade e a fricção) e a ação do indivíduo (atos-

crime) interagem através de mecanismos-chave, nomeadamente, a tentação (definida 

como uma opção percebida capaz de satisfazer um determinado desejo de forma ilegítima 

ou ilegal) e a provocação (definida como um ataque percebido à propriedade, segurança 

e autorrespeito da pessoa e que leva a uma resposta também ilegítima ou ilegal). Assim, 

a tentação ocorre como uma resposta à oportunidade e a provocação como uma resposta 

à fricção. É a moralidade do indivíduo (através das emoções e julgamentos morais) que 

vai influenciar a perceção sobre as oportunidades e sobre o seu nível de tentação, bem 

como, a perceção sobre que fricções são consideradas provocadoras ou não provocadoras 

(Wikström, 2014). 

Conforme referido, existe também um mecanismo de inibição, a dissuasão, 

conceptualizada como o risco percebido por um indivíduo de ser punido ou sancionado 
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por agir criminalmente. A dissuasão surge, assim, como uma resposta à monitorização. 

Este efeito vai depender, por sua vez, da capacidade de autocontrolo do indivíduo.  

Em suma, as tentações e provocações influenciam a perceção do indivíduo sobre 

as alternativas de ação (se um ato criminal é percebido ou não como uma alternativa); e 

a dissuasão assume um papel mais relevante no processo de escolha (se vai escolher o ato 

criminal que é percebido como uma alternativa) (Wikstrӧm, 2004).  

Perante um determinado setting, o indivíduo vai reconhecer um conjunto de 

alternativas viáveis como resultado da sua vinculação moral com o contexto moral do 

setting. Esta situação é designada de perceção moral, ou seja, a identificação das 

alternativas de ação e das suas qualidades morais na resposta a motivações particulares 

num setting também ele particular.   

Por sua vez, a perceção moral vai depender, por um lado, da correspondência entre 

a moralidade do individuo (hábitos e crenças morais) e as regras morais do setting, e por 

outro, da força ou intensidade dessas crenças e hábitos morais. A força das crenças morais 

está intrinsecamente relacionada com a intensidade das emoções morais de culpa e 

vergonha ao violar uma norma (ou contrariamente, com a força da satisfação quando se 

evita a violação da regra). Por sua vez, a força do hábito moral caracteriza-se pela força 

que é necessária para quebrar um hábito, ou seja, por uma força externa que vai alterar 

uma resposta habitual.  

Assim sendo, se as crenças e hábitos morais forem intensos e corresponderem às 

regras morais de um dado setting, vão favorecer uma perceção das alternativas de ação 

consistente com essas regras morais. Se, em contraste, as crenças e os hábitos morais 

forem fracos e entrarem em conflito com as regras morais do setting, estão criadas as 

condições para a emergência de uma perceção das alternativas de ação consistentes com 

a quebra das regras e, portanto, com o crime.  

Acresce que a SAT também preconiza que as perceções morais antecedem as 

escolhas morais. É com base nas primeiras que o indivíduo formula uma intenção (quer 

fazer uma escolha moral) que deriva ou do hábito ou do julgamento moral (Wikström & 

Treiber, 2007).  

No que concerne ao autocontrolo, Wikström e Treiber (2007) avançam que o seu 

papel no processo de escolha depende i) se esse processo é ou não deliberativo e ii) e da 

correspondência (ou não) entre a moralidade do indivíduo e as regras morais daquele 

determinado setting.  O autocontrolo só desempenha as suas funções quando, no processo 

de escolha, a moralidade do indivíduo entre em conflito com a sua motivação para  
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Figura 4-Processo situacional e fatores situacionais-chave (adaptado de Wikström 2011 cit. in Wikström, 2014) 
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cometer o crime. Nas restantes situações, ou seja, quando não existe conflito ou 

quando a escolha deriva de um hábito moral, o autocontrolo não é relevante (ver figura 

4).  

Como aludido anteriormente, Wikstrӧm (2005) também explora uma perspetiva 

desenvolvimental do contexto de ação do crime, postulando que as mudanças ao nível 

dos padrões delinquenciais do indivíduo dependem de uma mudança no seu contexto de 

ação (isto é, mudanças na interação entre o indivíduo e meio).  

Sendo assim, o contexto de ação pode alterar-se por duas ordens de razão: i) o 

desenvolvimento individual e a mudança que vai influenciar a forma como o individuo 

reage a um setting em particular; ii) as mudanças na área de atividade do indivíduo e que 

vão causar mudanças no setting a que o mesmo reage. Ora, as mudanças no contexto de 

ação vão provavelmente gerar mudanças nas ações do indivíduo; ou pelo contrário, a 

estabilidade do contexto de ação vai gerar estabilidade nas ações do indivíduo.  

Em suma, de acordo com esta perspetiva, a estabilidade ou mudança do 

comportamento delinquente depende da estabilidade ou mudança da moralidade e das 

funções executivas do indivíduo, assim como, da estabilidade ou mudança das 

caraterísticas do setting (oportunidades e fricções e monitorização) que fazem parte da 

vida do sujeito. Contudo, apenas a mudança nesses dois níveis, indivíduo e meio, é capaz 

de explicar uma mudança no comportamento criminal ao longo da vida.  

Deste conjunto de proposições, o autor avança com algumas hipóteses sobre a 

predição do comportamento-crime em diferentes fases desenvolvimentais e que 

concernem ao início precoce, à delinquência na adolescência e à desistência (Wikstrӧm, 

2005).  

De acordo com a Teoria Ecológica, a moralidade e as funções executivas formam-

se nos primeiros anos de vida, durante a infância, e o seu desenvolvimento pode ser 

prejudicado por um ambiente familiar marcado pela falta de afetividade, pela fraca 

monitorização do comportamento transgressivo e pela ausência de transmissão de valores 

morais. Neste ambiente será mais fácil desenvolver uma propensão criminal, ou seja, uma 

tendência para percecionar o crime como uma alternativa de ação viável. Sendo assim, o 

início precoce da atividade transgressiva explica-se pela formação desta propensão 

criminal que, muitas vezes, é reforçada por uma área de atividade ou meio ambiente 

criminógeno.  

Relativamente à delinquência na adolescência, esta teoria prediz que, dependendo 

da formação precoce da moralidade e das funções executivas, os indivíduos podem entrar 
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na adolescência mais ou menos vulneráveis aos indutores ambientais do crime: tanto 

podem  i) apresentar limiares elevados de tentação e provocação e uma elevada 

sensibilidade à dissuasão (propensão criminal baixa), como podem ii) apresentar limiares 

baixos de tentação e provocação e uma fraca sensibilidade à dissuasão (propensão 

criminal alta). No primeiro caso, a probabilidade de atividade delinquente é menor e 

quando ocorre é ocasional na sua natureza. No segundo caso, a probabilidade de atividade 

criminal é mais elevada, pois os indivíduos estão mais suscetíveis a fatores ambientais 

que induzem a delinquência.  

Por último, a continuidade do comportamento delinquente na idade adulta 

observa-se apenas nos indivíduos que, durante a infância, desenvolveram uma propensão 

criminal elevada e que se manteve durante os anos de juventude, suportada por um 

ambiente de atuação criminógeno. Para os restantes, a desistência ou diminuição da 

atividade criminal tem lugar quando ocorrem mudanças nos processos de educação moral 

e monitorização (idem).  

Empiricamente e, não obstante ser uma teoria recente, os principais pressupostos 

da SAT têm sido testados em múltiplas investigações.  

Um exemplo é a pesquisa de Wikström e Svensson (2010), na qual foi encontrada 

uma interação significativa entre moralidade e autocontrolo na explicação da 

delinquência. Mais concretamente, este estudo revelou que os indivíduos com níveis mais 

elevados de moralidade reportam menos delinquência autorrevelada, independentemente 

dos seus níveis de autocontrolo. No mesmo sentido, a investigação de Weerman, 

Bernasco, Bruinsma e Pauwels (2015) encontrou resultados semelhantes, mas apenas no 

plano correlacional. Com efeito, na análise das relações longitudinais entre moralidade, 

autocontrolo e delinquência, os resultados sugerem que a moralidade não surge como um 

preditor tão forte da delinquência futura, ao contrário do autocontrolo, cujo poder 

explicativo se mantem estável.  

Para além da interação entre moralidade e autocontrolo, também é possível 

encontrar na literatura evidências empíricas sobre outros pressupostos da SAT. Por 

exemplo, no Peterborough Adolescent and Young Adult Development Study (PADS+), 

um estudo longitudinal prospetivo sobre uma amostra de 700 crianças com 11 anos de 

idade, demonstrou que as crianças com uma propensão criminal elevada (fraca 

moralidade e baixo autocontrolo) expostas a ambientes criminógenos (e.g. pares 

delinquentes, fraca supervisão, áreas de residência com fraca eficácia coletiva) 

apresentavam mais probabilidade de envolvimento em atividades criminais. 
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Adicionalmente, a relação entre fraca eficácia coletiva e a delinquência surgiu mediada 

pela propensão criminal (Wikström, 2009, 2014).  

Por último, a hipótese de que o risco percebido de ser sancionado ou punido 

influencia indiretamente a prática de atos delinquentes através das escolhas de ação do 

individuo, também tem sido alvo de investigação. Por exemplo, a pesquisa de Pauwels, 

Weerman, Bruinsma e Bernasco (2011) revelou que existe uma interação entre a 

moralidade e a dissuasão relativamente ao vandalismo e à agressão autorrevelada. 

Contudo, esta interação é positiva, ou seja, é mais elevada em indivíduos com níveis de 

moralidade também mais elevados, o que não sustenta a hipótese avançada por Wikström 

(2004). No mesmo sentido, o estudo de Piquero, Bouffard, Piquero e Craig (2016), sobre 

uma amostra de reclusos, demonstrou que a dissuasão é mais eficaz em indivíduos com 

níveis mais elevados de moralidade.  

 
1.4.5. Modelo de Controlo Social Informal de Sampson e Laub 

 
A Teoria do Controlo Social Informal de Sampson e Laub (1993, 2003, 2005) 

assenta no conceito central de controlo social informal age-graded e enfatiza o nível de 

vinculação dos indivíduos à família, aos pares, à escola e, posteriormente, a instituições 

como o casamento ou o emprego.   

A formulação desta teoria teve como ponto de partida os dados da investigação 

do estudo clássico dos Gueck sobre a análise das diferenças entre delinquentes e não 

delinquentes (Laub & Sampson, 2003). Os autores resgataram 52 indivíduos da amostra 

original e propuseram-se, entre outros objetivos, a explorar o desenvolvimento da 

trajetória transgressiva, utilizando para isso uma metodologia quantitativa e qualitativa.  

À semelhança da Teoria dos Vínculos Sociais de Hirschi, os autores também têm 

como objetivo explicar porque é que as pessoas não cometem crimes, preconizando que 

a delinquência é inibida pela vinculação dos indivíduos à sociedade (Sampson & Laub, 

1993). Mais especificamente, esta teoria propõe que: i) a delinquência cometida na 

infância e adolescência pode ser explicada pela interação entre o contexto estrutural do 

indivíduo e as instâncias formais de controlo social (e.g. escola e família); ii) existe uma 

continuidade do comportamento antissocial entre a infância, a adolescência e a idade 

adulta; iii) não obstante a importância dos fatores individuais e das experiências do 

indivíduo na infância para a compreensão da estabilidade do comportamento criminal, os 
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acontecimentos de vida na adolescência e idade adulta explicam a continuidade e a 

descontinuidade desse comportamento (Sampson & Laub, 1993, 2005). 

Assim sendo, as diferenças individuais no desenvolvimento do comportamento 

delinquente prendem-se, acima de tudo, com a intensidade e a qualidade dos vínculos 

sociais. A força dessa vinculação depende, por sua vez, da ligação que os indivíduos 

estabelecem com os pais, a escola, os pares delinquentes, os irmãos delinquentes e 

também dos processos de socialização parental que incluem as práticas parentais 

disciplinares e a supervisão parental. Por seu turno, os fatores de risco estruturais (e.g. 

classe, social, etnia, famílias grandes, parentalidade criminal, famílias disfuncionais) e 

individuais (e.g. baixa inteligência, temperamento difícil e comportamento antissocial 

precoce) agem indiretamente sobre a delinquência através dos efeitos que têm nos 

mecanismos de controlo social informal. Ora, é a avaliação entre as vantagens que a vida 

criminal acarreta e os custos que o abandono de um estilo de vida prosocial impõem que 

vai influenciar a decisão de delinquir ou não (Sampson & Laub, 1993, 2005).  

Em detrimento dos fatores de risco que na infância podem predizer a delinquência 

futura, esta teoria enfatiza o desenvolvimento do comportamento delinquente ao longo de 

todo o ciclo de vida, dando especial relevância à mudança ao longo do tempo (Laub & 

Sampson, 2003). Com efeito, segundo os autores, a delinquência diminui com a idade e 

de forma igual para todos os ofensores, recusando-se uma abordagem tipológica do 

comportamento delinquente (Sampson & Laub, 2003). Da mesma forma, os autores 

argumentam que os padrões desenvolvimentais do comportamento delinquente a longo-

prazo não podem ser explicados por fatores de risco na infância e na adolescência. Estes 

funcionam como “instrumentos de prognóstico modestos”: apesar da delinquência 

precoce enfraquecer os vínculos sociais na idade adulta e que, por sua vez, vão falhar na 

inibição do comportamento delinquente, a conclusão que existem padrões diferenciais de 

desenvolvimento não é aceite nesta teoria (Farrington & Ttofi, 2015).  

Seguindo esta linha de raciocínio, os acontecimentos de vida típicos da idade 

adulta, como o integrar a vida militar, arranjar um emprego e casar (os designados turning 

points) têm especial importância para explicar a desistência do crime e criar um antes e 

um depois da vida criminal. Estes consubstanciam uma experiência nova e positiva, com 

potencial de causar mudanças profundas ao nível das atitudes, mas também ao nível da 

própria identidade do indivíduo. Para além dos acontecimentos de vida, os autores 

propõem que a desistência também é influenciada pela própria agência humana, ou seja, 

pelo livre-arbítrio e pela opção dos indivíduos em abandonar a vida criminal.  
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A continuidade do comportamento transgressivo é, desta forma, explicada por 

acontecimentos negativos, como o contacto com o sistema de justiça e o processo de 

etiquetagem que daí resulta e que vão funcionar como obstáculos para o acesso a 

oportunidades que promovem a desistência. A acumulação sucessiva destas desvantagens 

explica, em última linha, a persistência do comportamento delinquente na vida adulta 

(Sampson & Laub, 1993, 2005). 

Várias preposições no modelo do controlo social informal de Sampson e Laub têm 

sido testadas empiricamente, tendo-se alcançado resultados mistos.  

No que concerne à influência dos fatores de risco na infância, são diversos os 

estudos que confirmam a hipótese da intensidade dos vínculos sociais na inibição da 

delinquência. Contudo, a ideia de que os mesmos têm um peso “modesto” na predição do 

comportamento delinquente futuro não tem encontrado grande sustentação empírica. Na 

verdade, a evidência aponta para a importância destes fatores, como por exemplo o estudo 

de Cambridge. Neste, os indivíduos com fatores de risco precoces apresentaram 20% 

mais de probabilidade de serem condenados quando comparados a indivíduos sem fatores 

de risco. Mais, esta probabilidade subiu para 85% em indivíduos com mais de cinco 

fatores de risco identificados (Farrington, Coid & West, 2009 cit. in Farrington & Ttofi, 

2015). Também Farrington, Ttofi e Coid (2009) descobriram que fatores de risco 

avaliados aos 8-10 anos de idade predizem a idade de início e a persistência da 

delinquência aos 21 anos.  

Relativamente à hipótese da desistência, estudos como o de Farrington e West 

(1995) corroboram a importância dos turning points naquele processo, indicando que o 

casamento contribui para a redução da atividade delinquente. No mesmo sentido, o estudo 

de King, Massoglia e MacMillan (2007) sugere que o casamento prediz a desistência de 

forma mais robusta em homens do que em mulheres. Parcialmente consistente com a 

proposição de Sampson e Laub, a investigação de Uggen (2000) demonstrou que o acesso 

a um trabalho consubstancia um turning point positivo apenas em ofensores com mais de 

27 anos e não em ofensores adolescentes.  
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1.4.6. Teoria Integrada do Potencial Cognitivo Antissocial de Farrington 
 

A Teoria Integrada do Potencial Cognitivo Antissocial de Farrington (doravante 

designada de ICAP) foi elaborada para explicar o cometimento de ofensas em indivíduos 

do sexo masculino oriundos de uma classe social mais desfavorecida. Baseada nos 

resultados do estudo de Cambridge, esta teoria integra premissas e ideias de muitas outras 

perspetivas, como as teorias do controlo, a teoria da aprendizagem social, a teoria da 

escolha racional e a teoria da etiquetagem. Partindo destes referenciais, a ICAP tem como 

objetivo central esclarecer como é que as pessoas se envolvem em atividades antissociais 

(diferenças entre-indivíduos) e porque é cometem crimes (diferenças intra-individuais) 

(Farrington, 2003).   

Outro aspeto revelante é que, baseado nas evidências empíricas que a delinquência 

é mais versátil que especializada, Farrington propõe que a ICAP possa ser aplicada à 

maioria dos crimes. Contudo, o autor salienta que diferentes fatores podem afetar o 

desenvolvimento do comportamento delinquente em diferentes idades, havendo a 

necessidade de elaborar modelos específicos para cada período desenvolvimental do ciclo 

de vida (Farrington, 2005). 

Para explicar o envolvimento na atividade delinquente, Farrington (2003, 2005) 

apresenta o constructo-chave de potencial antissocial conceptualizado como o potencial 

dos indivíduos para cometerem atos antissociais (doravante designado de PA). Este 

distingue-se do constructo de propensão que, de acordo com o autor, apresenta uma 

conotação mais biológica. Da mesma forma, também é postulado que a transição do PA 

para o comportamento antissocial depende de processos cognitivos (raciocínio e processo 

de tomada de decisão) que se vão aliar a um conjunto de oportunidades e às vítimas 

disponíveis.  

Sendo assim, de acordo com Farrington (2005), o cometimento de atos 

delinquentes é explicado pela existência de fatores de risco a longo-prazo e de fatores de 

risco a curto-prazo. Os primeiros pautam-se pela sua persistência e refletem diferenças 

entre-indivíduos, enquanto que os segundos traduzem variações intra-individuais. Nos 

fatores de risco a longo-prazo encontra-se a impulsividade, a modelação, os processos de 

socialização e os acontecimentos de vida. Por sua vez, nos fatores de risco a curto-prazo 

incluem-se a motivação e os fatores situacionais (ver figura 5).  



Fatores individuais e de socialização da delinquência juvenil: Uma perspetiva desenvolvimental | 2019 
 

57 
 

 

 

 
  

Salário baixo 
Desemprego 

Insucesso escolar   

Criminalidade parental, 
pares delinquentes, escolas 
e zona de residência 
criminogenas    

Competências parentais 
pobres, famílias disruptivas, 

baixa ansiedade   

Fatores energizantes LP Modelos antissociais   Vinculação 
Socialização  

Acontecimento
s de vida 

Potencial antissocial LP: 
diferenças entre 

indivíduos 
Impulsividade 

Fatores energizantes CP Oportunidades e vítimas Potencial antissocial CP: 
diferenças intra 

indivíduos 

Processos cognitivos, 
decisões, custos, 

benefícios, 
probabilidades     

Crime e Comportamento 
antissocial 

Atividades de rotina 

Consequências: reforço, 
punição, etiquetagem, 

aprendizagem  Figura 5- ICAP: fatores a longo-prazo (LP) e a curto-prazo (CP) (Adaptado de 
Farrington, 2015 

 



Fatores individuais e de socialização da delinquência juvenil: Uma perspetiva desenvolvimental | 2019 
 

58 
 

O PA distribui-se, assim, num espectro que se organiza do mais baixo para o mais 

elevado, sendo certo que as pessoas que demonstram possuir um potencial antissocial 

elevado são uma minoria. Nestes casos, os indivíduos apresentam mais probabilidade de 

cometer uma diversidade de atos antissociais (versatilidade) ao longo do ciclo de vida.  

As variações a longo-prazo entre-indivíduos demonstram uma relativa 

estabilidade no tempo (PA a longo-prazo), porém os níveis absolutos do PA (PA a curto-

prazo) variam com a idade, atingindo um pico na adolescência e que é explicado devido 

às mudanças intra-individuais em fatores que vão influenciar os fatores de risco a longo-

prazo (e.g. da infância para a adolescência, constata-se uma diminuição da influência 

parental e um aumento da influência dos pares).  

O PA elevado e a longo-prazo é explicado, em parte, pelos designados fatores 

energizantes como o desejo por bens materiais, pelo estatuto social, pela excitação e 

satisfação sexual e pela escolha do indivíduo em satisfazer estes desejos através de 

métodos antissociais. Normalmente, esta opção é mais frequente em pessoas com 

dificuldade em satisfazer as suas necessidades através de recursos legítimos e que 

apresentam problemáticas como uma situação económica desfavorecida, o desemprego, 

o insucesso escolar etc.   

Uma segunda influência para o PA a longo-prazo são os processos de socialização 

e a vinculação. Práticas parentais como o reforço positivo consistente e a correção do 

comportamento inapropriado da criança podem favorecer um PA mais baixo. Em 

contraste, uma parentalidade assente em práticas pouco afetuosas e de rejeição contribui 

para uma menor vinculação aos pais, dificultando um processo de socialização bem-

sucedido e positivo.  

O PA a longo-prazo também vai ser influenciado pela exposição a modelos 

antissociais, como pais e irmãos delinquentes e pares desviantes. Acresce que esta 

característica individual vai ser mais elevada em indivíduos impulsivos (agem sem pensar 

nas consequências), mostrando também alguma variação em função de determinados 

acontecimentos de vida (e.g. diminui com o casamento ou mudança de residência para 

uma área melhor; aumenta com o divórcio) (Farrington, 2015). Farrington propõe 

também a possibilidade de haver efeitos de interação entre os fatores que influenciam o 

PA a longo-prazo, como por exemplo, a interação entre uma socialização pobre e a 

exposição à criminalidade parental (Farrington, 2003).  
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Como se explica, então, o cometimento de ofensas? Segundo a ICAP, a transição 

para o ato antissocial resulta da interação entre individuo (PA) e o meio social 

(oportunidades para o crime e vítimas disponíveis).  

Tal como o PA a longo-prazo, o PA a curto-prazo também vai ser influenciado 

por fatores proximais energizantes como o aborrecimento, a raiva, o consumo de álcool, 

a frustração ou o encorajamento dos pares. Por sua vez, as oportunidades e a 

disponibilidade de vítimas vai depender das atividades de rotina do indivíduo. Acresce 

que, o cometimento de crimes também vai depender de processos cognitivos, como por 

exemplo aceder a reportórios comportamentais pré-existentes, considerar benefícios e 

custos, mas também das probabilidades de determinadas consequências ocorrerem. Na 

consideração dos custos-benefícios, o indivíduo vai atender a fatores situacionais 

imediatos como o bem material que pode ser furtado e a probabilidade de ser apanhado, 

mas também, a fatores sociais como a desaprovação dos pais ou companheira(o) e o 

reforço social dos pares. Não obstante esta escolha ser racional para a maioria das pessoas, 

o processo de tomada de decisão pode não obedecer a estes critérios: há pessoas que 

nunca vão cometer um crime só porque ele traz vantagens; e há pessoas que vão cometer 

crimes influenciadas por outros fatores, como estar enraivecido ou influenciado pelo 

consumo de álcool.  

Uma vez que o individuo também é capaz de aprender, as consequências que 

resultam da delinquência podem levar a mudanças no PA a longo-prazo e em processos 

de tomada de decisão futuros. Aqui, o autor refere consequências, tais como o reforço 

(e.g. aprovação dos pares), a punição (ser condenado judicialmente ou reprovação 

parental) ou a etiquetagem, que podem levar a uma alteração do PA.  

Em suma, esta teoria preconiza que: i) o início do comportamento delinquente se 

deve à interação entre o aumento do PA a longo e a curto-prazo e à consequente mudança 

que este aumento gera nos processos de decisão (e.g. aumento da motivação a longo-

prazo, da capacidade física, de mudanças ao longo do processo de socialização; aumento 

da motivação curto-prazo; mudanças na atividade de rotina que resultam num aumento 

das oportunidades para delinquir ); ii) as manifestações comportamentais do PA variam 

no tempo e em função de mudanças nas atividades de rotina, nas oportunidades, nas 

vítimas e nos processos de tomada de decisão; iii) existe uma continuidade do 

comportamento delinquente devido à relativa estabilidade que o PA a longo-prazo tem 

no tempo; iv) a desistência deve-se à diminuição do PA a longo e a curto-prazo e à 

mudança nos processos de tomada de decisão; v) os fatores de risco mais robustos para o 
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início e persistência do comportamento antissocial durante a infância e a adolescência são 

uma situação socioeconómica desfavorecida, o insucesso escolar, a impulsividade, a 

criminalidade parental, os pares delinquentes, as escolas com taxas elevadas de 

delinquência, a fraca supervisão parental, as famílias disruptivas e a baixa ansiedade; vi) 

os fatores mais importantes para a desistência na idade adulta são aceder a um emprego 

legítimo e estável, casar, ter filhos, mudar de cidade, a diminuição das capacidades físicas 

e de saúde, a redução de saídas, do tempo passado com os pares e do consumo de álcool; 

vii) os principais motivos para a delinquir na adolescência são a excitação ou o prazer 

resultante da obtenção de bens materiais, ao passo que na idade adulta, a motivação é 

fundamentalmente utilitária (Farrington, 2003, 2015). 

No que concerne à investigação empírica da ICAP, são parcas as pesquisas que 

procuram testá-la de forma direta. Contudo, e uma vez, que a sua elaboração partiu dos 

dados do estudo de Cambridge, remete-se para um momento posterior a apresentação das 

suas principais evidências empíricas. Um exemplo de uma investigação independente é o 

estudo de Van Der Laan, Blom e Kleemans (2009) que, numa amostra de 1500 jovens 

com idades compreendidas entre os 10 e os 17 anos, confirmaram que os fatores a longo-

prazo individuais, familiares e relativos à escola surgem relacionados com a delinquência 

mais séria, cuja probabilidade aumenta à medida que aumenta a acumulação desses 

fatores. Acresce que os fatores a curto-prazo, como o consumo de álcool e drogas, 

também parecem contribuir para o cometimento de crimes.  

 
1.4.7. Teoria Geral do Crime de Gottfredson e Hirschi 

 
Desde a sua publicação em 1990, que a Teoria Geral do Crime (doravante 

designada de TGC) tem chamado a atenção de teóricos e investigadores na área da 

Criminologia, gerando curiosidade e popularidade, mas também alguma controvérsia 

(e.g. Piquero, Jennings & Farrington, 2010; Pratt & Cullen, 2000; Sampson & Laub, 

1993).  

Um dos pilares estruturais desta teoria é a premissa que o crime, definido como  

“atos de força e de fraude na procura do interesse próprio” gera satisfação e uma 

gratificação imediata aos indivíduos que o cometem. Por isso, outros comportamentos 

(e.g. fumar, consumir álcool, conduzir de forma perigosa, jogar, ter comportamentos 

sexuais de risco) considerados desviantes na sua natureza e, porque também geram 

gratificação, são considerados “análogos” ao crime (Gottfredson & Hirschi, 1990).  
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A motivação para a criminalidade assume, assim, uma explicação simples: as 

pessoas não necessitam de ser movidas por algo especial para delinquirem, pois, a 

satisfação e a recompensa adveniente do crime são suficientes para influenciar os 

indivíduos a quebrarem a lei. A questão, à semelhança de outras teorias clássicas do 

controlo (e.g. Teoria dos Vínculos Sociais), é sobre os motivos que levam as pessoas a 

não cometerem crimes e, não tanto, porque é que os cometem.  

Uma segunda consideração da TGC é que as pessoas que cometem crimes durante 

a adolescência e a idade adulta revelam ter condutas problemáticas desde tenra idade, 

observando-se, desta forma, um padrão comportamental estável ao longo de diferentes 

períodos desenvolvimentais do indivíduo.  

Ora, segundo os autores (1990), existe uma explicação para justificar o porquê de 

determinados indivíduos revelarem esse padrão ao longo da vida e outros não. A condição 

ou característica distintiva entre estes dois grupos prende-se com o baixo autocontrolo, 

um traço individual que reflete a “propensão criminal” das pessoas e que explica porque 

é que as mesmas não são capazes de resistir à gratificação imediata que o crime e 

comportamentos análogos originam.  

As pessoas com baixo autocontrolo são definidas como impulsivas, insensíveis, 

físicas (em oposição a mentais), com comportamento de risco, com uma visão fechada e 

não verbais (Gottfredson & Hirschi, 1990). Esta proposição leva os autores a 

estabelecerem uma relação entre o autocontrolo e o próprio conceito de crime: se o crime 

é fácil de cometer, requerendo pouco planeamento e condições físicas e originando uma 

gratificação imediata, não será estranho que as pessoas que o cometem sejam impulsivas, 

não verbais, insensíveis, inconsequentes etc.  

Por sua vez, o baixo autocontrolo é conceptualizado como um constructo unitário 

que reflete uma propensão criminal, desdobrando-se num conjunto de elementos: a 

impulsividade, a preferência por tarefas simples, a procura do risco, a preferência por 

atividades físicas, o autocentrismo e o temperamento difícil.  Este fator, composto por 

estas diferentes dimensões, explicará em grande medida as diferenças individuais na 

delinquência. Contudo, a presença do baixo autocontrolo, não obstante ser condição sine 

quo non, não é suficiente para explicar o cometimento do crime: será também necessária 

uma oportunidade para o indivíduo revelar a sua propensão criminal (Gottfredson & 

Hirschi, 1990). 
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A TGC preconiza igualmente que as origens do baixo autocontrolo se inscrevem 

na infância e se devem a uma parentalidade ineficaz. Os pais, ao falharem na 

monitorização do comportamento dos filhos, no reconhecimento do seu comportamento 

desviante e na sua punição, contribuem para a emergência do baixo autocontrolo e, 

consequentemente, para os problemas de conduta da criança. O baixo controlo parental 

gera, no fundo, o baixo autocontrolo na criança. Em contraste, os pais que revelam uma 

forte vinculação aos filhos e exercem, sem dificuldades, práticas de gestão que favorecem 

o desenvolvimento do autocontrolo na criança, contribuem para o seu sucesso em 

múltiplos domínios da vida, como a escola ou o trabalho. Estas crianças vão valorizar 

mais a tenacidade e a diligência na prossecução dos seus objetivos de vida, não revelando 

dificuldades maiores em adiar a gratificação imediata.  

Ora, se o autocontrolo resulta de uma socialização eficaz e, portanto, deve ser 

estimulado, o lapso de tempo para esta formação é curto, podendo ser definido entre os 8 

e 10 anos de idade. Após esta idade, o autocontrolo permanece estável ao longo da vida, 

sendo difícil aumentar esta capacidade nos indivíduos. Esta estabilidade é, porém, relativa 

e não absoluta. Ou seja, não significa que o autocontrolo, uma vez estabelecido, é 

resistente à mudança, mas antes que as diferenças no autocontrolo entre-indivíduos são 

constantes ao longo da vida, podendo haver mudanças nos seus níveis absolutos quando 

são analisadas diferenças intra-individuais. Esta preposição, conhecida como a premissa 

da estabilidade do autocontrolo, sugere, no fundo, que os indivíduos com baixo 

autocontrolo na infância serão indivíduos que, quando comparados com outros indivíduos 

na vida adulta, também apresentarão baixos níveis de autocontrolo.  

Baseados nesta observação, os autores desvalorizam a necessidade da pesquisa 

longitudinal, não só porque é dispendiosa, mas porque a diferença individual na maior 

causa do crime, o baixo autocontrolo, permanece estável ao longo da vida. Os indivíduos 

que se envolvem em atividades criminais num determinado momento têm mais 

probabilidade de repetirem essa experiência no futuro. Logo, qualquer relação positiva 

que surja entre a criminalidade passada e a criminalidade futura deve-se ao baixo 

autocontrolo e não a outros fatores de risco, como tem vindo a ser proposto noutras teorias 

criminológicas (Farrington, 1986; Moffitt, 1993). Mais, enquanto que as diferenças nos 

níveis de autocontrolo vão afetar a criminalidade e os acontecimentos de vida futuros, 

estes não têm, contudo, qualquer efeito no nível do autocontrolo dos indivíduos.  
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Outro aspeto que tem gerado algumas críticas, é a recomendação que os autores 

avançam para a medição do autocontrolo. Com efeito, Hirschi e Gottfredson (1993) 

aconselham que, em detrimento das escalas atitudinais, este constructo deva ser medido 

com escalas comportamentais que também incluam os designados comportamentos 

“análogos” ao crime. Este raciocínio tem sido criticado pela sua natureza tautológica, pois 

se os comportamentos análogos são causados pelo baixo autocontrolo, eles não poderão 

ser utilizados para medir o autocontrolo.  No fundo, os autores estão a propor que o crime 

prediz o próprio crime.  

A TGC tem gerado um vasto corpo de estudos empíricos centrados na relação 

entre baixo autocontrolo e delinquência. Não obstante as críticas que geralmente lhe são 

dirigidas (e.g. tautologia na medição do autocontrolo), o baixo autocontrolo tem surgido 

como um preditor robusto do comportamento delinquente em diferentes populações, quer 

medido através de registos oficiais, quer medido através de inquéritos de delinquência 

autorrevelada. Acresce que este constructo parece estar positivamente relacionado com 

outras variáveis, como os vínculos sociais fracos, os estilos de vida antissociais e o baixo 

estatuto socioeconómico (Pratt & Cullen, 2000). A relevância do baixo autocontrolo na 

explicação da delinquência é manifesta, por exemplo, na meta-análise realizada por Pratt 

e Cullen (2000). Este estudo demonstra que o baixo autocontrolo, quando comparado a 

outros preditores da criminalidade, ocupa um lugar de destaque na predição do 

comportamento delinquente, com um effect size de .20, independentemente a forma como 

foi operacionalizado nas investigações revistas (escalas atitudinais vs. escalas 

comportamentais). Acresce que, de acordo com estes resultados, o efeito do autocontrolo 

parece ser geral, surgindo relacionado com atividades criminais e comportamentos 

análogos, em mulheres e homens e em amostra comunitárias e amostras delinquentes.  

Por consubstanciar um conceito central neste trabalho e que será aprofundando 

posteriormente neste capítulo, adia-se para esse momento uma revisão mais aprofundada 

da sua relação empírica com o comportamento antissocial e delinquente.  

 
A Teoria Geral do Crime e a Criminologia Desenvolvimental 

 
As considerações expostas sobre Teoria Geral do Crime parecem ser 

incompatíveis com as orientações teóricas e empíricas descritas até ao momento acerca 
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da Criminologia Desenvolvimental, havendo mesmo autores que consideram a perspetiva 

de Gottfredson e Hirschi como “anti-desenvolvimental” (Farrington, 2003a).  

De facto, conforme foi referido anteriormente, Gottfredson e Hirschi (1990) 

propõem que o autocontrolo é formado durante os primeiros dez anos de vida e que, após 

este período permanece relativamente estável nos indivíduos. Logo, as causas para a 

delinquência são as mesmas durante todo o ciclo da vida, podendo ser estudadas através 

de estudos transversais.  

Dispensando a necessidade de uma metodologia longitudinal no estudo do crime, 

estes autores (1990) postulam que não é necessário estudar o porquê de as pessoas 

iniciarem uma atividade delinquente, nem a sua continuidade ou desistência. No fundo, 

as carreiras criminais refletem o constructo teórico de baixo autocontrolo, pelo que os 

preditores e correlatos da idade de início, da continuidade, da frequência, da gravidade e 

da desistência são sempre os mesmos.  

Mais, de acordo com Gottfredson e Hirschi (1990), a curva idade-crime é 

universal e igual em todos os locais e momentos, traduzindo processos biológicos 

associados ao normal envelhecimento dos indivíduos, ou seja, é invariante com a idade. 

Sendo assim, o pico da delinquência durante a adolescência deve ser interpretado em 

termos de incidência ou de frequência do crime: não existem mais indivíduos a praticar 

crimes, o que existe é um maior número de crimes praticados pelos mesmos indivíduos. 

Consequentemente, os acontecimentos de vida, como o casamento ou arranjar emprego 

não produzem um efeito na desistência da atividade delinquente, constituindo antes 

manifestações nos níveis individuais de autocontrolo.  

Não obstante a relevância destas proposições, Pratt (2016) afirma que as teorias 

do controlo e as teorias desenvolvimentais não são tão irreconciliáveis como parecem ser. 

Baseado nas evidências empíricas acumuladas nos últimos 20 anos, este autor elabora um 

exercício complexo e de aproximação entre ambas as perspetivas, propondo um modelo 

integrado e sistemático desta reconciliação teórico-empírica.  

Assim, e de uma forma algo breve, Pratt (2016) preconiza que esta integração 

assenta numa premissa fundamental: o autocontrolo deve ser considerado um constructo 

dinâmico e suscetível de mudança ao longo do tempo, assumindo uma especial relevância 

na seleção de acontecimentos de vida, positivos e negativos, que, por sua vez, vão 

influenciar a delinquência.  
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Com efeito, a visão tradicional da TGC sugere que o autocontrolo se estabelece 

cedo na vida, permanecendo estável a partir deste momento. Este postulado tem sido 

confirmado empiricamente no que concerne às diferenças entre-indivíduos, mas nem 

tanto no que se prende com as diferenças intra-individuais ao longo do ciclo da vida.  Na 

verdade, linhas mais recentes de investigação, como a perspetiva da depleção do 

autocontrolo, demonstram que a capacidade de se exercer autocontrolo não é a mesma ao 

longo do tempo, nem em todas as situações (e.g. Meldrum, Barnes & Hay, 2015; Piquero, 

Schoepfer & Langton, 2010). Nesta ótica, o autocontrolo é concebido como um recurso 

limitado que pode diminuir ou depletar em certas circunstâncias, mas também ser 

“trabalhado” e restabelecido. Deste conjunto de estudos infere-se então, que o 

autocontrolo pode mudar, intra-indivíduos, em qualquer momento do ciclo da vida, 

havendo pessoas mais suscetíveis à depleção que outras.  

A consideração de que o autocontrolo é um constructo dinâmico também gera 

efeitos na interpretação da curva idade-crime. Tal como foi referido algumas vezes no 

presente trabalho, é consistente a conclusão que o comportamento criminal atinge um 

pico por volta dos 17 anos de idade, declinando com a entrada na idade adulta. O porquê 

de isto acontecer é que gera mais controvérsia. Por um lado, a perspetiva 

desenvolvimental, que alicerçada em estudos longitudinais, postula que a curva idade-

crime deve ser interpretada em termos de prevalência, o que significa que existem mais 

indivíduos a praticar crimes durante a adolescência. Por outro lado, as perspetivas do 

controlo que argumentam pela invariabilidade da curva com a idade, oferecendo uma 

interpretação da mesma em termos de incidência, defendendo assim que os ofensores 

praticam mais crimes neste período da vida. Ora, de acordo com Pratt (2016), esta 

oposição é apenas aparente se atendermos à natureza dinâmica do autocontrolo. Se 

aceitarmos que existem mudanças intra-individuais no autocontrolo, podemos concluir 

que existem fatores biológicos e sociais que vão afetar essa mudança ao longo da vida e 

que se vão refletir na curva idade-crime. É possível, assim, que o autocontrolo seja mais 

baixo durante a adolescência e que aumente nos períodos subsequentes.  

É com este exercício de Pratt que, procura fornecer uma visão mais integradora 

das descobertas mais recentes sobre o autocontrolo com as perspetivas teóricas da 

Criminologia Desenvolvimental, que se finaliza esta primeira parte do enquadramento 

teórico. A seção seguinte tem como objetivo explanar os eixos centrais da metodologia 
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longitudinal, bem como descrever os resultados das principais investigações longitudinais 

realizadas até à atualidade.  

 

1.5. Metodologia longitudinal e estudos empíricos da Criminologia 

Desenvolvimental  

 

Expostas as principais teorias elaboradas no âmbito da Criminologia 

Desenvolvimental, explorar-se-á agora sobre a sua principal metodologia, a abordagem 

longitudinal, bem como sobre os resultados dos principais estudos centrados na 

explicação do desenvolvimento do comportamento antissocial e delinquente. A opção 

pela inclusão desta secção teórica não se deve apenas à importância que a mesma assume 

nesta área de investigação, cujas teorias refletem uma articulação intrínseca com o campo 

empírico. Pretende-se também, ilustrar concetualmente a opção metodológica da presente 

tese, mais especificamente, a escolha por uma abordagem longitudinal breve, com dois 

momentos de recolha de dados (wave 1 e wave 2).  

 

1.5.1. Estudos longitudinais: Definição e aspetos-chave  
 

O interesse pelo percurso ou desenvolvimento natural do comportamento 

delinquente ao longo da vida ocupa, como demonstrado, um lugar central na Criminologia 

Desenvolvimental. Face a isto, a maioria das investigações desenvolvidas neste domínio 

assentam na metodologia longitudinal através da qual grupos de indivíduos são seguidos 

durante um determinado período de tempo.  

De acordo com Piquero (2008), a abordagem longitudinal promete um 

conhecimento mais aprofundado sobre os delinquentes e os seus crimes, assim como um 

olhar mais próximo sobre os padrões da atividade criminal ao longo da vida e da 

continuidade e descontinuidade das trajetórias delinquenciais.  

A investigação longitudinal compreende, então, i) a recolha de dados sobre uma 

variável em dois ou mais períodos temporais; ii) a recolha de dados sobre os mesmos 

sujeitos ou casos em dois ou mais períodos temporais; iii) e a análise de dados 

comparativa entre pelo menos dois períodos temporais (Menard, 2002).  

Aplicada ao campo criminológico, e mais especificamente aos estudos da 

Criminologia Desenvolvimental, esta abordagem metodológica permite medir as 
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diferenças ou mudanças entre sujeitos e nos sujeitos entre, pelo menos, dois períodos 

temporais (Fonseca, 2004). Contrariamente, nos estudos transversais, os dados são 

recolhidos apenas num único momento, possibilitando a análise de diferenças entre 

indivíduos ou entre casos num dado período, mas não das mudanças intra-individuais que 

podem ocorrer em dois ou mais períodos temporais (Menard, 2015).  

Os estudos longitudinais podem assumir desenhos variados, como o estudo 

longitudinal prospetivo, o estudo retrospetivo ou até mesmo ambos (Loeber & 

Farrington, 1994). De acordo com Loeber e Farrington (1994), nos estudos de natureza 

retrospetiva o foco é no passado do indivíduo, ou seja, procura-se reconstruir as 

circunstâncias que conduziram aquela pessoa até ao presente, normalmente, através da 

análise documental e da aplicação de questionários. Naturalmente, estes estudos padecem 

de problemas como a falta de memória dos sujeitos participantes, o viés retrospetivo ou 

até mesmo a destruição de registos oficiais mais antigos (Fonseca, 2004).  Por sua vez, 

os estudos prospetivos envolvem a aplicação repetida de medidas aos mesmos sujeitos 

(com pelo menos dois momentos de recolha de dados) e implicam que os fatores de risco 

e proteção sejam medidos antes da variável dependente sob investigação, isto é, antes do 

comportamento delinquente ocorrer (Farrington, 2006, 2015). Comparados ao primeiro 

tipo, o estudo prospetivo permite aos investigadores uma margem mais alargada na 

escolha das medidas a usar para testar hipóteses específicas, enquanto que o desenho 

retrospetivo depende da informação e dos dados que estiverem disponíveis no momento 

da investigação e que são questionados ao indivíduo (Loeber & Farrington, 1994).  

No que concerne aos seus objetivos, o desenho longitudinal consubstancia três 

propósitos fundamentais. Por um lado, um objetivo descritivo, ou seja, procura descrever 

o comportamento delinquente e a sua evolução, estimando, por exemplo, a prevalência e 

a frequência dos atos delinquentes, a idade de início, as trajetórias desenvolvimentais e a 

desistência. Por outro lado, um objetivo explicativo ou etiológico que visa analisar os 

fatores de risco e os processos causais que conduzem a diferentes tipos de carreira 

delinquente. A estes fins, acresce um último que se prende com a análise das 

consequências do comportamento antissocial, quer do ponto de vista da disrupção do 

normal desenvolvimento ao longo do ciclo de vida, quer em termos de persistência das 

próprias carreiras criminais (Thornberry & Krohn, 2004).  

Os benefícios da investigação longitudinal são claros e inilidíveis. Na verdade, a 

pesquisa longitudinal permite analisar o desenvolvimento do comportamento delinquente 

ao longo do tempo, fornecendo informação relevante sobre os parâmetros descritivos e 
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sobre os mecanismos dinâmicos deste fenómeno. Permite também identificar sequências 

desenvolvimentais, sua continuidade e descontinuidade, bem como os efeitos que os 

acontecimentos de vida, os fatores de rico e de proteção têm em diferentes idades ou 

períodos desenvolvimentais. Tudo isto, organizado numa ordem temporal que contribui 

para a identificação das potenciais causas da conduta transgressiva (Fonseca, 2004).  

Contudo, as limitações desta metodologia também são irrefutáveis. O primeiro 

obstáculo prende-se com a inferência causal e consubstancia aquilo que tem sido 

designado por “efeitos de seleção”. Uma vez que a pesquisa longitudinal se baseia na 

observação naturalista, torna-se difícil distinguir o impacto que uma determinada variável 

tem relativamente a outras variáveis. Outro problema é o atrito ou a mortalidade da 

amostra, muito comum em estudos longitudinais mais longos, e que prejudica, a tentativa 

de estabelecer uma ordem causal para as variáveis em estudo devido à infrequência das 

respostas recolhidas. Uma terceira apreciação concerne aos efeitos de teste, ou seja, aos 

efeitos que a aplicação de uma medida (e.g. entrevista ou questionário) tem na sua 

aplicação subsequente. Por exemplo, nos casos dos inquéritos de delinquência 

autorrevelada é comum constatar que o relato da prevalência e incidência é superior na 

primeira aplicação, diminuindo nas aplicações subsequentes, principalmente quando os 

respondentes percebem que existem questões de follow-up para determinadas perguntas. 

Por último, não raras vezes, o exercício de determinar se as mudanças no comportamento 

delinquente ao longo do tempo se devem ao envelhecimento dos sujeitos, à mudança de 

determinados períodos temporais ou à quantidade de tempo que medeia entre a recolha 

de dados e a análise de resultados, pode ser problemático. Daqui resulta, a necessidade 

cada vez mais premente de adotar metodologias multi-informantes na pesquisa 

longitudinal (Farrington, 2015; Fonseca, 2004). 

 

1.5.2. Estudos longitudinais na Criminologia Desenvolvimental     
 

Esta secção tem como objetivo dar a conhecer os principais estudos longitudinais 

realizados ou ainda em curso na Criminologia Desenvolvimental. Na seleção dos estudos 

a incluir, e de forma a enquadrar conceptualmente a presente investigação, atendeu-se a 

diferentes critérios: foram selecionados quatro estudos conduzidos em amostras 

comunitárias, cujas avaliações tiveram início na infância e que compreenderam, até hoje, 

pelo menos dez momentos de avaliação. 
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 Optou-se, assim, pela apresentação dos estudos de Cambridge, do estudo de 

Pittsburgh, do estudo de Montreal e do estudo de Dunedin. Serão delineadas as suas 

principais características, mais especificamente, os seus objetivos, amostra, metodologia, 

instrumentos utilizados e uma breve referência aos resultados mais relevantes de cada 

um. Esta seção termina com um sumário dos principais resultados e das descobertas 

fundamentais da pesquisa longitudinal até à atualidade.  

 

1.5.2.1. The Cambridge Study in Delinquent Development 
 

O Cambridge Study in Delinquent Development (doravante designado de estudo 

de Cambridge) é um estudo longitudinal prospetivo do desenvolvimento do 

comportamento antissocial e delinquente em 411 indivíduos do sexo masculino, nascidos, 

na sua maioria, em 1953 e oriundos da zona Sul da cidade de Londres, Inglaterra. 

Encetado em 1961, esta pesquisa conta já com 57 anos de duração e seguiu este grupo de 

indivíduos entre os seus 8 e 46 anos de idade (Farrington, 2015). 

A finalidade do estudo de Cambridge era descrever o desenvolvimento do 

comportamento criminal em rapazes oriundos de uma zona urbana desfavorecida. Este 

objetivo geral foi acompanhado de outras questões mais específicas, designadamente: i) 

investigar em que medida é possível prever o comportamento antissocial e delinquente; 

ii) explicar o início e a desistência do comportamento antissocial e delinquente; iii) e 

perceber a (des)continuidade do comportamento antissocial e delinquente ao longo do 

tempo (Farrington, 2001, 2015).  

No sentido de prosseguir estes objetivos, foram utilizadas diferentes fontes de 

informação aplicadas em diferentes idades, nomeadamente: i) entrevistas aos sujeitos (8-

9, 10-11, 14-15, 16, 18, 21, 25, 32 e 46 anos de idade) e aos seus pais/cuidadores (todos 

os anos, a partir dos 8 até aos 14 anos de idade); ii) aplicação de medidas psicométricas 

aos sujeitos na escola, em casa e nas instalações do projeto; iii) aplicação de inquéritos 

de delinquência autorrevelada (a partir dos 14 anos de idade); iv) aplicação de 

questionários aos pais, professores (8, 10, 12 e 14 anos de idade) e aos seus pares; v) e a 

consulta de registos oficiais.   

Mais especificamente, as entrevistas aos sujeitos amostrados procuraram 

aprofundar questões como as circunstâncias de vida, historial de emprego, 

relacionamento interpessoal, doenças e acidentes, atividades de lazer (e.g. consumo de 

álcool e drogas) e o comportamento delinquente. Por sua vez, os testes psicométricos 
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aplicados tiveram como objetivo recolher dados sobre a inteligência, a vinculação aos 

pais, a personalidade e a impulsividade psicomotora dos sujeitos.  

No que concerne às restantes fontes de informação, os pais (principalmente a mãe) 

reportaram informação sobre a família (e.g. estrutura, dimensão, situação económica e 

conflito familiar), sobre si (e.g. história profissional e história de saúde mental,) sobre as 

suas práticas parentais (e.g. atitudes parentais, disciplina, supervisão, envolvimento) e 

sobre os seus filhos (e.g. impulsividade). No que toca aos professores, estes relataram 

informação sobre o comportamento agressivo e problemático em contexto escolar, a 

capacidade de concentração, a performance escolar e o absentismo. Por sua vez, os pares 

foram questionados sobre aspetos como o comportamento desafiador e problemático, a 

desonestidade e a popularidade dos seus amigos. Por fim, a consulta de registos oficiais 

incluiu o acesso a dados hospitalares sobre o nascimento dos sujeitos, a dados sobre as 

taxas de delinquência das escolas frequentadas (prevalência de comportamentos 

delinquentes na escola) pelos mesmos e ao registo criminal dos sujeitos e seus familiares 

(Farrington, 2004).  

Dada a duração e abrangência desta investigação, não é surpreendente a enorme 

quantidade de resultados obtidos até hoje e que já resultaram na publicação de pelo menos 

4 livros e 120 artigos científicos. Selecionar os resultados considerados mais importantes 

e pertinentes para a presente tese não foi um exercício simples. Uma vez que o foco desta 

investigação é nos correlatos e preditores do comportamento antissocial e delinquente na 

infância e adolescência, o foco dirigiu-se, assim, aos resultados que melhor ilustram esta 

questão. 

Sendo assim, relativamente às causas do comportamento delinquente, o estudo de 

Cambridge revelou que existem diferenças individuais entre as pessoas no que concerne 

ao constructo teórico designado de “propensão antissocial”, uma característica que parece 

ser relativamente estável desde a infância até à idade adulta e que explica a continuidade 

do comportamento delinquente ao longo da vida. Contudo, os resultados também 

apontam para a relatividade desta estabilidade, ou seja, para uma mudança absoluta no 

comportamento antissocial. Com efeito, a atividade transgressiva pode aumentar ou 

diminuir com a idade, porém, para os ofensores persistentes a continuidade do 

comportamento delinquente tende a verifica-se ao longo de todo o seu ciclo de vida. 

Contrariamente, a maioria dos delinquentes juvenis estudados demonstrou ter uma vida 

livre de crime aos 32 anos de idade. Este conjunto de dados, sugere assim, a existência 

de diferenças trajetórias criminais (Farrington, 2003b).  
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Outro resultado relevante e que também concerne ao desenvolvimento das 

carreiras criminais e às co-ofensas, prende-se com o fato da criminalidade está 

concentrada em determinadas pessoas e em certas famílias. Um pequeno grupo de 

ofensores, os ofensores crónicos, normalmente oriundos de famílias com uma 

multiplicidade de problemáticas, é responsável por uma proporção significativa da 

criminalidade autorrevelada e obtida através da consulta de registos oficiais (idem).  

No que toca aos fatores de risco, esta pesquisa também revelou que os preditores 

mais importantes do comportamento delinquente durante a infância (8-10anos) são o 

comportamento antissocial precoce, a impulsividade, a baixa inteligência, a criminalidade 

familiar, a pobreza e as fracas práticas parentais. Aos 14, a maioria destes fatores de risco 

continuou a explicar a atividade antissocial. Com efeito, os jovens com condutas 

delinquentes continuaram a apresentar problemáticas semelhantes, como a negligência e 

severidade da disciplina parental, conflitos familiares, baixa inteligência, 

comportamentos antissociais (e.g. mentir, desafiar a autoridade, absentismo escolar), falta 

de concentração e impulsividade. Por sua vez, aos 32 anos de idade, foram identificados 

os preditores mais fortes de condenação, nomeadamente, ter um pai condenado, assumir 

comportamentos de desafio, insucesso escolar, a separação dos pais e viver em habitações 

sociais. Por último, realçam-se os fatores que foram identificados como mais importantes 

na desistência do crime, designadamente, arranjar emprego, casar e mudar de residência 

(para fora de Londres) (Farrington, 2003b, 2004). 

 

1.5.2.2. Pittsburgh Youth Study 

 
O estudo de Pittsburgh é um estudo longitudinal prospetivo do desenvolvimento 

da delinquência juvenil, de problemas de saúde mental e do abuso de drogas em três 

amostras de indivíduos do sexo masculino residentes na zona urbana de Pittsburgh, nos 

EUA. Centrado na explicação da delinquência, esta pesquisa teve como objetivo 

fundamental analisar e descrever as trajetórias desenvolvimentais da delinquência mais 

séria, bem como os seus fatores de rico e proteção (Loeber, Farrington, Stouthamer-

Loeber, Moffitt, Caspi, White, Wei, & Beyers, 2004).  

Esta investigação teve início entre 1987-1988 e incidiu sobre uma amostra global 

de 1500 rapazes com idades compreendidas entre os 7 e os 13 anos de idade. Para efeitos 

do estudo, a amostra foi dividida em três subamostras, em função da idade e ano de 

escolaridade dos sujeitos. Cada subamostra foi constituída por aproximadamente 500 
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indivíduos e as três foram designadas de “amostra mais nova”, “amostra do meio” e 

“amostra mais velha”. Outro aspeto relevante do processo amostral, é que a partir de uma 

avaliação inicial, os autores perceberam que pelo menos metade da amostra global 

apresentava comportamentos diruptivos graves, sendo, portanto, considerados indivíduos 

de alto risco.  

Até hoje, a frequência e os intervalos entre avaliações variaram entre as três 

subamostras: em intervalos de 6 meses a 12 meses, a “amostra mais nova” foi avaliada 

em 18 momentos, dos 7 aos 20 anos e a “amostra mais velha” foi avaliada 16 vezes, dos 

13 aos 25 anos de idade. Por sua vez, a “amostra do meio” foi avaliada durante 3 anos (7 

avaliações), tendo sido descontinuada quando se sobrepôs com a idade da “amostra mais 

nova” (Loeber et al., 2004). 

Para identificar os correlatos e potenciais causas do comportamento delinquente, 

o estudo de Pittsburgh baseou-se em três fontes de informação: entrevistas aos sujeitos e 

seus pais; medidas psicométricas e inquéritos de delinquência autorrevelada; e registos 

oficiais (e.g. documentos judiciais, registos criminais e registo escolar) (Loeber, 

Stouthamer-Loeber & Farrington, 2008).  

Uma análise sobre os principais resultados desta investigação mostra, 

primeiramente que a prevalência da delinquência mais grave era elevada (aos 16 anos, a 

prevalência da delinquência mais grave era de 27% para os indivíduos afro-americanos e 

de 19% para os indivíduos caucasianos), tratando-se, de acordo com os autores, de uma 

população de “risco significativo”. Por outro lado, a maioria da delinquência mostrou 

estar concentrada em algumas famílias: 5% das famílias eram responsáveis por 30% das 

ofensas cometidas e de uma forma geral, 12% das famílias continha 44% dos ofensores 

(Loeber et al., 2004).  

No que concerne às trajetórias desenvolvimentais, os resultados sugerem que para 

a maioria dos rapazes, o comportamento antissocial e delinquente apresenta um percurso 

contínuo, marcado pela passagem de comportamentos menos sérios para comportamentos 

mais graves. Neste continuum, foram identificadas três trajetórias desenvolvimentais, 

também elas organizadas progressivamente no tempo, da menos séria para a mais séria 

(trajetória do conflito com a autoridade, trajetória encoberta e trajetória manifesta). 

Em turno, as conclusões alcançadas sobre os fatores de risco do comportamento 

delinquente são consistentes com as obtidas no estudo de Cambridge, replicando a 

maioria dos resultados obtidos nessa pesquisa. Assim, no plano individual, constatou-se 

que os preditores mais importantes da delinquência eram a impulsividade, a baixa 
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inteligência, certos fatores de personalidade (e.g. medo, ansiedade e raiva), baixos níveis 

de culpa e a hiperatividade. Já no âmbito familiar, a supervisão parental surgiu como o 

principal preditor do comportamento delinquente, seguida da comunicação deficitária 

entre pais e filhos e da punição física. Acresce que as interações pais-filhos revelaram ser 

estáveis ao longo do tempo, principalmente no que respeita à punição física, à 

comunicação, à supervisão, à parentalidade positiva e à relação pais-filhos com fraca 

qualidade. Adicionalmente, também se verificou que a punição física conheceu um 

decréscimo ao longo do tempo, enquanto que a fraca supervisão e a baixa parentalidade 

positiva aumentaram durante a adolescência.  

Por último, os autores identificam um conjunto de fatores de risco a um nível 

macro, onde a dependência de assistência social constituiu o preditor mais explicativo da 

atividade transgressiva, seguida do estatuto socioeconómico baixo, ser oriundo de uma 

família disfuncional e residir numa zona habitacional desfavorecida (Browning & Loeber, 

1999; Loeber et al., 2004, 2008).  

 

1.5.2.3. The Montreal Longitudinal and Experimental Study 

 
Iniciado em 1984, o estudo de Montreal é um estudo longitudinal-experimental 

dirigido à investigação do desenvolvimento do comportamento antissocial desde a 

infância (idade pré-escolar) até à adolescência (final do ensino secundário), enfatizando 

o papel das interações pais-filhos no desenvolvimento do comportamento delinquente. 

Trata-se de um estudo que, ao contrário dos anteriores, integra uma componente 

experimental ou de tratamento, traduzida num treino de competências sociais para 

crianças (7-9 anos) e num treino de competências parentais (Tremblay, 2010). 

Partindo do racional que as crianças de zonas socioeconomicamente 

desfavorecidas têm mais probabilidade de incorrer em atividades delinquentes na vida 

futura, este estudo procurou identificar, a partir de uma amostra inicial de 1161crianças 

do sexo masculino com 6 anos de idade (53 escolas), um subgrupo de crianças com 

comportamentos disruptivos. Desta avaliação inicial, constatou-se que 319 crianças 

estavam cima do percentil 70 nos comportamentos disruptivos avaliados. Esta subamostra 

foi aleatoriamente randomizada por três grupos: o grupo A, com 82 crianças (grupo de 

observação longitudinal intensiva); o grupo B, com 43 crianças (grupo experimental); e 

o grupo C, com 41 crianças (grupo de controlo). No plano longitudinal, foram 
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acompanhados, anualmente, 900 crianças da amostra original, dos 10 aos 17 anos de idade 

(Tremblay, Vitaro, Nagin, Pagani & Séguin, 2004). 

Para avaliar o comportamento antissocial das crianças e o contributo da 

parentalidade no seu desenvolvimento, o estudo de Montreal baseou-se na aplicação de 

um conjunto de medidas, designadamente: medidas psicométricas às mães, aos 

professores (a partir dos 6 até aos 15 anos de idade) e aos pares (10, 11 e 12 anos de 

idade);  inquéritos de delinquência autorrevelada (a partir dos 10 até aos 17 anos e, 

posteriormente, aos 20 anos de idade); entrevistas clínicas estruturadas às crianças e suas 

mães (anualmente, a partir dos 15 anos de idade); observação direta de interações sociais 

em casa, na escola e em contexto laboratorial (aos 7 e aos 15 anos de idade); e testes 

psicofisiológicos e neuropsicológicos (a partir dos 7 anos até aos 20 anos de idade).  

Mais especificamente, a partir dos questionários aplicados às mães foi obtida 

informação sobre o background familiar, os acontecimentos de vida, o comportamento 

parental, as relações familiares e o suporte social. Adicionalmente, também foram 

avaliados, com base no relato maternal e dos professores, comportamentos como a 

agressividade física (e.g. bater noutras crianças), o comportamento de oposição (e.g. 

irritabilidade, desobediência), os problemas de comportamento encobertos (e.g. mentir, 

furtar), a ansiedade (e.g. medo, apreensão),o défice de atenção (e.g. fraca capacidade de 

concentração), a hiperatividade (e.g. não conseguir parar quieto) e o comportamento 

prosocial (e.g. preocupação com outras crianças).   

Por sua vez, as entrevistas realizadas aos jovens abrangeram dimensões como as 

características de personalidade, os acontecimentos de vida, a perceção sobre o 

comportamento parental, as relações familiares, as amizades, as atitudes face à escola e à 

lei e as atividades de lazer. Por fim, nos inquéritos de delinquência autorrevelada, as 

crianças/jovens reportaram a prevalência de atos como o furto, a invasão de propriedade 

privada, o consumo de álcool e drogas, crimes de dano, o vandalismo, o porte de arma 

etc. (Tremblay, 2010). 

Passados 34 anos sobre o seu início, o contributo desta investigação para o 

conhecimento do desenvolvimento do comportamento antissocial e delinquente é 

incontestável. Não só pela informação produzida ou por integrar uma componente 

experimental, fazendo do mesmo um estudo com características únicas, mas por ter 

iniciado a análise longitudinal ainda em idade pré-escolar.  

Esmiuçando os seus principais resultados, esta pesquisa demonstrou que, no que 

concerne às trajetórias desenvolvimentais, o pico da frequência da agressividade física, 
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do comportamento de oposição e da hiperatividade ocorre durante a idade pré-escolar 

(aos 17 meses). Mais, da análise realizada, verificou-se que estes comportamentos 

raramente tinham início após este período desenvolvimental. Adicionalmente, esta 

pesquisa também revelou que os preditores pré-natais (antes do nascimento) mais 

robustos da agressividade na idade pré-escolar são o insucesso escolar das mães (não 

completar o ensino secundário) bem como o consumo de álcool pelas mesmas. No 

momento do nascimento, ter um irmão e um funcionamento familiar pobre surgiram 

como os preditores mais importantes da agressividade. Finalmente, o temperamento 

difícil emergiu como o preditor mais forte aos 5 meses de idade (Tremblay, 2010).  

Daqui decorrem um conjunto de conclusões importantes e inovadoras no campo 

criminológico.  

Com efeito, esta análise descritiva sugere que os fatores de risco normalmente 

identificados como potenciais fatores etiológicos do comportamento antissocial, como as 

práticas parentais, a associação a pares desviantes e o insucesso escolar, podem não 

consubstanciar as causas do início do comportamento delinquente. Não obstante 

desempenharem um papel fundamental na persistência ou redução do comportamento 

antissocial, Tremblay et al. (2004) argumentam que a trajetória crónica do 

comportamento antissocial precede a potencial influência daqueles fatores. A maioria das 

crianças inicia estes comportamentos assim que têm coordenação motora e uma 

oportunidade adequada para o fazer, o que sugere que os mesmos integram um repertório 

humano comportamental básico e inicial na vida dos indivíduos. Consequentemente, o 

foco deve dirigir-se ao processo de socialização, nomeadamente à aprendizagem de 

comportamentos alternativos e à inibição de comportamentos disruptivos desde tenra 

idade. De acordo com estes autores, um processo de socialização bem-sucedido impedirá 

que estas crianças sejam etiquetadas como desviantes desde a infância e durante a 

adolescência e vida adulta. 

Por outro lado, este conjunto de resultados indica que a frequência da 

agressividade em idade pré-escolar está associada a fatores que são normalmente 

identificados como preditores do comportamento antissocial, tais como os níveis 

educacionais baixos e o consumo de substâncias pelas mães, o funcionamento familiar 

pobre e o temperamento “difícil”. A partir daqui os autores salientam que o estudo e a 

prevenção do comportamento agressivo devem passar a atender também outros aspetos, 

especialmente a história de vida das mães. Com efeito, é possível que problemas prévios 

de comportamento das mães possam influenciar de forma negativa o fornecimento de 
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cuidados pré e pós-natais o que, por sua vez, vai influenciar as disposições 

temperamentais da criança e, consequentemente, o desenvolvimento de comportamentos 

antissociais (idem).   

 

1.5.2.4. The Dunedin Multidisciplinary Health and Development Study  

 

O estudo de Dunedin é um estudo longitudinal prospetivo, com um desenho 

correlacional dirigido à investigação do desenvolvimento da saúde e do comportamento 

delinquente de um cohort de nascimento constituído por 1037 indivíduos (52% do sexo 

masculino), nascidos entre 1972-1973 na Nova Zelândia. Tem contribuído, assim, com 

informação de enorme relevância sobre os preditores do comportamento delinquente na 

infância, bem como sobre a idade de início, a continuidade e descontinuidade do 

comportamento delinquente ao longo da vida e, não menos importante, sobre as 

diferenças de sexo no desenvolvimento do comportamento antissocial (Poulton, Moffitt 

& Silva, 2015) 

O conjunto de variáveis e instrumentos utilizados neste estudo também é 

contundente. De uma forma sumária, esta pesquisa incluiu a avaliação: i) de distintas 

dimensões familiares, como a saúde mental, a estrutura familiar e o funcionamento 

familiar, a interação pais-filhos, os maus-tratos, perdas e divórcios etc. através da 

aplicação de medidas psicométricas aos pais (desde o nascimento até aos 15 anos e 

posteriormente aos 26 e aos 38 anos de idade); ii) do comportamento antissocial 

autorelatado e reportado pelos pais, professores e acedido através de registos oficiais 

(durante todo o estudo); iii) de comportamentos de risco para a saúde, como o consumo 

de álcool e drogas, comportamentos sexuais de risco etc. (a partir dos 7 anos até aos 38 

anos de idade); de indicadores neuropsicológicos, da inteligência e da linguagem (desde 

os 3 anos até aos 13 anos de idade); iv) da saúde física e indicadores psicofisiológicos, 

como o ritmo cardíaco e a pressão arterial (a partir dos 3 anos até aos 38 anos) etc. Outro 

aspeto relevante é que, contrariamente a outros estudos deste tipo, a recolha de dados foi 

realizada sempre pessoalmente, nas instalações do projeto, através de entrevistas. Num 

total, até à atualidade o estudo de Dunedin compreendeu 12 momentos de avaliação (3, 

5, 7, 9, 11, 13, 15, 18, 21, 26, 32 e 38 anos de idade) (Moffitt, Caspi, Rutter & Silva, 2001; 

Poulton et al., 2015). 

Os resultados desta investigação abrangem diferentes áreas e domínios científicos, 

exigindo também um exercício de seleção daqueles que são considerados mais pertinentes 
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para a presente tese.  Assim, o foco será, ainda que brevemente, nos resultados 

concernentes às trajetórias desenvolvimentais e às diferenças de sexo no comportamento 

antissocial e delinquente. 

A análise de trajetórias no estudo de Dunedin foi realizada sobre uma subamostra 

de 525 indivíduos e demonstrou a existência de 5 trajetórias delinquenciais: i) um grupo 

de ofensores persistentes, com uma trajetória estável e com mais sintomas de desordens 

de conduta que os restantes grupos; ii) um grupo cuja trajetória parece limitada à 

adolescência, com início aos 7 anos, um pico aos 18 e um decréscimo a partir dos 26 anos 

de idade; iii) um grupo em recuperação, com inicio na infância, mas com um decréscimo 

gradual ao longo da idade; iv) um grupo de abstinentes, sem sintomas de desordem de 

conduta ao longo da vida; v) e um grupo de baixo risco, com poucos sintomas e 

comportamentos antissociais entre os 7 e os 26 anos de idade.  

Esta análise contribuiu para a elaboração da teoria taxonómica de Moffitt (1993), 

já abordada neste trabalho, e que identifica duas categorias principais de ofensores, os 

ofensores limitados à adolescência e os ofensores persistentes. Estas tipologias refletem 

a continuidade e a descontinuidade do comportamento delinquente ao longo do ciclo de 

vida. Enquanto que os ofensores limitados à adolescência, aos 26 anos, já abandonaram 

a atividade criminal (com algumas exceções para o consumo de substâncias e para os 

crimes contra a propriedade), os ofensores persistentes continuam a delinquir na idade 

adulta, revelando problemas de saúde mental graves, adição a substâncias, violência 

doméstica, maus-tratos a crianças e crimes violentos (Liberman, 2008).  

No que concerne à análise de comparação de sexos no comportamento 

delinquente, Moffitt et al. (2001) encontraram uma multiplicidade de diferenças entre 

homens e mulheres, mas também algumas semelhanças. 

Com efeito, os resultados desta pesquisa sugerem que a prevalência da desordem 

de comportamento antissocial é 2,5 vezes maior nos homens do que nas mulheres, 

apresentando também uma maior continuidade ao longo da vida no sexo masculino. Os 

homens também cometem mais crimes violentos e são mais facilmente detetados pelo 

sistema de justiça, devido à frequência e seriedade da atividade transgressiva. 

Relativamente aos fatores de risco, os homens são normalmente mais expostos a fatores 

de risco como os défices neuropsicológicos, a hiperatividade e os problemas de 

relacionamento com pares.  
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No que concerne às trajetórias desenvolvimentais, é raro uma mulher apresentar 

uma trajetória persistente do comportamento delinquente, enquadrando-se o sexo 

feminino na categoria de ofensores limitados à adolescência.  

Não obstante estas diferenças, homens e mulheres aproximam-se em alguns 

pontos. Os indivíduos do sexo masculino e feminino tendem a cometer ofensas 

relacionadas com drogas, sendo que a violência conjugal também é semelhante em 

homens e mulheres. O mesmo se pode verificar relativamente à idade de início do 

comportamento antissocial (quando iniciado antes da idade adulta) e à influência de 

múltiplos fatores de risco, bastante similar entre ambos os sexos. Apesar de haver uma 

diferença na exposição aos mesmos, este estudo revela que fatores como a adversidade 

familiar, a inteligência ou o temperamento difícil são fortes preditores do comportamento 

delinquente, quer em homens, quer em mulheres (Moffitt et al., 2001).  

 

1.5.3. Principais resultados dos estudos longitudinais: Sumário integrativo  
 

Partindo da sistematização apresentada por Farrington (2015), finda-se esta seção 

com um sumário dos principais resultados obtidos na pesquisa criminológica 

longitudinal. Dada a quantidade significativa de informação que cada estudo apresenta 

periodicamente, procurar-se-á dar a conhecer uma visão mais clara e estruturada da 

mesma, cobrindo dois tópicos fundamentais: o desenvolvimento do comportamento 

delinquente e os fatores de risco da delinquência. 

 
Desenvolvimento do comportamento delinquente 

 
Um dos resultados mais consistentes, obtido principalmente a partir das 

investigações longitudinais mais longas, é a significativa continuidade que existe na 

carreira criminal. É considerável a evidência empírica que indica que o comportamento 

antissocial precoce prediz a delinquência em idades posteriores e que o início precoce do 

comportamento delinquente prediz a delinquência futura (Krohn & Thornberry, 2004).  

Esta conclusão sugere a existência de uma manifestação geral e subjacente do 

comportamento criminal, um potencial antissocial que se distribuí de forma heterogénea 

na população e que se revela ao longo do ciclo da vida. Esta ideia consubstancia aquilo 

que é designado na literatura como a hipótese da “propensão criminal” do comportamento 

delinquente, descrita anteriormente no presente trabalho. Ora, não obstante esta 
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continuidade, a descontinuidade ou mudança no comportamento antissocial também é 

visível, o que pode sugerir uma explicação mais dinâmica ou “state-dependent”. Nesta 

hipótese, como demonstrado, a continuidade do comportamento delinquente deve-se à 

ocorrência de determinadas circunstâncias, como o labelling ou a estigmatização e aos 

efeitos cumulativos que a delinquência vai gerando ao longo da vida (Farrington, 2015). 

O estudo das trajetórias delinquenciais também tem produzido informação muito 

proeminente, principalmente do ponto de vista das políticas de justiça criminal. Sabe-se, 

por um lado, que a maioria dos ofensores comete crimes durante a adolescência, 

desistindo no final deste período e, por outro, que um pequeno grupo de ofensores, com 

início precoce, é responsável pela maioria da criminalidade cometida (Moffitt, 1993). 

Nesta área de estudo, também se destaca o conhecimento produzido sobre os ofensores 

que iniciam a atividade delinquente na idade adulta. A estes é atribuída uma quantidade 

significativa de crimes mais graves, como o crime sexual, o crime no local de trabalho, o 

vandalismo e a fraude. Contrariamente, na delinquência juvenil, os crimes mais comuns 

são o furto residencial e o furto de veículos (Farrington, 2015). 

O desenvolvimento do comportamento antissocial e delinquente também tem sido 

explorado em função do sexo dos sujeitos (e.g. estudo de Dunedin). Aqui as evidências 

sugerem que os homens praticam mais atos delinquentes que as mulheres e que têm mais 

probabilidade de ser condenados pela prática de crimes (Moffitt et al., 2001). No que 

concerne à continuidade, Piquero, Brame e Moffitt, (2005) sugerem que os processos de 

continuidade do comportamento delinquente ocorrem no final da adolescência e de forma 

semelhante para homens e mulheres.  

Mudando de perspetiva, agora para a desistência do comportamento criminal, 

também é consensual que os preditores mais robustos da mesma são o casamento, arranjar 

emprego, integrar o exército e afastar-se de pares delinquentes (Sampson & Laub, 1993). 

Contudo, para os ofensores com início precoce, a idade da desistência é, geralmente, mais 

tardia (Farrington, Ttofi, Crago & Coid, 2014).  
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Fatores de risco do comportamento delinquente4 

 

Concetualizados como o conjunto de “antecedentes que poderão potenciar a 

probabilidade de início, frequência, persistência ou duração de determinado 

comportamento desajustado5” (Farrington, 2002, p. 664), os fatores de risco para o início 

do comportamento delinquente antes dos 20 anos de idade são consistentes e parecem 

assumir naturezas distintas, mais especificamente, uma natureza individual, familiar e 

ambiental ou comunitária (Farrington & Welsh, 2007). Contudo, surgem novas questões 

que concernem aos mecanismos e processos que explicam o impacto desses fatores de 

risco, por um lado, e à relação entre as mudanças intra-individuais nesses fatores e as 

mudanças intra-individuais na delinquência, por outro.  

De uma forma breve, nos fatores de risco individuais, encontra-se a baixa 

inteligência, a fraca performance escolar, a hiperatividade e impulsividade, a procura de 

risco e o comportamento antissocial na infância, incluindo a agressividade e o bullying 

(Lipsey & Derzon, 1998).  

Por exemplo, no estudo de Cambridge, um terço das crianças que apresentaram 

um QI igual ou inferior a 90 entre os 8 e os 10 anos de idade, apresentaram o dobro das 

taxas de condenação durante a adolescência, bem como, uma performance escolar mais 

pobre e abandono escolar aos 15 anos de idade (Farrington, Loeber & Ttofi, 2012). No 

mesmo sentido, a pesquisa de Fergusson, Horwood e Ridder (2005) revelou que um QI 

baixo aos 8 anos de idade constituía um preditor não só da atividade criminal, mas 

também do consumo de substâncias psicoativas, de problemas de saúde mental (e.g. 

distúrbios de ansiedade) e de gravidez precoce. Por sua vez, no estudo de Pittsburgh a 

impulsividade reportada pelos professores (“age sem pensar”), a impulsividade 

autoreportada, o baixo autocontrolo autoreportado (“sou incapaz de adiar a gratificação”) 

e a impulsividade psicomotora, surgiram como os preditores mais robustos da 

delinquência autorrevelada entre os 10 e os 13 anos de idade. Mais especificamente, a 

impulsividade cognitiva (baseada nos processos de pensamento) surgiu como um preditor 

mais relevante na explicação da delinquência autorrevelada, quando comparada à 

                                                        
4 Aqui apresenta-se sumariamente os fatores de risco que têm sido identificados na literatura longitudinal 
como mais importantes na predição da delinquência. Uma apresentação mais aprofundada será realizada 
neste capítulo, no ponto 2, relativamente às variáveis de interesse da presente investigação, nomeadamente, 
a idade, o sexo, as emoções morais, o temperamento da criança e as práticas parentais. 
5 A tradução é nossa. Na versão original: “risk factors are prior factors that increase the risk of occurrence 
of the onset, frequency, persistence or duration of offending.” 
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impulsividade comportamental, à perceção sobre o tempo futuro e ao adiamento da 

gratificação (White, Moffitt, Caspi, Bartusch, Needles & Stouthamer-Loeber, 1994).  

Relativamente aos fatores familiares, os estudos longitudinais têm demonstrado 

que a fraca supervisão parental, a disciplina severa e inconsistente, o abuso físico, a frieza 

parental, a negligência, o fraco envolvimento e a criminalidade parental e familiar 

consubstanciam os principais fatores de risco do comportamento delinquente na 

adolescência.   

No contexto das práticas educativas, a fraca supervisão parental emerge como o 

preditor mais consistente e replicável da delinquência, sendo comum predizer o dobro do 

risco de atividade criminal (Farrington & Welsh, 2007). Por exemplo, a pesquisa de 

McCord (1979) demonstrou que a fraca supervisão parental durante a infância surge como 

o preditor mais robusto da criminalidade violenta e contra a propriedade aos 45 anos de 

idade e que a rejeição e frieza parental também contribuem para a explicação da 

delinquência. Acresce que, o calor parental parece consubstanciar um fator de proteção 

relativamente às consequências negativas originadas por uma punição mais severa e de 

natureza física. Por último, a relação entre falta de envolvimento nas atividades da criança 

e criminalidade futura também tem sido confirmada. Por exemplo, no estudo de 

Cambridge, a ausência da figura parental nas atividades da criança surgiu relacionada 

com o dobro da probabilidade de delinquir, sendo o fator com mais relevância explicativa 

da persistência da delinquência após os 21 anos de idade (Farrington, 2003b).  

Por fim, os fatores ambientais e comunitários, distribuem-se pelos fatores 

socioeconómicos (e.g. fraco rendimento económico, famílias numerosas), pela 

associação a pares (e.g. associação a pares desviantes, rejeição de pares, ter pouca 

popularidade), pelos fatores escolares (e.g. fraca vinculação escolar, escolas com taxas 

elevadas de delinquência) e fatores relacionados com a área de residência (e.g. viver numa 

zona habitacional com taxas elevadas de delinquência) (Farrington & Welsh, 2007).  

No que concerne aos pares, as investigações conduzidas por Haynie e Osgood 

(2005) e Osgood e Anderson (2004) revelaram que os indivíduos com comportamentos 

delinquentes tendem a associar-se a pares também delinquentes, sendo comum praticarem 

atividades de socialização não estruturadas em conjunto. No mesmo sentido, Piquero, 

Farrington, Welsh, Tremblay e Jennings (2009) verificaram que a associação a pares 

delinquentes surgiu como um importante preditor da delinquência, tanto para o sexo 
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feminino como para o sexo masculino, ressalvando-se, porém, a existência de algumas 

variações entre a delinquência praticada por ambos os sexos (e.g. os jovens de sexo 

masculino tendiam a apresentar maiores comportamentos de vandalismos e furto em 

espaços comerciais).  

Relativamente à comunidade, vários estudos sugerem que a pobreza e a ausência 

de controlos sociais formais e informais contribuem para taxas de delinquência mais 

elevadas. A título de exemplo, o estudo de Sampson, Raudenbush e Earls (1997) 

demonstrou a importância da eficácia coletiva na predição de níveis mais baixos de 

violência. Por sua vez, Morenoff, Sampson e Raudenbush (2001) analisaram diferentes 

fatores estruturais em 343 comunidades, procurando verificar se os mesmos estavam 

relacionados com as variações nas taxas de homicídio. Entre outros resultados, verificou-

se que a concentração de carências/pobreza e os baixos níveis de controlo social informal 

e coesão social (eficácia coletiva) prediziam maiores taxas de homicídio.  
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2. Fatores de risco do comportamento antissocial e delinquente 

 
Atendendo aos propósitos do presente trabalho de investigação, importa agora 

aprofundar a literatura focada nos correlatos e fatores de risco do comportamento 

antissocial e delinquente. Conforme foi referido anteriormente, um dos objetivos centrais 

da Criminologia Desenvolvimental é a identificação de fatores que predizem o 

comportamento delinquente em diferentes períodos desenvolvimentais, explicando os 

mecanismos e os processos que os relacionam com diferentes parâmetros da atividade 

criminal ao longo do ciclo de vida.  

Sendo assim, será explanado, num primeiro momento o próprio conceito de fator 

de risco, para posteriormente ser dado enfâse ao conjunto de fatores com interesse para a 

presente investigação, mais concretamente, a idade, o sexo, as emoções morais de culpa 

e vergonha, o temperamento e as práticas parentais.  Esta revisão tem como ponto de 

partida a delimitação conceptual de cada um destes conceitos, avançando-se, 

posteriormente, para a descrição do estado da arte sobre a sua relação com o 

comportamento antissocial e delinquente.  

 

2.3. Fator de risco: Definição e delimitação conceptual  

 

As últimas décadas pautaram-se pela multiplicação de teorias e investigações 

centradas nos fatores de risco desenvolvimentais do comportamento antissocial e 

delinquente, durante a infância e a adolescência. Considerada um paradigma de 

investigação, a literatura sobre os fatores de risco centra-se no estudo das variáveis que 

antecedem e estão associadas ao comportamento delinquente, bem como, na descrição 

dos mecanismos causais que explicam a sua ligação a determinados resultados em 

diversos domínios da vida do indivíduo (Day, Wanklyn & Yessine, 2014; Farrington 

2003a, 2007).  

Esta literatura reveste-se, assim, de um valor heurístico que se traduz no 

desenvolvimento de um quadro organizacional, no qual é possível conceptualizar, 

investigar e explicar a interação, não raras vezes complexa, entre diferentes fatores de 

risco numa perspetiva desenvolvimental (Day et al., 2014). Este conhecimento pretende-

se aplicado, ou seja, tem como objetivo contribuir para o desenvolvimento de programas 

e estratégias de prevenção dirigidas à redução do comportamento antissocial e 
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delinquente. Consequentemente, a sua importância prende-se, de uma forma mais geral, 

com a redução dos custos económicos, humanos e sociais inerentes à própria delinquência 

(Farrington & Welsh, 2007). 

Como se define, então, fator de risco? Como se distinguem de outras variáveis 

associadas à delinquência? Existem diferentes tipos de fator de risco? 

No que toca à sua conceptualização, o fator de risco corresponde a uma variável 

que antecede e está associada a determinado resultado, aumentando a probabilidade da 

sua ocorrência.  Este conceito engloba, assim, um conjunto de elementos, 

designadamente: i) o fator de risco precede temporalmente o resultado; ii) a presença de 

um fator de risco aumenta a probabilidade de um resultado não adaptativo no indivíduo; 

iii) a relação entre fator de risco e o resultado é probabilística e não determinista (Day et 

al., 2014; Farrington, 2007; Kazdin, Kraemer, Kessler, Kupfer & Offord, 1997). 

Nesta linha, é comum distinguir fator de risco de correlato e de fator de risco 

causal. Um correlato é uma variável que está significativamente associada a um resultado, 

mas que, ao contrário do fator de risco, não o precede temporalmente. Daqui resulta, que 

a ligação entre um correlato e determinado resultado pode ser bidirecional ou pode ser 

explicada pela presença de outras variáveis. Por exemplo, a idade consubstancia um dos 

correlatos mais fortes do comportamento delinquente, tendo sido demonstrado em 

inúmeros estudos que a prevalência da delinquência atinge um pico na adolescência, 

seguida de um declínio no início da idade adulta. Ora, a relação entre idade e crime pode 

ser explicada pela presença de outras variáveis, como a maturidade psicossocial e a 

associação a pares delinquentes. No que toca ao fator de risco causal, este tem sido 

conceptualizado como um fator de risco que causa determinado resultado e cuja alteração 

vai gerar uma mudança na probabilidade, natureza e severidade do resultado. De acordo 

com Farrington e Welsh (2007), esta ideia de causalidade requer, para além da associação 

e da precedência temporal, que o fator de risco prediga aquele resultado após controlar 

para o efeito de outras variáveis, podendo este critério ser alcançado através de estudos 

experimentais e quase-experimentais. A identificação dos fatores de risco causais 

constitui, deste modo, o grande objetivo nos estudos da estimação do risco do 

comportamento delinquente, fornecendo informação crucial não só para identificar 

indivíduos com um nível de risco mais elevado, mas também para conceptualizar 

programas de prevenção e intervenção (Kraemer, Kazdin, Offord, Kessler, Jensen & 

Kupfer, 1997).  



Fatores individuais e de socialização da delinquência juvenil: Uma perspetiva desenvolvimental | 2019 
 

85 
 

Outras distinções importantes concernem à diferenciação entre fatores de risco 

internos e externos, fatores de risco proximais e distais e fatores de risco estáticos e 

dinâmicos (Day et al., 2014) 

Com efeito, alguns fatores de risco são internos, pois respeitam ao próprio 

indivíduo, como sucede com a baixa inteligência ou o baixo autocontrolo; enquanto que 

outros se caracterizam pela sua natureza exterior, ou seja, não obstante, influenciarem o 

indivíduo, não são internos ao mesmo (e.g. criminalidade parental). Como demonstrado 

anteriormente, é comum, neste contexto, sistematizar os fatores de risco em diferentes 

domínios, tais como, o domínio individual (e.g. comportamento antissocial precoce, 

impulsividade), familiar (e.g. disciplina severa, criminalidade familiar), de pares (e.g. 

pares antissociais, rejeição de pares), escolar (e.g. fraco desempenho escolar, falta de 

vinculação à escola), e ambiental ou comunitário (e.g. vizinhança com elevadas taxas de 

delinquência) (Day et al., 2014; Loeber & Farrington, 2000).  

Relativamente à distinção entre fator de risco proximal e distal, é possível 

constatar que alguns fatores de risco são temporalmente mais próximos do resultado ou 

do início do comportamento (proximais), ao passo que outros, se inscrevem num período 

temporal mais distante (distais). A relação entre ambos é normalmente estabelecida 

através de mecanismos complexos de mediação que vão explicar o impacto dos fatores 

distais sobre o desenvolvimento do comportamento delinquente (Farrington & Welsh, 

2007).  

Por último, os fatores de risco estáticos são os fatores não suscetíveis de mudança 

(e.g. história criminal) e opõem-se aos fatores de risco dinâmicos (e.g. personalidade 

antissocial, práticas parentais pobres) que consubstanciam, normalmente, os alvos da 

prevenção e intervenção criminológica devido à possibilidade da sua alteração no tempo 

(Day et al., 2014).  

Definido e delimitado o conceito de fator de risco, será importante abordar agora 

um conjunto de questões relativas ao objeto e à forma como estes operam nas trajetórias 

delinquenciais e que têm sido alvo de alguma problematização na Criminologia 

Desenvolvimental.  

A primeira questão concerne ao próprio objeto do estudo dos fatores de risco, isto 

é, à necessidade de perceber se um determinado fator aumenta a probabilidade de 

ocorrência do comportamento antissocial e delinquente na sua globalidade, ou se o seu 

contributo se prende com o risco estabelecido para parâmetros diferenciados da 

delinquência, como a idade de início, a persistência, a incidência, a escalada ou a 
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desistência e com diferentes populações de ofensores e tipos de crime (e.g. população 

juvenil vs. população adulta; crime violento vs. crime não violento). Com efeito, é 

possível que a magnitude da relação entre um fator de risco e determinados resultados 

não seja a mesma para todos estes casos, podendo um único fator de risco conduzir a 

múltiplos resultados (hipótese da “multifinalidade” dos fatores de risco) ou um 

determinado resultado ser predito por múltiplos fatores de risco (hipótese da 

“equifinalidade” dos fatores de risco) (Farrington & Welsh, 2007).  

Um segundo tópico prende-se com a descrição dos processos e mecanismos 

causais através dos quais os fatores de risco conduzem a um determinado resultado, sendo 

comum a utilização de metáforas para explicar a relação entre eventos passados e 

resultados futuros (e.g. trajetórias em cascada, sequencias causais, plasticidade cerebral 

etc.) (Day et al., 2014). Neste contexto, a literatura identifica dois importantes 

mecanismos através dos quais os fatores de risco exercem a sua influência, 

nomeadamente, os mecanismos de mediação e de moderação. Os mediadores constituem 

mecanismos que intervêm na relação entre o fator de risco e o resultado, explicando como 

é que aquele fator influencia aquele resultado. Por sua vez, os moderadores são variáveis 

que afetam a direção e a magnitude da relação entre o fator de risco e o resultado, como 

por exemplo, o sexo e a etnia (Baron & Kenny, 1986; Kazdin et al., 1997). Um 

conhecimento aprofundado sobre estes mecanismos e processos representa um passo 

fundamental na elaboração de teoria explicativas mais complexas, bem como, no 

desenvolvimento de estratégias de prevenção da criminalidade.  

Uma última questão relaciona-se com a possível coocorrência dos fatores de risco, 

sendo importante identificar os efeitos independentes, aditivos, interativos e sequenciais 

que os fatores de risco assumem sobre o comportamento delinquente e constructos 

associados. Isto, porque as intervenções dirigidas à redução da criminalidade devem, 

idealmente, centrar-se nas causas do comportamento transgressivo e, portanto, nos fatores 

com potencial para diminuir o envolvimento na atividade criminal. Ora, apesar dos fatores 

de risco apresentados estarem claramente identificados, não significa que os mesmos 

possam ser considerados causas do comportamento antissocial e delinquente. Isto 

acontece porque a maioria do conhecimento obtido é baseado em estudos que analisam 

as diferenças entre-indivíduos e não intra-indivíduos. Estas últimas assumem especial 

relevância na identificação de processos causais e dependem de uma observação da 

continuidade dos mesmos indivíduos ao longo do tempo e, por conseguinte, de uma 

abordagem longitudinal. A análise dos processos desenvolvimentais ao nível individual 
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permite perceber se, por exemplo, um adolescente tem mais probabilidade de cometer 

atos delinquentes num período em que é alvo de uma fraca supervisão parental, quando 

comparado a um período em que recebe uma supervisão parental adequada (Farrington 

& Welsh, 2007). Porém, conforme referido anteriormente, em termos empíricos, surgem 

várias dificuldades em diferenciar os fatores de risco causais, principalmente, quando 

existe uma inter-relação forte entre os mesmos. Esta dificuldade tem fundamentado a 

conceptualização de intervenções em múltiplos domínios de risco, em detrimento de 

intervenções focadas numa única dimensão (idem).  

 

2.4. Correlatos e fatores de risco do comportamento antissocial e delinquente6 
 

Esta seção tem como objetivo descrever os principais correlatos e fatores de risco 

do comportamento antissocial e delinquente. Uma vez que o objeto central do presente 

estudo é investigar as relações concorrentes e longitudinais entre as emoções morais de 

culpa e vergonha, o temperamento, as práticas parentais e a atividade transgressiva em 

crianças e jovens, o foco será no contributo particular destas variáveis. Adicionalmente 

será também abordada a relação entre idade, sexo e comportamento delinquente, não só 

porque se tratarem de dois correlatos fundamentais da delinquência, mas também porque 

esta investigação procurara analisar as diferenças de sexo e entre grupos etários no 

comportamento antissocial e delinquente.  

Esta descrição reparte-se, assim, em três momentos essenciais: por um lado, o 

enquadramento conceptual das diferentes variáveis em análise, sua definição e 

delimitação; por outro, a revisão teórica sobre a sua relação com o desenvolvimento do 

comportamento antissocial e delinquente; e, por fim, a descrição dos processos e 

mecanismos causais que podem explicar a relação entre as variáveis de interesse do 

presente estudo.  

Inicia-se esta abordagem pelos correlatos da idade e do sexo, para posteriormente 

avançarmos para o enquadramento teórico-empírico das emoções morais, do 

temperamento e das práticas parentais enquanto potenciais fatores de risco do 

comportamento antissocial e delinquente. 

  

                                                        
6 Parte da presente seção foi retirada da dissertação de mestrado da doutoranda, intitulada: “As emoções 
morais de culpa e vergonha nas crianças: Relação com parentalidade e temperamento”. 
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2.4.1. Idade 
 

A idade tem sido identificada como um correlato central da delinquência, com 

importantes implicações para o desenvolvimento social, biológico e psicológico dos 

indivíduos. Como mencionado ao longo deste trabalho, a clássica curva idade-crime 

sugere que a relação entre idade e delinquência é inversa, demonstrando que os indivíduos 

mais jovens tendem a envolver-se mais e com maior frequência em atividades criminais 

do que a população mais adulta. 

Neste contexto, será importante distinguir o conceito de agressividade do conceito 

de comportamento antissocial e delinquente. Na verdade, a literatura mais recente aponta 

para a existência de duas curvas. A primeira ocorre durante a infância, período este que 

se marca pelo desenvolvimento de processos de comunicação e de autorregulação e pelo 

consequente decréscimo de atos agressivos, como bater, gritar, morder etc. ainda durante 

os primeiros anos de vida. A segunda curva, geralmente designada de curva idade-crime, 

emerge no final da infância, atingindo um pico durante a adolescência e diminuindo 

progressivamente com a idade adulta (DeLisi & Vaughn, 2016).  

Ora, conforme referido anteriormente, a interpretação da curva idade-crime tem 

sido objeto de um grande debate entre os criminólogos, oscilando entre autores que 

perspetivam o efeito da idade no crime como invariável e inexplicável (Gottfredson & 

Hirschi, 1990) e entre autores que perspetivam o efeito da idade na delinquência como 

um efeito desenvolvimental e passível de ser explanado por outras variáveis (e.g. Moffitt, 

1993).  

De uma forma geral, a curva idade-crime reflete a prevalência do comportamento 

delinquente e traduz uma agregação das trajetórias desenvolvimentais individuais da 

delinquência numa amostra da população (Castro, 2015). Em termos agregados, a curva 

idade-crime apresenta uma semelhança indubitável entre épocas históricas, em diferentes 

populações e com diferentes fontes de informação, levando autores como Gottfredson e 

Hirschi (1990) a argumentar que a idade está correlacionada com o crime em todos os 

lugares e em todos os tempos e que, consequentemente, esta relação não pode ser 

explicada por outras variáveis. Esta posição, muitas vezes denominada de geral e estática, 

tem originado múltiplas críticas, provenientes da perspetiva desenvolvimental e 

fundamentadas, sobretudo, nos estudos que demonstram que as trajetórias delinquenciais 

individuais nem sempre refletem aquela curva (DeLisi, 2015b).  
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De acordo com Farrington (1986) existe uma panóplia de razões que põem em 

causa a hipótese da invariância da relação idade-crime proposta por Hirschi e Gottfredson 

(1983). Com efeito, embora, acurva apresente semelhanças muito relevantes quando é 

analisada de um ponto de vista agregado, as investigações longitudinais mais recentes 

apontam para variações, ainda que subtis, nos padrões de idade-crime. Acresce que, não 

obstante a curva apontar para a importância da adolescência no estudo da delinquência, a 

maioria dos crimes cometidos ao longo do ciclo de vida são cometidos por adultos, 

evidência que não é capturada pela curva. Nas palavras do autor: “a curva idade-crime 

para os indivíduos é diferente da curva agregada, uma vez que as evidências sugerem 

que a incidência não aumenta ou diminui de forma sistemática entre o início e a cessação. 

A curva idade-crime agregada demonstra um pico entre os dezasseis e os dezassete anos, 

com um pico de aceleração entre os catorze e os quinze anos e um pico de desaceleração 

entre os dezoito e dezanove anos. Estes picos de aceleração e desaceleração coincidem, 

provavelmente, com os picos da idade de início e cessação e são importantes para 

identificar as idades nas quais ocorrem mudanças desenvolvimentais chave”7 

(Farrington, 1986, pp. 235–236).  

Seguindo esta linha de raciocínio, é possível identificar na literatura um conjunto 

de perspetivas que procuram explicar a relação idade-crime a partir de uma variedade de 

constructos.  

Uma das explicações mais proeminentes é aquele que se centra no papel dos pares 

delinquentes, não obstante os resultados das investigações neste domínio serem mistos 

(DeLisi, 2015b). Por exemplo, o estudo de Warr (1993) analisou a relação entre variáveis 

diferenciais e a delinquência autorrevelada numa amostra de indivíduos com idades 

compreendidas entre os 11 e os 21 anos. Os resultados demonstraram que a exposição a 

pares delinquentes explicava a curva idade-crime e que, após o controlo da influência das 

variáveis relativas aos pares, a associação entre idade e delinquência tornava-se espúria. 

Em contraste, o estudo mais recente de Stolzenberg e D’Alessio (2008) demonstrou que 

os padrões de co-ofensas entre jovens e adultos (um indicador comportamental da 

                                                        
7 A tradução é nossa. Na versão original: “Age-crime curves for individuals are likely to be very different 
from the aggregate curve since current evidence suggests that incidence does not increase or decrease 
systematically between onset and termination. The aggregate age-crime curve peaks at about sixteen to 
seventeen, with the peak age of acceleration at about fourteen to fifteen and of deceleration at about 
eighteen to nineteen. These peaks in acceleration and deceleration, which probably coincide with peak 
ages of onset and termination, are likely to identify ages at which important developmental changes are 
occurring.” 
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associação a pares antissociais) explicavam, em conjunto, o pico da criminalidade durante 

a adolescência e o início da idade adulta. Acresce que, na análise das trajetórias 

individuais e de co-ofensas não encontraram nenhum efeito significativo do sexo, da etnia 

ou do tipo de ofensa cometida.  

Uma explicação alternativa provem de uma perspetiva neurocientífica e de acordo 

com a qual, a impulsividade, os défices ao nível da tomada de decisão, o pensamento a 

curto-prazo, etc. que caracterizam a adolescência têm uma origem neurológica (DeLisi, 

2015b). Sendo assim, estas características também se espelham no pico da curva que 

traduz, essencialmente, o repertório comportamental típico da adolescência, 

extremamente orientado para recompensas sociais e emocionais. Em temos neurológicos, 

a adolescência consubstancia um período da vida no qual as regiões frontais e corticais 

do cérebro ainda não atingiram a sua total maturidade, havendo uma dificuldade em 

regular a impulsividade e controlar o comportamento inapropriado (Steinberg, 2010).  

Outras linhas de investigação centram-se no papel da impulsividade e da 

inteligência (Loeber et al., 2012). No estudo de Pittsburgh, estes constructos surgiram 

diferentemente relacionados com a delinquência na adolescência e na idade adulta. Com 

efeito, a baixa inteligência e a impulsividade cognitiva elevada surgiram associadas com 

o pico da curva e com um declínio rápido da delinquência no início da idade adulta. 

Porém, a relação entre impulsividade e a curva idade-crime apenas emergiu relativamente 

a rapazes com níveis mais elevados de inteligência. De uma forma geral, os resultados 

obtidos neste estudo demonstram que estas características psicossociais têm um impacto 

mais significativo durante o pico e o meio da adolescência, diminuindo abruptamente a 

partir após este período. O estudo de Cambridge e o estudo Montreal também chegaram 

a conclusões semelhantes. Mais especificamente, Kazemian, Farrington e Le Blanc 

(2009), numa análise da relação entre fatores cognitivos disposicionais, laços sociais e a 

delinquência aos 32 anos de idade, descobriram que o aumento do autocontrolo na idade 

adulta surgiu significativamente correlacionado com a diminuição das ofensas mais sérias 

durante este período do ciclo de vida.  

Por último, Sweeten, Piquero e Steinberg (2013) analisaram o contributo de 

variáveis oriundas das teorias do controlo social (e.g. emprego, estado civil), da teoria da 

aprendizagem social (e.g. exposição a pares desviantes, gangs), da teoria da escolha 

racional (e.g. custos e recompensas do crime), da teoria da justiça procedimental (e.g. 

perceções sobre a justiça e legitimidade do sistema de justiça criminal) e das teorias 
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psicossociais (e.g. desvinculação moral, autorregulação e impulsividade) na interpretação 

da curva idade-crime.  No período desenvolvimental compreendido na análise (dos 15 

aos 25 anos), este conjunto de variáveis contribuiu para 69% da diminuição da curva 

idade-crime, sugerindo-se, assim, que esta pode ser explicada por outras variáveis. 

Acresce que, os resultados encontrados também demonstraram que as diferentes 

perspetivas teóricas em estudo estavam associadas de forma diferenciada com o declínio 

da delinquência, realçando-se a importância da teoria da aprendizagem social e das teorias 

psicossociais na explicação daquela diminuição.  

Em suma, da análise da literatura exposta é possível concluir que a idade constitui 

um correlato fundamental não só na explicação do crime, mas também da explicação das 

trajetórias desenvolvimentais da delinquência. Fundamental, será reconhecer que a 

associação entre idade e delinquência pode ser explicada por outros fatores de risco 

sociais, como a associação a pares durante a adolescência, ou por fatores de risco 

biológicos, como o desenvolvimento hormonal e neurológico, ou até mesmo por 

mudanças psicológicas ao nível da personalidade. Daqui resulta que o efeito bruto 

observado na curva idade-crime deve ser interpretado em termos do desenvolvimento 

biológico, fisiológico e psicológico dos indivíduos (DeLisi, 2015b; DeLisi & Vaughn, 

2016).  

 

2.4.2. Sexo 
 

A existência de um “gender gap” na distribuição do comportamento antissocial e 

delinquente é um dos dados mais consistentes dos estudos criminológicos, sendo clara a 

diferença estabelecida entre rapazes e raparigas no que toca à prevalência e gravidade de 

comportamentos criminais, mas também de outras desordens de comportamento (DeLisi 

& Vaughn, 2016; Fonseca, 2004; Lanctôt, 2015; Moffitt et al., 2001). 

De uma forma geral, as evidências empíricas sugerem que a prevalência do 

comportamento antissocial e delinquente é metade nas raparigas, quando comparadas a 

rapazes (Fergusson & Horwood, 2002). Estas diferenças estendem-se a inúmeros tipos 

de crime, sendo especialmente relevantes no que concerne a atos mais sérios e violentos, 

como o homicídio e o abuso sexual, cuja prevalência e incidência é maioritariamente 

atribuída a indivíduos do sexo masculino (DeLisi & Vaughn, 2016). Um exemplo já 

abordado neste trabalho, é o estudo conduzido por Moffitt et al. (2001), cujos resultados 
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sugerem que a prevalência da desordem de comportamento antissocial é 2,5 vezes maior 

nos homens do que nas mulheres, indicando que os homens cometem mais crimes 

violentos e são mais facilmente detetados pelo sistema de justiça devido à frequência e 

seriedade da sua atividade transgressiva.  

As diferenças de sexo no cometimento de crimes parece, assim, constituir uma 

manifestação de diferenças biológicas, neurológicas e psicossociais entre rapazes e 

raparigas.  

Por exemplo, numa revisão sobre as influências biológicas do sexo em problemas 

de conduta graves, Eme (2007) concluiu que as diferenças nos cromossomas sexuais 

geram diferenças genéticas em múltiplos mecanismos biológicos que vão acabar por se 

refletir em diferenças de sexo numa diversidade de fatores de risco para o comportamento 

antissocial mais grave. Mais concretamente, este estudo revelou que os rapazes 

apresentam nível mais elevados de agressividade, níveis mais baixos de controlo por 

esforço e de autorregulação, mais défices ao nível do desenvolvimento da linguagem, do 

controlo de impulsos cognitivos e emocionais e, por fim, uma maior resistência à 

modelação comportamental (e.g. punição).  

No que toca às características psicossociais, especialmente ao funcionamento da 

personalidade, as diferenças entre sexo também são consistentes na literatura empírica. 

Existe um vasto corpo de estudos que sugere a existência de diferenças significativas na 

forma como os homens e a mulheres abordam, reagem e interagem com os outros num 

determinado meio-ambiente. Por exemplo, numa metanálise centrada nas diferenças de 

sexo na impulsividade, Cross, Copping e Campbell (2011) demonstraram que os homens 

são mais impulsivos, menos sensíveis à punição, apresentando níveis mais elevados de 

procura de sensações e de risco.  No mesmo sentido, Moffitt et al. (2001) também 

demonstraram que os homens estão normalmente mais expostos a fatores de risco como 

os défices neuropsicológicos, a hiperatividade e os problemas de relacionamento com 

pares.  

Uma linha de investigação distinta, oriunda das perspetivas sociológicas, atribui 

estas diferenças de sexo às práticas de socialização enraizadas numa determinada cultura. 

De acordo com esta abordagem, rapazes e raparigas são socializados de forma distinta 

pelos seus significantes mais próximos, sendo comum encorajar os rapazes a serem mais 

agressivos e competitivos nas suas interações sociais. Porém, esta hipótese não tem 

recebido grande sustentação empírica. Por exemplo, na revisão elaborada por Lytton e 
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Romney (1991), os autores concluem que a maioria das práticas parentais são semelhantes 

em rapazes e raparigas, não se verificando uma socialização diferencial de género.  

Nas décadas mais recentes, assiste-se também à integração do estudo das 

diferenças de sexo nas investigações longitudinais.  

De um ponto de vista desenvolvimental, as diferenças na prevalência do 

comportamento antissocial podem ser observadas em qualquer idade (e.g. Fergusson & 

Horwood, 2002), contudo a magnitude dessas diferenças parece variar em função do 

estádio desenvolvimental do indivíduo (Lahey et al., 2006). Num estudo longitudinal, 

Lahey et al. (2006), observaram que, durante a infância, as diferenças de sexo entre 

rapazes e raparigas são significativas, verificando-se uma prevalência mais elevada de 

comportamentos antissociais no sexo masculino. Porém, durante a transição para a 

adolescência (10-13 anos), estas diferenças esbateram-se, observando-se um padrão 

inverso e que indicou uma maior prevalência de atos antissociais nas raparigas. Esta e 

outras pesquisas sugerem, assim, que o início da adolescência (12-14) consubstancia um 

período mais crítico, no qual o comportamento antissocial parece emergir de forma mais 

rápida nas raparigas (Lanctôt, 2015). 

Os estudos sobre as trajetórias do comportamento delinquente ao longo do ciclo 

de vida também têm contribuído para esclarecer as diferenças de sexo no cometimento 

de atos delinquentes. Como apresentado anteriormente, estas investigações apontam para 

a existência de subgrupos de indivíduos que não seguem o padrão geral representando na 

curva idade-crime: se para a maioria dos indivíduos, o envolvimento na atividade criminal 

é baixo e diminui rapidamente com a entrada na idade adulta, para um grupo minoritário, 

a prática de atos delinquentes é mais elevada, precoce e persistente ao longo do ciclo de 

vida (e.g. Moffitt, 1993; Piquero, 2008). No que toca às diferenças de sexo, este corpo de 

literatura indica que as raparigas estão sobre-representadas nas designadas trajetórias de 

baixo nível, ou seja, nas trajetória com taxas mais baixas (menos de 2%) de prevalência 

de problemas de conduta durante a infância (8-10 anos) e de delinquência durante a 

adolescência, mas com um ligeiro aumento aos 17 anos, seguido de declínio com a 

entrada na vida adulta (Fergusson & Horwood, 2002; Lahey et al., 2006; Moffitt & Caspi, 

2001). Por exemplo, na pesquisa de Fergusson e Horwood (2002) ,71% das raparigas 

seguia uma trajetória de baixo nível, ao passo que 9,4 % dos rapazes pertencia a uma 

trajetória crónica do comportamento antissocial.  

Outro dado interessante concerne com a análise das diferenças de sexo na 

trajetória limitada à adolescência e na qual estas discrepâncias parecem ser menores. Com 
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efeito, nos estudos sobre populações gerais e de alto risco, 2% a 27% das raparigas é 

identificada como pertencendo à trajetória limitada à adolescência (Brennan & Shaw, 

2013; Moffitt et al., 2001), subindo de 40% a 75% nos estudos com amostras clínicas 

(Fontaine et al., 2009). De uma forma geral, este conjunto de investigações sugere que 

os rapazes apresentam uma maior probabilidade de exibir comportamentos antissociais 

em idades mais precoces, bem como, de se envolverem em atividades delinquentes mais 

sérias e persistentes ao longo do ciclo de vida.  

Em suma, e não obstante o estado das investigações desenvolvimentais ainda ser 

muito embrionário, pode concluir-se que existem evidências robustas que homens e 

mulheres são diferentes no que concerne à prevalência e seriedade da delinquência. 

Porém, a magnitude destas diferenças parece não ser constante ao longo do tempo, nem 

relativamente a todos os crimes e comportamentos antissociais, sendo maior 

relativamente a comportamentos mais violentos e revelando algumas variações durante a 

adolescência (Lanctôt, 2015). 

 

2.4.3. As emoções morais de culpa e vergonha  
 

A moralidade representa um aspeto fundamental no desenvolvimento das 

interações sociais humanas. Com efeito, o sistema de códigos, valores, normas e crenças 

morais contêm as pistas ou a informação necessária para que a interação social entre os 

indivíduos se desenvolva de forma respeitosa e pacífica. No fundo, é deste sistema que 

emergem as diretrizes ou orientações sobre como tratar os outros de forma justa e 

coexistir comunitariamente em sociedade. 

Só muito recentemente é que a atenção sobre a base emocional da moralidade se 

tornou premente, propondo-se que as emoções morais representam um elemento 

fundamental do aparato moral humano, assumindo uma importância crítica na 

compreensão e conformidade (ou sua ausência) dos indivíduos aos seus próprios padrões 

morais (Tangney, Mashek & Stuewig, 2007). A natureza social e normativa assumida por 

estas emoções é visível na definição apresentada por Haidt, que concebe as emoções 

morais como as emoções que “estão ligadas ao interesse ou bem-estar da sociedade como 

um todo, ou pelo menos às pessoas que não o próprio agente8” (2003, pp. 853). 

                                                        
8 A tradução é nossa. Na versão original: “those emotions that are linked to the interests or welfare either 
of society as a whole or at least of persons other than the judge or agent.” 
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Na literatura sobre a moralidade, encontram-se dois tipos de emoções implicadas 

no desenvolvimento moral: as emoções aversivas, como o medo, a vergonha, a culpa e o 

nojo, e cujo evitamento é considerado como fonte de regulação moral e mecanismo de 

controlo sobre transgressões (Eisenberg, 2000; Haidt, 2003; Kochanska, 1991, 1994); e 

as emoções não aversivas ou positivas, como a simpatia e a empatia, percecionadas como 

estados emocionais promotores do comportamento prosocial e altruísta (Eisenberg, 

Fabes & Spinrad, 2006; Hoffman, 1983; Turiel & Killen, 2010). Ora, independentemente 

da taxonomia adotada, as emoções morais são reconhecidas pela literatura como 

mecanismos que auxiliam os indivíduos a antecipar as consequências dos eventos 

sociomorais e a ajustar o seu comportamento em função desses efeitos (Arsenio, Gold & 

Adams, 2006; Malti, Gasser & Gutzwiller-Helfenfinger, 2010). Este tipo de emoções 

exerce, assim, uma forte influência na decisão e comportamento moral ao fornecer um 

feedback sobre o comportamento que o indivíduo antecipa e o seu comportamento atual 

(Malti & Latzko, 2010). 

Importa agora perceber como é que a culpa e a vergonha têm sido 

conceptualizadas, definindo-se assim a perspetiva teórica assumida na presente 

investigação.  

 

Definição e diferenciação fenomenológica 
 

A culpa e a vergonha são normalmente estudadas em conjunto, pois tratando-se 

de emoções morais negativas são evocadas em situações morais semelhantes. Ambas 

envolvem a experiência de situações adversas resultantes da violação de normas sociais 

e morais, revelando intenções morais, inibindo ações imorais e motivando ações 

reparadoras (Tangney, 1996; Tangney & Dearing, 2002)).  

Acresce que, ambas são consideradas emoções auto-conscientes ou self-conscious 

emotions, isto é, constituem emoções cuja experiência exige, por parte dos indivíduos, a 

compreensão e avaliação do próprio self (Lewis, 2008). 

Sendo assim, a emergência das emoções auto-conscientes articula-se em torno do 

desenvolvimento de duas capacidades cognitivas distintas: i) o desenvolvimento de uma 

consciência objetiva de si próprio; ii) e o desenvolvimento de uma consciência dos 

padrões, regras e objetivos de determinado comportamento, face aos quais o self e/ou o 

comportamento dos outros é avaliado (Lewis, 2011). 
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O primeiro aspeto implica o reconhecimento claro do self como uma entidade 

separada dos outros, operacionalizado, normalmente, como a capacidade do indivíduo se 

reconhecer a si próprio num espelho (Lewis, Sullivan, Stanger & Weiss, 1989). Esta 

capacidade, emergente a partir dos 15-18 meses de idade, está associada a um conjunto 

específico de emoções, denominadas emoções auto-conscientes de exposição (embaraço, 

ciúme e empatia), isto é, emoções que, apesar de exigirem a capacidade cognitiva de 

refletir sobre o self, não requerem a compreensão de regras e padrões comportamentais 

(Lewis, 2011). 

O segundo aspeto do self, a consciência de padrões, regras e objetivos de 

determinado comportamento, emerge a partir do terceiro ano de vida através da interação 

com a família e com os pares. A capacidade das crianças se avaliarem a si próprias face 

a essas normas e padrões comportamentais origina um novo conjunto de emoções, 

nomeadas de emoções auto-conscientes avaliativas e que incluem as emoções de culpa, 

vergonha, orgulho e arrogância (Lewis, 2008, 2011). Por sua vez, os padrões que surgem 

como ponto de comparação podem ser morais e não morais, conceptualizando-se os 

primeiros como o conhecimento e a internalização que os indivíduos fazem das normas 

morais. Estas resultam, por sua vez, de leis morais universais e das prescrições próprias 

de uma dada cultura (Tangney et al., 2007). 

A coordenação destas capacidades cognitivas permite a reflexão e avaliação, pelo 

indivíduo, do próprio comportamento face a critérios específicos. A forma como cada um 

se aprecia face àqueles padrões, bem como as atribuições internas realizadas, influencia 

a expressão deste tipo de emoções (Lewis, 2008). Por exemplo, quando ocorrem eventos 

negativos, o indivíduo pode experienciar um conjunto de emoções negativas, como 

tristeza, desilusão, raiva ou frustração. Contrariamente, os sentimentos de culpa ou de 

vergonha surgem, tipicamente, do reconhecimento do próprio comportamento ou atributo 

como negativo (Tangney & Tracy, 2012). É neste sentido que se considera que as 

emoções auto-conscientes podem constituir pistas para o indivíduo ajustar a sua conduta 

em função de padrões e regras comportamentais. Assim, a experiência de culpa e 

vergonha implica não só a internalização das normas sociomorais e o reconhecimento da 

situação a que as mesmas se aplicam, mas também o reconhecimento que da sua violação 

decorrem danos no bem-estar dos outros. Este reconhecimento exige, por sua vez, que o 

indivíduo reflita sobre as suas ações e compreenda o impacto das mesmas sobre os outros 

(Hoffman, 2000). 



Fatores individuais e de socialização da delinquência juvenil: Uma perspetiva desenvolvimental | 2019 
 

97 
 

Outro aspeto deste conjunto de emoções prende-se com a sua natureza social, isto 

é, as emoções auto-avaliativas, como a culpa e a vergonha, são vistas como altamente 

interpessoais, envolvendo os outros e, em alguns casos, um self social objetivamente 

construído (Baumeister, Stillwell & Heatherton, 1994). É no contexto das relações de 

vinculação mais precoces com os cuidadores que ocorre o desenvolvimento das emoções 

auto-conscientes, à medida que o indivíduo consegue ou, contrariamente, falha na 

prossecução de objetivos e padrões transmitidos e valorizados pelos pais (Lewis, 2008). 

Neste contexto, quer a culpa como a vergonha podem desempenhar funções importantes 

de regulação comportamental, bem como motivar padrões de relacionamento interpessoal 

distintos (Lindsay-Hartz, de Riviera & Mascolo, 1995). Assim, por exemplo, o 

comportamento afetivo que acompanha a experiência de vergonha pode funcionar para 

distanciar o indivíduo de outros significantes e reduzir o risco de ser negativamente 

avaliado. Ao minimizar a sua presença física, o indivíduo pode aumentar a probabilidade 

de escapar às consequências danosas resultantes da sua própria exposição (Tangney & 

Dearing, 2002). Por sua vez, a experiência de culpa pode fornecer o substrato 

motivacional para que os indivíduos adotem comportamentos prosociais, como pedir 

desculpas, reparar a vítima e ajudar os outros. No seio das relações mais próximas, a 

experiência de culpa pode ser responsável pela tomada de perspetiva e, 

consequentemente, pela mudança de comportamento em função das expetativas e 

interesses dos outros e/ou pela confissão como forma de preservar a relação estabelecida 

com terceiros (e.g. pais e pares) (Baumeister et al., 1994; Hoffman, 2000). 

 

*** 

 

Não obstante partilharem este conjunto de características, as evidências empíricas 

produzidas neste domínio sugerem que culpa e vergonha envolvem experiências 

fenomenológicas distintas e, consequentemente, exercem uma influência diferenciada no 

comportamento dos indivíduos (Lewis, 2008; Lindsay-Hartz et al., 1995; Tangney & 

Tracy, 2012). Veja-se com mais atenção esta diferenciação.   

A culpa tem sido definida como uma “emoção que causa agitação e na qual a 

pessoa experiencia medo, preocupação, ansiedade, tensão e o desejo de reparar os 
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comportamentos percebidos como violações de standards morais interno9s” (Ferguson, 

Stegge Miller & Olsen, 1999, p. 347). Na culpa, o indivíduo aceita a responsabilidade 

pelo comportamento violador de padrões morais ou éticos, centra-se na condenação do 

ato e deseja reparar os danos que dele advêm (Ferguson et al., 1999).  

Em contraste, a vergonha define-se como uma “emoção que causa desânimo e 

que envolve sentimentos de impotência, incompetência, e o desejo de fuga ou evitamento 

de contacto com os outros10” (Ferguson et al., 1999, p. 347). A pessoa que sente vergonha 

centra-se, por sua vez, na condenação ou desvalorização do self, experienciando-o como 

defeituoso. Tem consciência da visibilidade das suas ações e teme o desprezo, e por isso, 

evita ou procura esconder-se dos outros (Ferguson et al., 1999).  

Daqui decorre que culpa e vergonha não são emoções morais igualmente 

adaptativas, sugerindo-se que a culpa é uma emoção “mais moral” que a vergonha: 

enquanto a culpa é, consistentemente, associada a comportamentos positivos e de 

reparação (e.g. Baumeister, et al., 1994; Eisenberg, 2000; Eisenberg et al., 2006), a 

vergonha pode conduzir a condutas mais negativas e menos adaptativas (Tangney et al., 

2007). 

São várias as perspetivas teóricas que preconizam esta distinção, como acontece 

com a concetualização proposta por Helen Block Lewis, e na sua se inscreve a presente 

investigação.  

Integrando premissas da teoria psicanalítica, da psicologia do self e das teorias 

cognitivas, a distinção entre culpa e vergonha foi reconcetualizada por Helen Lewis 

(1971) cuja abordagem se centra no papel do self na experiência destas emoções. Segundo 

esta perspetiva (conhecida como a distinção “self-comportamento”), a interpretação 

subjetiva do indivíduo sobre o evento, ou seja, o foco em si mesmo (e.g. “Eu fiz uma 

coisa horrível” ou “Eu estou a pensar em fazer algo horrível”) ou no comportamento (e.g.” 

Eu fiz uma coisa horrível” ou “Eu estou a pensar em fazer algo horrível”) é mais 

importante que própria natureza objetiva da transgressão. Sendo assim, o enfâse no self e 

o enfâse no comportamento conduz a diferentes experiências fenomenológicas. 

                                                        
9 A tradução é nossa. Na versão original: “In the literature, guilt has been defined as an agitation-based 
emotion in which the person experiences fear, worry, anxiety, tension, and the desire to make amends for 
behaviors perceived as violating internal moral standards.”.  
10 A tradução é nossa. Na versão original: “Shame, in contrast, is a dejection-based emotion involving 
feelings of helplessness, incompetence, and a desire to escape or avoid contact with others”.  
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Lewis, H. B. (1971) propõe que, embora a vergonha e a culpa possam surgir de 

comportamentos específicos ou transgressões semelhantes, os processos subjacentes à 

experiência de ambas as emoções são distintas. 

 Na vergonha, um comportamento censurável é percecionado como reflexo ou 

defeito do self (“Fiz uma coisa terrível, logo sou uma pessoa incompetente ou má”). A 

vivência desta avaliação negativa e dolorosa conduz a uma sensação de encolhimento ou 

de “pequenez” e a sentimentos de inutilidade e impotência. Da mesma forma, a vergonha 

faz com que o indivíduo se sinta exposto, independentemente de estar ou não na presença 

de outros. Aqui, o self é simultaneamente agente e objeto de observação e reprovação 

pelo próprio indivíduo, que se vê como defeituoso, provocando comportamentos de fuga 

ou omissão desses mesmos defeitos. Neste sentido, afirma-se que, no domínio das 

emoções auto-conscientes, a vergonha ataca a identidade do indivíduo no seu todo (idem). 

Em contraste, a experiência de culpa é geralmente menos dolorosa e devastadora, 

e isto porque a culpa não afeta diretamente o self do indivíduo. Contudo, o sentimento de 

culpa pode ser penoso ao envolver o remorso ou o arrependimento. O indivíduo que sente 

culpa tende, assim, a preocupar-se com a transgressão específica (e.g. pensa sobre a sua 

conduta, deseja ter agido de forma diferente ou reparar de alguma forma as consequências 

da mesma). Ao passo que a vergonha motiva comportamentos de fuga, a culpa motiva 

tipicamente ações reparadoras como a confissão, o pedido de desculpas e tentativas de 

desfazer o dano causado (Lewis, 1971; Tangney et al., 2007). 

Atualmente, as perspetivas contemporâneas da distinção self – comportamento 

proposta por Lewis H. B., assumem que a vergonha e a culpa estão a associadas com 

categorias específicas de cognições, motivações, comportamentos, avaliações e 

sentimentos (e.g. Tangney et al., 2007). Segundo esta abordagem, a vergonha engloba 

uma autoavaliação negativa dirigida ao self e um comportamento de evitação, enquanto 

a culpa implica uma avaliação negativa do comportamento e uma conduta de 

aproximação com finalidades reparadoras. 

Partindo do trabalho de Lewis (1971), Tangney (1991; Tangney, Wagner, 

Fletcher, & Gramzow, 1992) propõe que a tendência para sentir vergonha não é 

adaptativa, na medida em que alterar todo o self, pelo menos a curto-prazo, pode conduzir 

a comportamentos de evitamento (e.g. fugir, esconder-se) e agressivos. Contrariamente, 

a tendência para sentir culpa é descrita, pela autora, como uma experiência adaptativa, na 

medida em que motiva os indivíduos a reparar as consequências originadas pela ação 

transgressiva, assegurando que, no futuro, este tipo de conduta seja evitada. Aqui, o 
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comportamento traduz-se na necessidade de desculpar, confessar e corrigir o que foi feito, 

e o raciocínio foca-se em desfazer os efeitos causados pelo comportamento (Niedenthal, 

Tangney & Gavanski, 1994). 

Ora, de acordo com Tangney e Dearing (2002), ao considerarmos a natureza 

adaptativa da culpa, é importante distinguir a tendência disposicional ou propensão para 

experienciar culpa e o sentir culpa. A tendência para sentir culpa é adaptativa na medida 

em que motiva os indivíduos a adotar comportamentos de aproximação após uma 

violação moral. Contudo, se uma pessoa sente uma culpa generalizada, isto é, uma culpa 

que não é precedida de um evento específico, pode assumir contornos desadaptativos ou 

ruminativos (Tangney, 1991). 

A análise fenomenológica de Lewis H. B. (1971) e a sua reconceptualização atual 

nos trabalhos de Tangney (Tangney & Dearing, 2000) tem recebido um forte apoio 

empírico. Ferguson, Stegge e Damhuis (1991) analisaram, em dois estudos, as conceções 

de culpa e de vergonha em crianças com idades compreendidas entre os 7 e 12 anos. 

Assim, num primeiro estudo, apresentaram aos participantes um conjunto de cenários 

construídos para evocar sentimentos de culpa e de vergonha (cenários com transgressões 

morais e cenários descritivos de erros sociais), solicitando que respondessem a uma série 

de questões sobre os mesmos. No segundo estudo, foi pedido às crianças que 

classificassem um conjunto de características associadas à culpa e à vergonha. Os 

resultados demonstraram que a culpa tende a surgir após a violação de uma norma moral, 

estando associada a uma abordagem de evitação do conflito, à autocrítica, ao remorso, ao 

desejo de reparação e ao medo de punição. Por sua vez, a vergonha resultou de ambos os 

cenários apresentados, tendo sido relacionada pelas crianças mais pequenas, ao embaraço, 

à reação de corar, ao ridículo e à fuga; e pelas crianças mais velhas, ao sentir-se estúpido, 

à incapacidade de fazer coisas corretamente e à incapacidade de cuidar dos outros. 

Noutra série de estudos, Niedenthal et al. (1994) analisaram se o facto de os 

indivíduos se focarem no comportamento (vs. self) predispõe as pessoas a experienciarem 

culpa (vs. vergonha). Os autores apresentaram a dois grupos de participantes distintos o 

mesmo cenário hipotético (indutivo quer da vergonha, quer da culpa). Um grupo foi 

instruído a gerar afirmações contrafatuais sobre o self (“imagine-se a ser uma pessoa 

diferente”) e outro grupo a gerar afirmações contrafatuais sobre o comportamento 

(“imagine-se a fazer algo diferente”). Posteriormente pediu-se aos participantes para 

classificarem o grau de culpa e de vergonha que sentiriam naquela situação. Os resultados 

desta investigação confirmam a distinção entre culpa (foco no comportamento) e 
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vergonha (foco no self) proposta por Lewis H. B. : os participantes que foram instruídos 

a fazer afirmações sobre o self, reportaram que sentiam mais vergonha na situação 

apresentada; contrariamente, os participantes que foram instruídos a fazer afirmações 

sobre o comportamento indicaram que sentiam mais culpa. 

Por fim, Lindsay-Hartz et al. (1995) entrevistaram em profundidade 13 adultos 

sobre as suas experiências pessoais de culpa e de vergonha. Após a entrevista, foram 

apresentados aos participantes descrições abstratas de aspetos e elementos inerentes a 

experiências de vergonha, culpa, ansiedade e depressão. Nestas descrições foram 

incluídas afirmações que sumariavam situações de culpa e de vergonha e que variavam 

no foco sobre o self e sobre o comportamento. Suportando a abordagem de Lewis H. B., 

os participantes foram capazes de associar as suas experiências pessoais com as 

descrições abstratas de culpa e de vergonha. 

 

 Desenvolvimento das emoções morais de culpa e vergonha 
 

De uma forma geral, as evidências empíricas sugerem que os standards ou 

padrões que evocam a culpa e a vergonha são gradualmente internalizados, tornando-se, 

com a idade, cada vez mais relevantes para o self. Sendo assim, a literatura teórica propõe 

que a experiência destas emoções só é possível a partir do momento em que os indivíduos 

têm alguma consciência do seu próprio self e dos padrões, regras e objetivos sociais de 

comportamento (Barret, 2005; Stipek, Gralinski & Kopp, 1990).  

Ora, não obstante esta concordância, a literatura sobre a emergência da culpa e 

vergonha não é consistente. 

Por exemplo, Lewis (2008) propõe que a culpa e vergonha emergem, 

aproximadamente, aos três anos de idade, período em que a criança é capaz de reconhecer 

claramente o self como diferente das outras pessoas, por um lado, e de desenvolver 

padrões comportamentais que vai usar para avaliar o seu próprio comportamento, por 

outro. 

Outros autores (e.g. Barrett, 2005) sugerem que os percursores da culpa e da 

vergonha são visivelmente observáveis no segundo e terceiro ano de vida, ou até mesmo 

antes. Com efeito, o estudo conduzido por Barrett (2005), demonstra que crianças com 

17 meses de idade adotam, sob determinadas circunstâncias, comportamentos 

relacionados com a experiência de culpa, embaraço e ansiedade. 
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Por sua vez, Hoffman (1983, 2000) descreve uma sequência desenvolvimental na 

qual emergem as primeiras ações prosociais e comportamentos reparadores (considerados 

indicadores de culpa) a partir de capacidades empáticas precoces. Segundo este autor é 

no segundo ano de vida que, à medida que a criança desenvolve a capacidade para 

diferenciar entre o seu estado interno do estado interno dos outros, surge a capacidade de 

sentir empatia pelo sofrimento dos outros. Na perspetiva deste autor (1983), as crianças 

pequenas respondem, inicialmente, ao sofrimento dos outros com um sofrimento 

orientado para o self, evoluindo gradualmente para respostas mais empáticas e orientadas 

para os outros. A empatia pela vítima, juntamente com a consciência do sofrimento dos 

outros, resultará em culpa que, por sua vez, constitui a base motivacional para adotar 

comportamentos reparadores. 

Consistentes com esta hipótese, as evidências empíricas demonstram que as 

crianças com dois anos de idade revelam um sentido rudimentar do certo e errado no 

contexto da interação com as mães (Smetana, 1989). Aos quatro anos, as crianças já 

apresentam noções distintas sobre a severidade e a punibilidade das transgressões, bem 

como sobre a contingência das regras, distinguindo transgressões morais de transgressões 

sociais (Smetana, 1997). As respostas empáticas são visíveis aos dois anos de idade 

(Zahn-Waxler, Radke-Yarrow, Wagner & Chapman, 1992) e as crianças com três anos 

de idade adotam comportamentos reparadores como resposta a transgressões (Cole, 

Barrett, Zahn-Waxler, 1992). Com base em relatos parentais, algumas investigações 

sugerem que o remorso aumenta entre os 14-18 e 30-40 meses (Stipek et al., 1990) e o 

desconforto após a transgressões, o desculpabilizar-se, o agir em conformidade com os 

padrões morais, e a preocupação com as transgressões dos outros aumentam entre os 21-

33 e 34-46 meses (Kochanska, DeVet, Goldman, Murray & Putnam, 1994). As evidências 

indicam, desta forma, que antes dos três anos de idade, é possível observar percursores, 

ainda que rudimentares, da culpa e que esta aumenta com a idade (Einsenberg, 2000). 

Por outro lado, também existe evidência da distinção entre culpa e vergonha aos 

dois anos de idade. Barrett, Zahn-Waxler e Cole (1993) observaram a reação de crianças 

pequenas enquanto brincavam sozinhas com um experimentador e com uma boneca, cuja 

perna, propositadamente, caía. Algumas crianças (“evitantes”) revelaram um padrão 

comportamental indicador de vergonha (e.g. evitar o experimentador e adiar contar-lhe o 

sucedido), enquanto outras (reparadores) demonstraram um padrão de culpa (e.g. 

voltaram rapidamente a colocar a perna na boneca e contaram o sucedido). 
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Por último, no que concerne à relação entre culpa, vergonha e comportamento 

moral, Kochanska et al. (1994) sugerem que as crianças com idades compreendidas entre 

os 26 e 41 meses e que exibem indicadores de consciência (operacionalizada como o 

desconforto afetivo após uma transgressão e pela demonstração espontânea de vontade 

de reparar, confessar e pela preocupação com as transgressões dos outros) transgridem, 

em contexto experimental, menos que os seus pares. Neste estudo, foi também possível 

perceber que, durante estas transgressões, a violação dos padrões comportamentais surgiu 

associada a respostas comportamentais e afetivas indicadoras de culpa, como a aceitação 

da responsabilidade, o pedido de desculpas e o foco na reparação. 

No que concerne com desenvolvimento destas emoções durante o ciclo de vida, a 

literatura é mais escassa e centra-se, normalmente, não na propensão para experienciar 

culpa ou vergonha, mas antes em constructos como as expetativas morais ou a 

antecipação da culpa e da vergonha (ocorrem quando o indivíduo experiencia a 

antecipação de uma transgressão moral), a motivação moral e as escolhas morais (e.g. 

Krettenauer, 2011; Krettenauer, Colasante, Buchmann & Malti, 2014). Vejamos com 

mais atenção estas duas linhas de investigação. 

Na primeira, encontramos estudos como o de Crystal, Parrott, Okazaki e 

Watanabe (2001) que, a partir de uma amostra de estudantes universitários, sugerem que 

a vergonha tende a diminuir com a idade; ou a pesquisa de De Rubeis e Hollenstein (2009) 

que demonstrou uma diminuição ligeira, mas significativa da vergonha no período de um 

ano, durante a adolescência. Também nesse sentido, o estudo de Orth, Robins e Soto 

(2010) que, com base numa amostra de indivíduos com idades compreendidas entre 13 

aos 89 anos, sugere que a vergonha tende a decrescer da adolescência até meio da idade 

adulta e a aumentar na velhice, enquanto que a culpa revela um aumento ao longo de todo 

o ciclo de vida, excetuando um ligeiro declínio já numa idade mais avançada. Mais 

concretamente, parece que as diferenças de idade mais visíveis nestas duas emoções se 

inscrevem na adolescência, no início da idade adulta e na velhice, podendo ser explicadas 

pelas transições ao nível dos papéis sociais que ocorrem tipicamente nestes períodos 

desenvolvimentais. Sendo, assim, e de acordo com os autores, os resultados obtidos nesta 

investigação parecem ser consistentes com o denominado princípio da maturidade, 

segundo o qual as pessoas desenvolvem mais características prosociais e capacidades 

adaptativas com a idade.  

Na segunda linha de investigação, é possível encontrar estudos como, por 

exemplo, o de Krettenauer (2011) que, numa investigação longitudinal, descobriu que a 
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motivação moral externa diminui na adolescência, sugerindo que os jovens se apoiam 

mais na sua motivação moral interna para tomarem decisões. Noutro estudo longitudinal, 

Schneider e Bullock (2009) exploraram o desenvolvimento das expetativas morais dos 4 

aos 23 anos de idade. Os resultados desta pesquisa demonstram que as expetativas morais 

aumentam durante a adolescência e início da idade adulta. No mesmo sentido, 

Krettenauer et al., (2014) reportam que a experiência de emoções positivas após uma 

transgressão moral (fenómeno conhecido como o paradigma da “vítima feliz” e muito 

comum em crianças até aos 8 anos de idade) também decresce ao longo do tempo, durante 

a adolescência, resultado que indica que a consciência moral dos indivíduos aumenta com 

a idade.  

 

2.4.3.1. As emoções morais de culpa e vergonha e o comportamento antissocial 

e delinquente 

 

Conforme foi exposto nos pontos anteriores, as emoções morais de culpa e 

vergonha são concebidas como importantes fontes de regulação moral e mecanismos de 

controlo sobre transgressões (e.g. Eisenberg, 2000), sendo que o seu papel já foi alvo de 

uma recente teorização no domínio da Criminologia, mais concretamente na Teoria da 

Ação Situacional (Wikström, 2005, 2009, 2014).  

Não obstante serem comummente descritas como percursores da consciência 

moral e inibidores do comportamento delinquente, considerou-se também que as 

perspetivas teóricas mais recentes sobre a culpa e a vergonha preconizam que estas 

emoções resultam em “tendências de ação” distintas (Tangney, Miller, Flicker, & Barlow, 

1996). De acordo com a literatura, a experiência de culpa motiva os indivíduos a adotar 

comportamentos reparativos do dano causado. Em contraste, a experiência de vergonha 

pode causar um desconforto tão negativo que leva o indivíduo a não assumir a sua 

responsabilidade, mas sim a adotar comportamentos de defesa e de evitamento (e.g. 

Tangney, 2007).  

A relação entre culpa, vergonha e comportamento antissocial e delinquente tem 

sido estudada nos últimos anos, sendo possível identificar múltiplas linhas de 

investigação que refletem o cruzamento de diferentes disciplinas, abordagens teóricas, 

metodologias e populações no estudo dessa relação. Contudo, esta interseção disciplinar 

marca-se pela ausência de uma integração conceptual e metodológica, bem como, pela 

inconsistência dos resultados obtidos nas diferentes investigações (Tibbets, 2003).  
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Mais concretamente, é possível observar diferenças nas investigações elaboradas 

no âmbito da Criminologia e da Psicologia, que, não raras vezes, resultam na descoberta 

de resultados distintos sobre o papel das emoções morais na explicação do 

comportamento delinquente. Enquanto que os estudos psicológicos partem, geralmente, 

da distinção self-comportamento, utilizando medidas disposicionais da culpa e da 

vergonha, as pesquisas criminológicas baseiam-se em modelos concetuais distintos, que 

nem sempre atendem à diferença fenomenológica existente entre ambas e que medem 

normalmente a antecipação da culpa e da vergonha e não a propensão para sentir estas 

emoções. Um exemplo são as investigações que partem da Teoria da Ação Situacional, 

nas quais a culpa e da vergonha são definidas como o grau de culpa ou de vergonha 

antecipada nos casos em que os indivíduos são apanhados a cometer uma ofensa. Nestas 

pesquisas, é comum operacionalizar-se a antecipação para sentir vergonha através de 

questões como “se fosses apanhado a furtar, e a tua mãe ou o teu pai descobrissem, sentir-

te-ias envergonhado?”, e a antecipação para sentir culpa em questões, como “sentir-te-ias 

culpado se fizesses algo que os teus pais tivessem proibido?” (Svensson et. al, 2012).   

 Consequentemente, os resultados obtidos são mistos e inconsistentes: enquanto 

que nos estudos da Criminologia, a culpa e a vergonha emergem como preditores 

negativos do comportamento antissocial e delinquente, na Psicologia a relação entre 

vergonha e comportamento delinquente não é tão clara, surgindo ora associada 

positivamente àquela variável ora não apresentando qualquer relação com a mesma 

(Tangney et al., 2007; Tibbetts, 2003).  

Atendendo aos objetivos da presente investigação, importa assim rever o estado 

da arte sobre a relação entre emoções morais e comportamento delinquente. Num sentido 

que se pretende o mais integrativo possível, esta revisão incluirá investigações de ambas 

as disciplinas e nas quais seja explorada a relação entre emoções morais de culpa e 

vergonha e comportamento antissocial e delinquente, bem como conceitos análogos ao 

mesmo, como o comportamento desajustado ou disruptivo. 

 

Estudos da Psicologia 
 

De uma forma geral, as investigações conduzidas na Psicologia confirmam a 

perspetiva teórica self-comportamento, sugerindo que a culpa é uma emoção mais 

adaptativa que a vergonha face a situações de transgressão moral. Veja-se com mais 

atenção.  
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No que concerne à culpa, esta tem surgido positivamente associada a 

comportamentos normativos, incluindo confessar o sucedido, pedir desculpas e tentar 

reparar os danos causados. Esta motivação comportamental sugere que a culpa pode 

promover o desenvolvimento de objetivos construtivos e proativos na reparação das 

consequências geradas pela ofensa cometida (Tangney, 2002; Tangney & Dearing, 2002). 

Por exemplo, numa revisão da literatura, Baumeister et al. (1994) concluem que a culpa 

emerge através das interações sociais, revelando variações em função do contexto 

interpessoal e cumprindo funções como motivar os indivíduos a tratar os outros com 

respeito ou a inibir transgressões. Em contraste, a vergonha tem sido consistentemente 

associada à negação, à fuga social e à externalização da culpa, promovendo 

comportamentos de defesa e distanciamento social (Lindsay-Hartz, 1984; Tangney, 

Burggraf &Wagner, 1995).   

No que concerne aos estudos centrados na relação entre culpa e vergonha e 

comportamentos antissociais e delinquentes, as evidências empíricas produzidas no 

domínio da Psicologia sugerem que a culpa é um preditor negativo do comportamento de 

risco e da conduta antissocial. Aqui é possível identificar estudos focados na infância, na 

adolescência e idade adulta e em populações comunitárias e forenses. 

Na primeira linha de investigação, encontramos pesquisas como a de Lotze, 

Ravindran e Myers (2010). Neste estudo, realizado com uma amostra de crianças com 

mães recluídas, os autores observaram que níveis baixos de autorregulação e de culpa e 

níveis elevados de vergonha predizem problemas de externalização nas crianças. Mais, 

os baixos níveis de culpa contribuíam de forma única e isolada para a presença de traços 

de frieza nas crianças. A isto acresce que as crianças que revelavam mais culpa após uma 

transgressão tinham mais capacidade para controlar o seu comportamento. Por sua vez, 

Kochanska, Barry, Jimenez, Hollatz e Woodard (2009), num estudo longitudinal 

exploraram o contributo da culpa e do controlo por esforço no desenvolvimento de 

comportamentos diruptivos futuros numa amostra de crianças. Os resultados obtidos 

sugerem que a culpa modera a relação entre controlo por esforço e comportamento 

disruptivo: a relação entre controlo por esforço e comportamento disruptivo só era 

significativa nas crianças que apresentavam níveis mais baixos de culpa.  

Conforme foi referido anteriormente, este padrão de resultados não é encontrado 

na relação entre vergonha e comportamento antissocial e delinquente, sugerindo que esta 

emoção não cumpre uma função reguladora ou inibidora tal como acontece na culpa.  
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Com efeito, estudos como o de Ferguson et al. (1999) demonstram que a tendência 

para sentir vergonha surge relacionada com comportamentos de externalização numa 

amostra de crianças. No mesmo sentido, Tangney e Dearing (2002) descobriram que as 

crianças com tendência para sentir culpa no 1º ciclo do ensino básico apresentavam uma 

menor probabilidade de serem detidas, condenadas e recluídas na adolescência, 

revelando, por outro lado, uma maior preocupação em ter relações sexuais protegidas. 

Contrariamente, as crianças com níveis mais elevados de propensão para sentir vergonha 

apresentavam mais probabilidade de comportamentos antissociais, como a condução 

perigosa e o início precoce de consumo de álcool e drogas. 

Os estudos focados na adolescência e na idade adulta também são consistentes 

com as pesquisas realizadas durante a infância. Mais concretamente, os estudos de 

Tibbetts (2003) e de Stuewig e McCloskey (2005) sugerem que a tendência para sentir 

culpa está inversamente relacionada com a delinquência autorrevelada. Noutra pesquisa, 

conduzida numa amostra de estudantes universitários, Tibbetts (1997) encontrou uma 

relação positiva entre propensão para sentir vergonha e a intenção de cometer atos ilegais. 

Mais recentemente, Tangney et al. (2011) exploraram a relação entre a propensão para 

sentir culpa e vergonha e um conjunto de fatores psicológicos e comportamentais 

considerados como importantes preditores do comportamento delinquente. Os resultados 

indicam que, por exemplo, a idade dos ofensores amostrados se relacionava 

positivamente com a culpa, mas já não com a vergonha. Os autores sugerem que este 

resultado é consistente com o padrão encontrado na curva idade-crime e que aponta para 

um declínio da atividade delinquente com a idade. Acresce que a tendência para sentir 

culpa estava positivamente correlacionada com o autocontrolo e com níveis mais baixos 

de personalidade antissocial e de cognições criminogenas; em contraste, a tendência para 

sentir vergonha surgiu positivamente associada ao baixo autocontrolo, à personalidade e 

à cognição antissocial, não revelando, contudo, qualquer relação com indicadores clínicos 

da psicopatia ou com o risco de violência.  

Outra linha de investigação é aquela que se centra na relação entre culpa, vergonha 

e reincidência criminal. Por exemplo, numa pesquisa longitudinal sobre uma amostra de 

ofensores recluídos conduzida por Tangney, Stuewig e Martinez (2014) demonstrou que 

a tendência para sentir vergonha predizia positivamente a reincidência após a saída em 

liberdade. Contudo esta relação era mediada pela externalização da culpa, ou seja, só 

quando a vergonha conduzia a esta externalização é que se observava uma relação 

positiva com o comportamento reincidente. Também focado na reincidência, Hosser, 
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Windzio e Greve (2008) entrevistaram 1243 ofensores para analisar qual o impacto que 

experiência de culpa e de vergonha sentida durante a reclusão, assumia na reincidência 

após a reclusão. Os resultados revelaram que a culpa surge associada a taxas de 

reincidência mais baixas, ao contrário da vergonha que se associa a uma reincidência mais 

elevada.  

Para terminar, consideramos importante rever algumas investigações realizadas 

no domínio das atribuições emocionais morais, uma variável frequentemente explorada 

no campo da Psicologia. De acordo com Tangney et al. (2007), as emoções morais podem 

relacionar-se com o comportamento moral de duas formas: como emoções experienciadas 

após uma transgressão ou como emoções antecipadas na avaliação de alternativas 

comportamentais. Neste caso, as emoções fornecem informações importantes sobre a 

desejabilidade de determinada opção comportamental, influenciando o processo de 

tomada de decisão do indivíduo (Krettenauer, Jia & Mosleh, 2011).  

No que concerne à operacionalização destes conceitos, é comum apresentarem-se 

cenários ou histórias nas quais os protagonistas se envolvem num ato imoral ou ilegal 

(e.g. furtar um doce, não ajudar outra criança). Posteriormente, é solicitado que os 

participantes atribuam uma emoção ao protagonista da história ou que expliquem o que 

sentiriam se eles próprios fossem os protagonistas. Esta atribuição é considerada um 

indicador da motivação moral: quando os participantes atribuem uma emoção menos 

intensa face a uma transgressão, depreende-se que estão menos motivados para inibir esse 

comportamento sempre que os seus desejos pessoais entrarem em conflito com a 

moralidade ou imoralidade daquele comportamento (Krettenauer & Eichler, 2006). 

Johnston e Krettenauer (2011) exploraram o papel das atribuições morais e dos 

valores morais na predição do comportamento antissocial e prosocial numa amostra de 

200 jovens com uma média de idade de 14 anos. Os resultados obtidos demonstram que 

as expetativas morais mediavam a relação entre valores morais e a delinquência 

autorrevelada. Contudo, o contributo dos valores morais para a explicação do 

comportamento prosocial mostrou ser mais significativo do que as expetativas morais.  

Numa pesquisa longitudinal, Krettenauer, Asendorpf e Nunner-Winkler (2013) 

investigaram as relações a longo-prazo entre atribuições emocionais na infância e 

adolescência e o comportamento antissocial no início da idade adulta. As atribuições 

emocionais foram medidas dos 4 aos 7 anos, dos 11 aos 12 e posteriormente aos 18 e 23 

anos. Por sua vez, o comportamento antissocial foi avaliado aos 23 anos. Os resultados 

obtidos confirmaram a importância das atribuições emocionais na predição do 
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comportamento antissocial, mas apenas no final da adolescência. Mais, as atribuições 

emocionais mostraram contribuir indiretamente para o comportamento antissocial através 

dos níveis de conscienciosidade dos participantes.  

Na mesma linha de investigação, também encontramos o estudo de Krettenauer et 

al., (2011) centrado no impacto que as expetativas emocionais têm no processo de tomada 

de decisão dos jovens face a situações hipotéticas. Neste estudo, elaborado a partir de 

uma amostra de 160 jovens, os autores descobriram que o papel das expetativas 

emocionais difere consoante o contexto antissocial e prosocial: enquanto que a 

antecipação da culpa surgiu como um forte preditor da escolha moral em situações 

antissociais, a antecipação de emoções mais positivas, como o orgulho, parece ser mais 

importante na predição do comportamento prosocial. 

Por último, a meta-análise conduzida por Malti e Krettenauer (2013) confirma que 

as atribuições morais de culpa predizem negativamente o comportamento antissocial, 

especialmente no que concerne às autoatribuições dos participantes, quando comparadas 

com as emoções atribuídas às personagens hipotéticas das histórias apresentadas.  

Em suma, a análise destes estudos aponta claramente para a natureza protetora da 

culpa relativamente a múltiplas problemáticas, em especial no comportamento antissocial 

e delinquente e no contacto com o sistema de justiça. As pessoas com tendência para 

sentir culpa parecem ter uma maior probabilidade de encetar um percurso moral e 

normativo, aceitando a responsabilidade pelos seus atos e reparando as consequências das 

suas condutas. Em contraste, a relação entre vergonha e comportamento antissocial e 

delinquente parece ser mais complexa. Não obstante, a maioria dos estudos oriundos da 

Psicologia indicarem que esta emoção prediz positivamente uma multiplicidade de 

comportamentos-problema e outros correlatos da delinquência, sendo certo que esta 

relação surge muitas vezes mediada por outras variáveis, como é o caso da raiva ou da 

externalização da culpa.  

 

Estudos da Criminologia 
 

Como foi aludido anteriormente, a perspetiva criminológica sobre a culpa e a 

vergonha diferencia-se da abordagem preconizada pela Psicologia, sendo frequente 

encontrarmos estudos que não distinguem estas duas emoções. Numa revisão sobre este 

tópico, Tibbetts (2003) chega mesmo a afirmar que “na pesquisa criminológica, todas as 

medidas das emoções auto-conscientes consistem em um ou dois itens (...) e tendem a 
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operacionalizar a vergonha como a “culpa” que uma pessoa sente (ou deveria sentir) se 

cometessem determinado ato11” (pp.107). 

Uma exceção a esta abordagem é a perspetiva preconizada pela Teoria da 

Vergonha Reintegrativa de Braithwaite (1989) e que assenta numa distinção entre self e 

comportamento. Com efeito, Braithwaite (1989) propõe que as práticas de estigmatização 

ou como é designado na teoria, a “vergonha desintegrativa”, focam-se no indivíduo, no 

seu isolamento e humilhação. O objetivo destas práticas será, assim, a punição e não tanto 

a responsabilização ou o perdão, gerando sentimentos muito próximos da vergonha como 

tem sido descrita na literatura psicológica. Em contraste, a “vergonha reintegrativa” 

centra-se no crime cometido, ou seja, no comportamento que deve ser visto como 

irresponsável e errado. Aqui o objetivo é censurar o comportamento e fomentar a 

responsabilidade do ofensor e a reparação do dano.  No fundo, a oposição entre os 

conceitos de “vergonha reintegrativa” e “vergonha desintegrativa” corresponde à 

oposição entre os conceitos de culpa e de vergonha apresentada pela literatura mais 

recente.  

Outra característica que marca os estudos criminológicos é a opção pela utilização 

de medidas que refletem a antecipação da culpa e da vergonha, em detrimento das 

medidas disposicionais. Conforme aludido anteriormente, esta medida corresponde à 

expectativa que o indivíduo tem sobre essa emoção, em particular quando uma 

transgressão é detetada e conhecida pelos outros. Nestes casos, a operacionalização destes 

conceitos é realizada através de questionários nos quais se pergunta aos participantes se 

se sentiriam envergonhados ou culpados se fossem apanhados a cometer um crime. Este 

tipo de medida dispensa, assim, o cometimento real do crime pelos respondentes, 

exigindo apenas que os participantes revelem como se sentiriam se isso acontecesse 

(Svensson et al., 2012).   

Esclarecidos estes aspetos iniciais, importa agora rever os estudos empíricos 

desenvolvidos na Criminologia sobre a relação entre as emoções morais de culpa e de 

vergonha (ou sua antecipação) e o comportamento antissocial e delinquente. 

Blackwell (2000), numa amostra de 287 indivíduos com mais de 18 anos, 

descobriu que a vergonha era mais elevada nas mulheres e que a antecipação desta 

                                                        
11 A tradução é nossa. Na versão original: “However, most criminologists (…) have tended to operationalize 
shame as the amount of "guilt" one feels (or would feel) if they were to commit a given act.”.  
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emoção estava negativamente relacionada quer com a delinquência autorrevelada, quer 

com a intenção de cometer crimes no futuro.  

Por sua vez, Svensson (2004) explorou, numa amostra de 979 estudantes do 8º 

ano, a relação entre género, interação pais-filhos, a vergonha antecipada face a amigos e 

à família e a delinquência juvenil. Os autores descobriram que a vergonha antecipada 

(principalmente a sentida face aos amigos) medeia a relação entre interação familiar e 

delinquência, especialmente nas raparigas. Estes resultados sugerem que, as raparigas são 

mais sensíveis à opinião dos outros, inibindo determinados comportamentos devido aos 

vínculos mais fortes que desenvolvem com a família e ao seu amadurecimento moral.  

No mesmo sentido, Wikström (2002), num estudo que envolveu uma amostra de 

2118 indivíduos com idades compreendidas entre os 14 e os 15 anos, demonstrou que 

sentir menos vergonha face a significantes próximos, como os pais, professores e amigos, 

prediz positivamente o comportamento delinquente.  

Mais recentemente, os mesmos autores (Wikström & Svensson, 2008) exploraram 

se as diferenças nos níveis de violência entre a Inglaterra e a Suécia poderiam ser 

explicadas a partir das premissas da Teoria da Ação Situacional, ou seja, a partir da 

interação entre a propensão criminal dos indivíduos e os seus estilos de vida. Os autores 

usaram a vergonha antecipada face aos pais, professores e amigos como um indicador de 

propensão criminal, assumindo que quanto menos vergonha o indivíduo sentir, mais 

propensão apresenta para perspetivar o crime como uma opção alternativa e viável. Os 

resultados demonstraram que o comportamento violento autorrevelado é predito pela 

propensão criminal, pelos estilos de vida, bem como, pela interação entre ambas as 

variáveis; por outro lado, a análise de diferenças entre ambos os países revelou que os 

jovens em Inglaterra apresentam níveis mais elevados de propensão criminal e de estilos 

de vida mais criminógenos, justificando o porquê de neste país as taxas de violência serem 

mais elevadas do que na Suécia.  

Ainda na mesma linha de investigação, Svensson et al. (2012) analisaram o papel 

mediador das antecipações de culpa e vergonha na relação entre supervisão parental, 

vinculação aos pais e à escola, pares desviantes, valores morais e delinquência numa 

amostra de 843 adolescentes. Os resultados sugerem que quer a antecipação da culpa 

como da vergonha se relacionam negativamente com a delinquência, mediando 

parcialmente a relação entre as variáveis referidas e o cometimento de crimes.  

Rebellon, Manasse, Agnew, Van Gundy e Cohn (2016) num estudo exploratório 

sobre o papel da culpa nas diferenças de género no comportamento delinquente, 
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constataram que as mulheres tendem a reportar níveis mais elevados de culpa antecipada 

e que esta medeia a relação entre género e delinquência. Ou seja, os autores concluem 

que as diferenças de género no comportamento delinquente se devem, em grande parte, à 

culpa experienciada pelas mulheres que, por sua vez, produz um efeito inibitório da 

delinquência.  

Numa análise muito semelhante, o estudo de Rebellon, Piquero, Piquero e 

Tibbetts, (2010) procurou testar a Teoria da Vergonha Reintegrativa e perceber o papel 

mediador da vergonha antecipada na relação entre um conjunto de variáveis derivadas 

das teorias da aprendizagem social, do controlo e da dissuasão e o comportamento 

criminal. Com base numa amostra de jovens adultos, os resultados indicaram que a 

vergonha antecipada entre os amigos e a família está negativamente relacionada com a 

intenção de delinquir, mediando também a referida relação.  

Olthof (2012), num estudo com uma amostra de 363 indivíduos com idades 

compreendidas entre os 10 e os 13 anos, encontraram uma relação negativa entre culpa e 

vergonha antecipada e o comportamento antissocial reportado por professores (e.g. 

agressividade) e pelos pares (e.g. bullying). Porém, quando os autores controlaram para 

a variância partilhada entre culpa e vergonha, apenas a vergonha antecipada surgiu como 

um preditor negativo do comportamento antissocial, e a culpa antecipada como um 

preditor positivo do comportamento prosocial.  

Tibbetts (2003) analisou a relação entre a tendência para sentir culpa e vergonha 

e comportamento delinquente, utilizando para isso diferentes medidas destes constructos, 

mais concretamente, a Shame Proneness Scale (SPS), o Test of Self-conscious Affect 

(TOSCA), e o Personality Feelings Questionnaire-2 (PFQ). Os resultados desta pesquisa 

revelaram que a tendência para sentir culpa surge como um preditor negativo do 

comportamento criminal quando é avaliada pela TOSCA e já não pelo PFQ. No que 

concerne à tendência para sentir vergonha, os resultados não foram tao claros. Com efeito, 

quando a tendência para sentir vergonha foi medida como um traço crónico (PFQ), esta 

variável apresentou uma correlação positiva com a delinquência. Em contraste, quando 

foi utilizada uma medida que refletia uma vergonha mais adaptativa (SPS), a relação da 

tendência para sentir vergonha com o comportamento criminal tornou-se negativa. Por 

sua vez, a propensão para sentir vergonha avaliada pela TOSCA não apresentou qualquer 

relação com a conduta criminal. 

Por último, numa meta-análise centrada na relação entre desenvolvimento moral 

e a reincidência, Van Vugt, Gibbs, Stams, Bijleveld, Hendriks e Van der Laan (2011) 
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descobriram que as emoções e as cognições morais são importantes preditores do 

cometimento de novas ofensas, especialmente as cognições morais. Não obstante este 

resultado, os autores salientam a importância das emoções na própria cognição moral, 

realçando o seu papel na explicação da delinquência.  

 

Sumariando os resultados das investigações conduzidas na Criminologia, 

constata-se que, tal como na área da Psicologia, a culpa (ou a culpa antecipada) surge 

como um preditor negativo consistente do comportamento antissocial e delinquente. E 

também, tal como acontece noutras disciplinas, a relação entre vergonha e delinquência 

não é clara. Embora esta variável surja como um preditor negativo do comportamento 

transgressivo ao longo das investigações criminológicas, a verdade é que estes estudos 

utilizam na sua maioria medidas da culpa e vergonha antecipada. No único estudo em que 

esta metodologia não foi adotada, a vergonha emergiu ora como um preditor positivo, ora 

como um preditor negativo ou como um preditor não significativo na explicação do 

comportamento delinquente (Tibbetts, 2003). 

Das considerações expostas, conclui-se, assim, que a clarificação acerca do papel 

da culpa e da vergonha na explicação da delinquência depende de uma maior 

harmonização nas metodologias usadas, bem como de uma maior integração teórica no 

estudo destas emoções.  

 
2.4.4.  Temperamento 

 

O temperamento na infância representa um estado inicial do qual emerge e se 

desenvolve a sua personalidade12. É da interação entre temperamento e experiência que 

emerge a personalidade dos indivíduos e se desenvolvem as cognições das crianças sobre 

o self, os outros, o mundo social, os valores, as atitudes e as relações interpessoais 

(Rothbart, 2007). Sendo assim, em termos desenvolvimentais, o comportamento das 

crianças surge, durante os primeiros meses de vida, como uma reação ou a estímulos 

imediatos ou a mudanças endógenas internas. Posteriormente, desenvolvem-se sistemas 

                                                        
12 Note-se que a distinção teórica entre temperamento e personalidade é cada vez menos utilizada. Com 
efeito, as evidências empíricas demonstram que os traços de personalidade correspondem em grande 
medida às características temperamentais propostas neste domínio da literatura. Consequentemente, estes 
termos têm sido utilizados como sinónimos, aplicando-se mais o termo temperamento à investigação 
conduzida na infância e adolescência e o termo personalidade à investigação conduzida em adultos (Caspi 
& Shiner, 2006; Rothbart & Bates, 2006). 
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autorreguladores, que incluem aspetos inibitórios (e.g. flexibilidade atencional) que vão 

modelar essa reatividade (Derryberry & Rothbart, 1988). 

Na Criminologia, são várias as teorias e os estudos empíricos que salientam a 

importância do temperamento no desenvolvimento de diferentes trajetórias antissociais 

(e.g. Moffitt, 1993). Um exemplo é a Teoria Taxonómica de Moffitt (1993), segundo a 

qual o temperamento durante a infância constitui um fator de risco para o início precoce 

e para um percurso persistente do comportamento antissocial. De acordo com este 

referencial teórico, os ofensores persistentes revelam um temperamento dito “difícil”13 

(e.g. níveis baixos de controlo por esforço e níveis elevados de emocionalidade negativa) 

que contribui para o estabelecimento de uma interação negativa entre pais-filhos e para 

uma parentalidade ineficaz. Outras teorias, como a Teoria da Ação Situacional 

(Wikstrom, 2005) sugerem que as características temperamentais do indivíduo, 

traduzidas na sua propensão criminal, influenciam a tomada de decisão e o cometimento 

do crime.  

Uma segunda apreciação concerne à existência de múltiplos modelos que 

procuram conceptualizar a forma como se estabelece a relação entre temperamento e 

comportamento antissocial e delinquente. Entre os vários modelos existentes, alguns são 

mais relevantes para os estudos criminológicos, como acontece com o modelo da 

Predisposição/Vulnerabilidade. Esta abordagem postula que níveis mais baixos ou mais 

elevados de determinadas características temperamentais ou de personalidade aumentam 

a probabilidade do início do comportamento antissocial, ou seja, tornam os indivíduos 

mais vulneráveis à presença de determinados fatores de risco que podem emergir no ciclo 

de vida. Estes traços temperamentais já estão presentes no indivíduo antes do 

comportamento antissocial, sendo, portanto, também concebidos como fatores de risco. 

Este modelo apresenta algumas variantes, sendo que a mais estudada empiricamente é o 

modelo dos Efeitos Diretos, de acordo com o qual o temperamento exerce um efeito 

causal direto e indireto sobre o início do comportamento antissocial (Morizot, 2015).  

                                                        
13 O conceito de “temperamento difícil” foi introduzido por Thomas e Chess (1977) e combina um conjunto 
de dimensões que criam um índice global de “dificuldade”. De acordo com os autores (1977), as crianças 
com um temperamento difícil revelam algumas irregularidades nas funções biológicas e comportamentais: 
apresentam níveis elevados de atividade e irritabilidade, reagem de forma intensa a uma variedade de 
estímulos, têm dificuldade em adaptar-se a mudanças no meio ambiente, revelando também problemas de 
atenção e persistência na execução de tarefas.  
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Na verdade, perceber os processos que explicam a relação entre temperamento e 

comportamento antissocial é uma questão fundamental. As características 

temperamentais podem afetar o desenvolvimento de inúmeras problemáticas e de 

múltiplas formas. Por exemplo, é possível que o temperamento da criança: i) dificulte a 

aprendizagem de competências relevantes para regular as suas emoções e comportamento 

de forma apropriada; ii) prejudique o desenvolvimento de capacidades cognitivas 

fundamentais no planeamento e controlo comportamental; iii) influencie a respostas 

parentais ou de outras figuras próximas ao comportamento da criança; iv)  e afete a forma 

como a criança aprende a interpretar informação e a relacionar-se com os seus pares 

(Frick & Morris, 2004).  

Na presente investigação serão consideradas duas dimensões temperamentais na 

relação com o comportamento antissocial e delinquente: o controlo por esforço e a 

impulsividade. De forma a enquadrar conceptualmente estes constructos, inicia-se esta 

seção com uma descrição teórica sobre o modelo de temperamento proposto por Rothbart 

e Bates (1998). Posteriormente, serão revistos os estudos empíricos que estabelecem uma 

relação entre as diferentes dimensões temperamentais e o comportamento antissocial e 

delinquente.  

 

2.4.4.1. Controlo por esforço e impulsividade 

 

Nesta investigação utilizar-se-á o modelo teórico do temperamento proposto por 

Rothbart e Bates (1998), que define temperamento como o conjunto de “diferenças 

individuais constitucionais na reatividade emocional, motora e atencional e na 

autorregulação14” (Rothbart & Bates, 1998, pp. 100). O termo constitucional refere-se à 

componente biológica relativamente duradoura da pessoa, influenciada no tempo por 

fatores hereditários, pela maturação e pela experiência. A reatividade prende-se com as 

respostas dos indivíduos às mudanças no ambiente interno e externo, medidas em termos 

de latência, duração e intensidade da orientação emocional e reações motoras. Por último, 

a autorregulação refere-se aos processos que funcionam para modelar a reatividade, ou 

seja, aos processos implicados na modificação da intensidade e duração da orientação 

                                                        
14 A tradução é nossa.Na versão original: “we have defined temperament as constitutionally based 
individual differences in reactivity and self-regulation, in the domains of affect, activity, and attention”.  
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emocional, especialmente aqueles que dizem respeito à função executiva e ao controlo 

por esforço (Rothbart, Ahadi & Hershey, 1994; Rothbart, Sheese, Rueda & Posner, 2011). 

Importa, assim, descrever primeiramente a estrutura geral do temperamento na 

infância, para posteriormente nos centramos no conceito de autorregulação, controlo por 

esforço, impulsividade e no contributo que estes aspetos regulatórios assumem na 

experiência comportamental das crianças. 

No que concerne à estrutura do temperamento, as investigações em torno do 

Children Behaviour Questionnaire (uma medida de relato parental altamente diferenciada 

do temperamento em crianças dos 3 aos 7 anos; Rothbart, Ahadi, Hershey & Fisher, 

2001), demonstram a existência de três fatores de temperamento fundamentais: i) a 

extroversão/impulsividade (impulsividade, procura de sensações, níveis de atividade, 

aproximação e contribuição negativa para a timidez); ii) a afetividade ou emocionalidade 

negativa (tristeza, desconforto, raiva/frustração, medo e contribuição negativa para a 

capacidade de se acalmar); iii) e o controlo por esforço (controlo inibitório, foco 

atencional, prazer de baixa intensidade e sensibilidade percetual) (Rothbart et al., 1994; 

Rothbart et al., 2001; Rothbart & Bates, 1998). 

A autorregulação tem sido definida como a capacidade de suprimir impulsos 

imediatos ou biológicos primários para prosseguir determinados objetivos (Baumeister, 

Heatherton & Tice, 1994), surgindo associada às funções executivas, ao controlo 

atencional (Rothbart et al., 2011) e à própria regulação emocional (Eisenberg, Spinrad & 

Eggum, 2010). O desenvolvimento desta capacidade é progressivo, ou seja, o 

comportamento da criança deixa, com o tempo, de ser externamente regulado para passar 

a ser internamente regulado (Calkins, Smith, Gill & Johnson, 1998; Kochanska, Coy & 

Murray, 2001; Rothbart & Bates, 1998). Ora, o constructo de autorregulação engloba, em 

função do estádio desenvolvimental do indivíduo, uma constelação de categorias ou 

dimensões, designadamente a obediência, a inibição de impulsos e o controlo por esforço. 

Vejamos, mais aprofundadamente, cada uma delas. 

A obediência é entendida como uma forma de autorregulação precoce traduzida 

na capacidade de a criança iniciar, cessar ou modelar o seu comportamento face a 

exigências parentais (Kochanska et al., 2001) e é normalmente operacionalizada como a 

capacidade de alterar uma ação face a um pedido parental (Karreman, van Tuijl, van Aken 

& Dekovic, 2006). A inibição reflete a capacidade de autocontrolo, adiamento ou inibição 
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de um comportamento na ausência de uma vigilância externa, sendo, normalmente, 

medida ou através do tempo de resposta da criança na abordagem a objetos pouco 

familiares ou 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). Por último, o controlo por esforço 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 erros15” (Rothbart & Bates, 2006, pp. 

129). 

Intrinsecamente relacionado com o conceito de autorregulação surge também o 

constructo de regulação emocional, cuja definição revela algumas inconsistências ao 

longo da literatura (Cole, Martin & Dennis, 2004). Por exemplo, Gross (2002), 

concetualiza a regulação emocional como o conjunto de processos que influenciam a 

emergência, a experiência e a expressão das emoções, isto é, os processos que contribuem 

para a dinâmica emocional dos indivíduos. Numa definição mais pormenorizada, 

Eisenberg e Spinrad (2004, pp.338) descrevem a regulação emocional como “o processo 

de iniciar, inibir, manter ou modelar a ocorrência, forma, intensidade e duração de 

estados emocionais internos, de processos fisiológicos emocionais e/ou de concomitantes 

comportamentais das emoções, normalmente ao serviço da prossecução de certos 

objetivos individuais16”.  

Independentemente da sua concetualização, a regulação emocional é, geralmente, 

operacionalizada nas estratégias comportamentais da criança face a situações que evocam 

frustração ou medo, como por exemplo, os comportamentos de ajuda aos outros. Segundo 

Eisenberg et al. (2010), a definição de regulação emocional apresentada corresponde, em 

termos concetuais, ao constructo de controlo por esforço proposto por Rothbart et al. 

(1994; 2001). Desta forma, pensa-se que o controlo por esforço surge como um processo 

que, ao integrar a dimensão mais geral da autorregulação, vai contribuir para modelar as 

experiências emocionais e comportamentais dos indivíduos (Rothbart et al., 2011). 

                                                        
15 A tradução é nossa: “the efficiency of executive attention—including the ability to inhibit a dominant 
response and/or to activate a subdominant response, to plan, and to detect errors”.  
16 A tradução é nossa: “We define emotion-related self-regulation as the process of initiating, avoiding, 
inhibiting, maintaining, or modulating the occurrence, form, intensity, or duration of internal feeling states, 
emotion-related physiological, attentional processes, motivational states, and/or the behavioral 
concomitants of emotion in the service of accomplishing affect-related biological or social adaptation or 
achieving individual goals.” 
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Veja-se, então, no conceito de controlo por esforço. Segundo a literatura sobre o 

temperamento na infância, o controlo por esforço inclui a capacidade de alterar o foco 

atencional quando necessário (incluindo a mudança do foco atencional de um estímulo 

ameaçador para um estímulo neutro ou positivo); de inibir um comportamento 

desapropriado (isto é, capacidade de controlo inibitório); de ativar um comportamento 

quando existe uma forte tendência para o evitar (isto é, capacidade de controlo ativo) 

(Evans & Rothbart, 2007), bem como algumas competências de funcionamento executivo 

que envolvem a integração e o planeamento de informação (Eisenberg et al., 2010). 

Segundo alguns autores (Eisenberg, Valiente, Spinrad, Cumberland, Liew, Reiser, Zhou, 

& Losoya, 2009), trata-se de um controlo voluntário, deliberado e flexível.  

As investigações sugerem que esta dimensão temperamental está relacionada com 

o desenvolvimento dos sistemas cerebrais executivos como o sistema atencional anterior, 

especialmente com a região anterior cingulada do lóbulo frontal (Posner & DiGirolamo, 

2000). Esta área do cérebro parece estar envolvida com a atenção executiva e com 

sentimentos subjetivos de controlo voluntário de pensamentos e emoções, tornando-se 

fundamental na resolução de conflitos, correção de erros e planeamento de ações (Posner 

& Rothbart, 1998).  

No que concerne à impulsividade, esta é identificada por Rothbart et al. (2001) 

como uma componente da dimensão de extroversão e não como uma componente da 

autorregulação. Ou seja, para além das diferenças individuais nas dimensões da 

reatividade e autorregulação, os indivíduos também apresentam diferenças ao nível dos 

sistemas motivacionais, refletindo variações ao nível da sensibilidade à recompensa e 

punição (Rothbart & Bates, 2006).  

Um dos modelos mais influentes sobre este conceito é o proposto por Gray e 

McNaughton (2000), de acordo com o qual a impulsividade está ligada à ativação do 

sistema ativador comportamental (BAS), responsivo a pistas de recompensa e motivador 

de comportamentos de aproximação face a incentivos, ou ao evitamento da punição. Por 

sua vez, a ativação do sistema inibidor comportamental (BIS), responsivo a pistas de 

punição ou ameaça, conduz a sentimentos de medo e ansiedade, inibindo, desta forma, 

comportamentos de aproximação como resposta a consequências negativas ou pistas de 

consequências aversivas. O equilíbrio entre a orientação da criança para a recompensa e 

punição vai influenciar as suas perceções sobre as situações (e.g. como ameaçadoras ou 

atraentes), as suas reações afetivas (e.g. medo, frustração, excitação, aborrecimento) e as 
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suas respostas comportamentais (e.g. evitamento, retirada ou aproximação) (Kiff, Lengua 

& Zalewski, 2011).  

No mesmo sentido, Nigg (2017) propõe que, não obstante a multiplicidade de 

definições de impulsividade, este conceito engloba dois significados fundamentais: por 

um lado, a seleção não-reflexiva de uma resposta a um estímulo (comportamento ativado 

por pistas); e por outro, a seleção não-reflexiva ou a preferência por uma recompensa 

imediata (estilo motivacional). Sendo assim, a impulsividade não corresponde apenas à 

desinibição dos indivíduos, incorporando também uma avaliação entre uma recompensa 

imediata vs. uma recompensa posterior, que a vai ligar intrinsecamente à própria noção 

de tempo.  

Esta conceptualização diferencia, assim, a impulsividade de outros conceitos 

muito próximos como a propensão para o risco (também abordada na presente 

investigação). Esta prende-se com a avaliação da probabilidade (e não com a avaliação 

temporal) de determinadas escolhas: aqui o indivíduo vai avaliar as consequências 

positivas ou negativas de determinada ação, podendo sobrevalorizar determinada 

recompensa ou desvalorizar determinada consequência. Seguindo esta linha de 

raciocínio, a propensão para o risco pode ser impulsiva (e.g. subir uma falésia sem pensar 

nas consequências) ou reflexiva (e.g. planear uma expedição ao monte Evereste). Porém, 

em qualquer das situações constitui sempre um risco, pois há sempre uma desvalorização 

das consequências negativas face à probabilidade de recompensa. É neste sentido que a 

propensão para o risco se distingue da impulsividade: a impulsividade prende-se com o 

tempo que determinada recompensa demora a chegar (favorecendo-se a recompensa 

imediata), independentemente da sua valência (ser pequena ou grande); a propensão para 

o risco prende-se com a probabilidade e não com o imediatismo, não se considerando a 

probabilidade de punição ou perda.   

Em suma, uma concetualização mais adequada da impulsividade será aquela que 

considera esta dimensão como um constructo multifacetado que inclui componentes 

motivacionais (insensibilidade à punição/não recompensa ou sensibilidade à recompensa) 

e componentes cognitivos regulatórios (controlo inibitório) (e.g. Evenden, 1999; 

Whiteside & Lynam, 2001). As crianças impulsivas caracterizam-se, deste modo, por agir 

sem pensar face a situações que constituem uma novidade. De acordo com Eisenberg et 

al. (2009), ao contrário do controlo por esforço, voluntário na sua natureza, a 

impulsividade integra um controlo mais reativo, menos deliberado e menos flexível. Ou 
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seja, esta forma de subcontrolo envolve uma abordagem comportamental impulsiva, onde 

a modelação voluntária é diminuta. 

A distinção entre controlo por esforço e impulsividade tem recebido sustentação 

empírica. Nas investigações sobre o temperamento da criança conduzidas por Rothbart et 

al. (2001), a análise fatorial destes constructos demonstra que a impulsividade constitui 

um fator diferente do controlo por esforço. Da mesma forma, Eisenberg et al. (2004) 

obtiveram, numa amostra de crianças, constructos latentes para o controlo por esforço e 

para a impulsividade. Acresce que, o controlo por esforço e a impulsividade surgem 

negativamente correlacionados de forma consistente (Eisenberg et al., 2004; Spinrad et 

al., 2002), considerando-se que a impulsividade está, ao contrário do controlo por esforço, 

positivamente associada a problemas de externalização (e.g. Eisenberg et al., 2004). 

Por último, o controlo por esforço e a impulsividade também parecem emergir de 

bases neurológicas distintas: o controlo por esforço reflete a atividade executiva no córtex 

pré-frontal, e a impulsividade resulta da ativação do BAS (do sistema ativador 

comportamental), refletindo a atividade da amígdala basolateral e área segmental ventral 

(Posner & Rothbart, 2007).  

 

O desenvolvimento do controlo por esforço e da impulsividade  
 

De um ponto de vista desenvolvimental, o controlo por esforço emerge entre os 6 

e 12 meses de idade, tornando-se fundamental a partir dos 2 anos de idade. Com efeito, o 

seu desenvolvimento está associado à capacidade da criança responder a instruções 

verbais, abordar situações sob a ameaça de punição e evitar situações tendo em vista uma 

recompensa (Rothbart et al., 2003). A importância do controlo por esforço prende-se, por 

conseguinte, com o facto de permitir à criança programar o seu comportamento em 

situações de conflito, contribuindo para a modelação das suas experiências emocionais e 

comportamentais (Eisenberg et al., 2010; Rothbart et al., 2003). 

Os aspetos regulatórios associados ao controlo por esforço continuam a 

desenvolver-se durante a infância, tornando-se mais sofisticados com o uso de linguagem 

e outras formas de regulação. Por exemplo, Posner and Rothbart (1998) observaram um 

rápido desenvolvimento da capacidade de inibir uma resposta dominante numa situação 

de conflito entre os 27 e os 36 meses de idade. No mesmo sentido, os trabalhos de 

Kochanska e seus colegas (e.g. Kochanska, Murray & Coy, 1997; Kochanska, Murray & 
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Harlan, 2000) demonstraram que a capacidade de controlo motor (e.g. desenhar uma linha 

devagar), de suprimir uma resposta iniciada (tarefas Go/Nogo) e de baixar a voz quando 

solicitado também aumenta com a idade, pelo menos durante a infância.  

Ora uma vez estabelecida, a capacidade de controlo por esforço parece ser 

relativamente estável ao longo do período pré-escolar, segunda infância e adolescência. 

Numa pesquisa longitudinal, Kochanska et al. (2000) constataram que a capacidade 

atencional e o controlo inibitório medidos aos 14 e 22 meses permanece estável durante 

a idade pré-escolar. No mesmo sentido, Shoda, Mischel e Peake (1990) observaram que 

a capacidade de adiar a gratificação em crianças na pré-escola continuou a constituir um 

preditor da atenção, da concentração e da regulação emocional 10 anos depois, durante a 

adolescência.  

Em contraste, a impulsividade parece diminuir ao longo da vida dos indivíduos, 

revelando uma associação negativa com a idade. Por exemplo, o estudo longitudinal de 

Harden e Tucker-Drob (2011) demonstrou que a impulsividade decresce ao longo da 

adolescência, permanecendo estável a partir dos 20 anos de idade. Estes resultados vieram 

corroborar investigações anteriores que sugerem que as regiões corticais do cérebro 

envolvidas no controlo de impulsos e no planeamento da ação continuam a desenvolver-

se até ao início da idade adulta. Outro resultado importante desta investigação é que 

parece haver diferenças na forma como a impulsividade muda ao longo da vida dos 

indivíduos, ou seja, não obstante a impulsividade diminuir com a idade na maioria das 

pessoas, a magnitude dessa mudança é diferente de pessoa para pessoa.  

 

2.4.4.2. Temperamento e comportamento antissocial e delinquente 

 
O contributo das várias dimensões temperamentais da criança e dos jovens para a 

explicação do comportamento antissocial e delinquente está bem estabelecida na 

literatura empírica (e.g. John, Caspi, Robins, Moffitt e Stouthamer-Loeber, 1994; Moffitt 

et al., 2011).  

Com efeito, é possível encontrar investigações transversais e longitudinais sobre 

diferentes populações e em diferentes períodos desenvolvimentais que procuram estudar 

o papel do temperamento no desenvolvimento da conduta transgressiva. Conforme foi 

referido anteriormente, estas investigações partem de modelos de análise distintos, 

podendo conceber o temperamento como um fator de risco que precede o comportamento 
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delinquente (modelo dos efeitos diretos), como um fator moderador ou que interage com 

outras variáveis e influencia os processos de ativação ou agravação do comportamento 

antissocial (modelo da patoplasticidade ou exacerbação), ou até mesmo como um fator 

que exerce um efeito no processo de desistência da carreira criminal (modelo da remissão 

ou desistência) (Morizot, 2015).   

Para efeitos da presente revisão, não se adotará nenhum modelo de análise em 

concreto, optando-se antes por incluir as investigações que melhor ilustram o nosso 

enquadramento conceptual e os nossos objetivos de investigação. Porém, para efeitos de 

mera organização focar-nos-emos primeiramente nas investigações desenvolvidas sobre 

crianças e que usam como variável dependente os comportamentos de externalização e 

os comportamentos diruptivos; para passarmos, posteriormente, à análise dos estudos 

focados no comportamento antissocial e delinquente e que abrangem, normalmente, a 

fase da adolescência e a idade adulta. Vejamos com mais atenção estas linhas de 

investigação.  

Embora várias dimensões do temperamento surjam relacionadas com o 

comportamento antissocial e delinquente numa multiplicidade de estudos, as mais 

significativas são o baixo controlo por esforço (e.g. controlo inibitório, foco atencional, 

prazer de baixa intensidade, sensibilidade percetual) e a elevada emocionalidade negativa 

(tristeza, desconforto, raiva/frustração, medo e dificuldade em acalmar-se). Antes de 

avançarmos, convém tecer duas considerações. Primeiro, e no que concerne ao controlo 

por esforço, é frequente a sua sobreposição conceptual com o constructo de funções 

executivas (e.g. fraca capacidade de controlo inibitório, incapacidade de adiar a 

gratificação, fraca concentração etc.), não sendo claro, em termos empíricos se a relação 

entre controlo por esforço e problemas comportamentais se deve a um défice de 

autorregulação ou a um défice ao nível das funções executivas. Em segundo lugar, apesar 

de haver um vasto corpo de literatura que confirma a relação entre emocionalidade 

negativa (traduzida na tendência de a criança reagir de forma intensa e negativa a eventos 

ambientais) e comportamento antissocial, aquela pode englobar uma variedade de 

emoções negativas (e.g. raiva, ansiedade, irritabilidade, medo e tristeza), sendo 

necessário especificar que tipos de emoções são mais importantes na explicação da 

delinquência (Frick & Morris, 2004). Senão, vejamos.  

Num estudo conduzido por John et al. (1994) sobre uma amostra de 350 rapazes 

com 12 e 13 anos e com múltiplas fontes de informação (autorrelato, relato das mães e 

professores e observação direta), os autores descobriram que a emocionalidade negativa 
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predizia um conjunto de sintomas emocionais e comportamentais na adolescência. Mais 

concretamente, a emocionalidade negativa elevada, reportada pelas mães, surgiu como 

um forte correlato de sintomas psicopatológicos e de problemas de internalização.  

Numa investigação longitudinal sobre uma amostra de 106 crianças em idade pré-

escolar, Kochanska e Knaack (2003) descobriram que o controlo por esforço, avaliado 

através de um conjunto de tarefas comportamentais aos 22, 33 e 45 meses, era mais 

elevado nas crianças com menos emocionalidade negativa e mais inibidas. Por outro lado, 

as crianças com níveis mais elevados de controlo por esforço aos 22 e 45 meses revelaram 

menos problemas de externalização e uma consciência mais madura aos 56 meses.   

De forma semelhante, o estudo de Lemery, Essex e Snider (2002) demonstrou que 

a falta de concentração e de controlo inibitório, medido aos 3,5 e 4,5 anos de idade através 

de relato maternal, predizia comportamentos de externalização e défices de 

atenção/hiperatividade aos 5,5 anos de idade.  

Kochanska et al. (2009), em dois estudos longitudinais com amostras distintas, 

analisaram a relação entre culpa, controlo por esforço e comportamento diruptivo. Este 

foi avaliado através de relato maternal aos 73 meses num primeiro estudo, e aos 52 e 67 

meses através de relato parental e dos professores, num segundo estudo. Em ambas as 

pesquisas, a culpa surgiu como um moderador do efeito do controlo por esforço. Mais 

especificamente, o controlo por esforço apenas surgiu como um preditor do 

comportamento disruptivo em crianças com baixa propensão para sentir culpa.  

Na mesma linha, várias investigações apontam para o papel moderador na 

emocionalidade negativa na relação entre controlo por esforço e problemas de 

externalização, sugerindo que o controlo por esforço é um preditor mais robusto em 

crianças mais propensas a emoções negativas. Um exemplo, é o estudo de Eisenberg et 

al. (2004) no qual foi analisado o contributo do controlo por esforço e da impulsividade 

na capacidade de resiliência e de ajustamento, numa amostra de crianças com idades 

compreendida entre os 4,5 e os 8 anos. Para tal, foi solicitado aos pais e aos professores 

que relatassem os níveis de impulsividade, de controlo por esforço, de resiliência, de 

emocionalidade negativa e de problemas comportamentais das crianças. Por sua vez, a 

persistência emocional foi avaliação através de observação em contexto laboratorial. Os 

resultados desta pesquisa revelaram que quer a impulsividade como o baixo controlo por 

esforço predizem direta e indiretamente os problemas de externalização. Adicionalmente, 

a raiva relatada pelos professores surgiu como um moderador da relação entre aqueles 

dois constructos e a externalização.  
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Vejamos, agora, alguns estudos empíricos focados diretamente no comportamento 

antissocial e delinquente.   

Num estudo longitudinal com uma amostra de 759 gémeos com idades 

compreendidas entre os 7 e os 17 anos, Gjone e Stevenson (1997) analisaram a influência 

de fatores genéticos e ambientais no desenvolvimento de problemas emocionais e de 

comportamento. Mais especificamente, os autores exploraram a relação entre a 

emocionalidade negativa, os níveis de atividade e de sociabilidade e o comportamento 

ansioso/depressivo, o comportamento agressivo e o comportamento delinquente. Os 

resultados sugerem que a emocionalidade negativa é parcialmente genética, tendo surgido 

como um forte preditor da ansiedade/depressão, dos problemas de atenção e do 

comportamento agressivo e delinquente. Por sua vez, a relação com o comportamento 

agressivo e delinquente era mais significativa em rapazes.  

Moffitt et al. (2011) demonstrou que uma medida agregada do autocontrolo 

(composta por índices de impulsividade, hiperatividade e falta de atenção) avaliada entre 

os 3 e os 11 anos, predizia problemas de saúde e comportamentos antissociais na idade 

adulta. Mais especificamente, este estudo revelou que, após controlarem para a 

inteligência e para o estatuto socioeconómico, existia uma relação inversa entre 

autocontrolo e condenações criminais e o consumo de substâncias. Acresce que os autores 

analisaram o impacto da presença de “snares” na adolescência (e.g. começar a fumar, 

absentismo e abandono escolar, gravidez precoce), concluindo que, apesar, de os mesmos 

mediarem a relação entre autocontrolo e conduta criminal, o efeito direto do autocontrolo 

medido na infância sobre a delinquência na idade adulta permaneceu significativo.  

Ainda na mesma investigação, Moffitt et al. (2011) usaram dados do estudo E-

Risk para analisar a mesma relação entre irmãos criados na mesma família, isolando, 

assim, os efeitos que o autocontrolo pode ter na explicação do comportamento 

delinquente. Os dados obtidos indicaram que os irmãos com níveis mais baixos de 

autocontrolo aos 5 anos tinham mais probabilidade de insucesso escolar, de começar a 

fumar e de delinquir aos 12 anos de idade. 

Estes resultados foram replicados posteriormente, na pesquisa de Fergusson, 

Boden e Horwood (2013) realizada com base nos dados do estudo de Christchurch e que 

usou uma medida agregada de autocontrolo semelhante à utilizada por Moffitt et al. 

(2011). Nesta investigação o baixo autocontrolo avaliado entre os 6 e os 12 anos surgiu 

como preditor da delinquência violenta e da delinquência contra a propriedade 
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autorrevelada, de taxas mais elevadas de detenções e de condenações, do consumo de 

álcool e drogas e da dependência de tabaco na idade adulta.  

Noutra pesquisa longitudinal, o estudo de Montreal, Tremblay, Pihl, Vitaro e 

Dobkin (1994) descobriram que, a partir do relato dos professores, a impulsividade em 

rapazes, avaliada aos 6 anos de idade, constituía o preditor mais robusto do início e 

estabilidade do comportamento antissocial entre os 10 e os 13 anos. Contudo, nos rapazes 

com níveis mais elevados de impulsividade e baixa ansiedade, mas que apresentavam 

comportamentos prosociais (e.g. simpatia, ajudar os outros), o risco de delinquência 

diminuía significativamente.  

No mesmo sentido, a investigação conduzida por Caspi, Henry, McGee, Moffitt e 

Silva (1995), baseada nos dados obtidos no estudo de Dunedin, revelou que as dimensões 

temperamentais observadas em contexto laboratorial durante infância estavam 

relacionadas com o comportamento antissocial reportado por pais e professores durante 

a adolescência. Mais concretamente, a impulsividade, a falta de persistência e a 

irritabilidade medida aos 3 e aos 5 anos surgiu positivamente correlacionada com os 

problemas de atenção, com a hiperatividade aos 9 e aos 11 anos e com a desordem de 

conduta e o comportamento antissocial aos 13 e aos 15 anos. Aos 18 anos, os jovens com 

fracas capacidades de controlo revelaram níveis mais elevados de impulsividade, procura 

de sensações, agressividade e alienação interpessoal. Aos 21 anos, a falta de controlo 

surgiu também relacionada com mais condenações criminais e com o abandono escolar.  

 

Em suma, da revisão exposta é possível concluir que diversos estudos, realizados 

em diferentes períodos desenvolvimentais, confirmam a importância que o temperamento 

assume na predição de comportamentos de externalização durante a infância e no 

comportamento antissocial e delinquente na adolescência e idade adulta. Importa, no 

entanto, aprofundar os processos e mecanismos que influenciam essa relação. Este tópico 

será explorado no final deste capítulo, aquando da revisão sobre o papel mediador e/ou 

moderador do temperamento.  

 

2.4.5. Parentalidade 
 

O desenvolvimento da normatividade começa cedo na vida e envolve a 

aprendizagem de valores e princípios orientados para o respeito dos outros e da 

comunidade, requerendo, portanto, que os indivíduos internalizem valores, atitudes e 
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comportamentos considerados como socialmente aceitáveis, aceitando as regras e normas 

que facilitam a interação interpessoal. Esta aceitação ocorre, normalmente, através do 

processo de socialização que, iniciado na infância, vai ajudar a criança a internalizar 

valores e crenças normativas num dado contexto cultural. Neste processo, os pais e a 

família em geral desempenham um papel fundamental, sendo consistente a relação 

estabelecida entre parentalidade e o desenvolvimento de comportamentos antissociais e 

de externalização, incluindo a desobediência, a agressividade e a delinquência (e.g. 

Farrington, Jolliffe, Loeber, Stouthamer-Loeber & Kalb, 2001; Hoeve, Blokland, Dubas, 

Loeber, Gerris, & Van der Laan, 2008; Hoeve, Smeenk, Loeber, Stouthamer-Loeber, Van 

der Laan, Gerris, et al., 2007).  

Em termos gerais, o conceito de socialização prende-se com a forma como os 

indivíduos são apoiados ou orientados a tornam-se membros de um ou mais grupos 

sociais, envolvendo a aquisição de normas, de papéis sociais, de standards e valores, ao 

nível social, emocional, cognitivo e pessoal. Este processo não é, contudo, estanque, 

marcando-se pela reciprocidade entre os vários agentes (e.g. pais, irmãos, pares, 

professores) que dele fazem parte, podendo desenvolver-se de inúmeras formas (e.g. 

disciplina, modelação, rotinas etc.) ao longo do ciclo de vida. Esta conceptualização 

considera, assim, que o processo de socialização resulta, em grande medida, da interação 

entre fatores biológicos e fatores socioculturais (Grusec & Hastings, 2015). 

Não obstante a importância de outros agentes de socialização (e.g. pares, escola), 

a família e os pais, em particular, surgem como o contexto principal no qual se desenvolve 

o processo de socialização mais precoce. Com efeito, a relevância dos pais na socialização 

das crianças parece ser indubitável e prende-se com uma variedade de razões que vão 

desde a sua proximidade às crianças, ao estabelecimento de uma relação de afeto e de 

cuidado com as mesmas e ao desempenho do papel de cuidador principal nas sociedades 

ocidentais.  

Um segundo aspeto a considerar no processo de socialização é a própria 

bidirecionalidade do processo de socialização17, ou seja, o processo de socialização não 

ocorre apenas numa direção, emergindo antes como um processo recíproco entre pais e 

filhos. Apesar de os pais transmitirem as regras e standards sociais aos seus filhos, estes 

também se consubstanciam como agentes ativos, apresentando características biológicas 

                                                        
17 Esta questão será abordada com maior profundidade no ponto 4, intitulado “Efeitos indiretos das emoções 
morais, temperamento e parentalidade no comportamento antissocial e delinquente”.  



Fatores individuais e de socialização da delinquência juvenil: Uma perspetiva desenvolvimental | 2019 
 

127 
 

que vão facilitar ou, contrariamente, dificultar o processo de socialização parental. Com 

efeito, as crianças e jovens reagem distintamente às mensagens parentais, aceitando e 

rejeitando diferentes formas de regulação oriundas do núcleo familiar. Acresce que, as 

crianças também socializam os próprios pais, alterando as suas crenças, valores e 

comportamentos (Grusec, 2011). 

Fundamentada a importância da parentalidade no desenvolvimento emocional, 

cognitivo e comportamental das crianças e jovens, a seção que se segue atende à relação 

específica entre parentalidade e o desenvolvimento do comportamento antissocial e 

delinquente durante a infância e a adolescência.  

. 

2.4.5.1. Parentalidade e comportamento antissocial e delinquente 

 

Atendendo aos objetivos do nosso trabalho de investigação e à importância que é 

atribuída à parentalidade e à família nas teorias criminológicas, importa rever os 

principais fatores de risco familiares que têm sido associados ao desenvolvimento do 

comportamento antissocial e delinquente. Mais concretamente, a presente secção procura 

enquadrar conceptual e empiricamente o contributo das práticas parentais, da 

criminalidade parental/familiar, do tamanho da família, dos maus-tratos e da negligência 

e da dirupção familiar no desenvolvimento da atividade transgressiva durante a infância 

e a adolescência.  

 

Práticas parentais 
 

São várias as práticas parentais que têm sido identificadas como importantes 

preditores da delinquência, tais como a fraca supervisão ou a falta de envolvimento com 

a criança. Não obstante serem habitualmente incluídas nas teorias explicativas da 

criminalidade e em diferentes estudos criminológicos, o seu desenvolvimento teórico é 

escasso. Sendo assim, e de forma a profundar conceptualmente estes constructos, 

adotamos uma sistematização frequentemente utilizada nas perspetivas teóricas sobre a 

socialização e que organiza estas diferentes práticas em duas grandes categorias: o 

controlo e o suporte parental (Maccoby & Martin, 1983). Estas dimensões refletem 

conceitos variados que vão categorizar comportamentos parentais, como o afeto, a 

punição física, a supervisão parental e o envolvimento. Senão, vejamos.  
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O controlo parental (também denominado como disciplina parental) engloba as 

práticas que procuram regular o comportamento da criança, ajudando-a a cumprir regras 

e a inibir impulsos e comportamentos indesejáveis nas sus interações sociais. No fundo, 

corresponde ao conjunto de estratégias disciplinares que têm como finalidade restringir e 

gerir o comportamento da criança, através da transmissão de regras e de padrões que 

definem condutas apropriadas e estabelecem as consequências para comportamentos 

desadequados (Grusec, 2011; Kiff et al., 2011). 

 Consequentemente, é normal que estas práticas emerjam em situações de 

transgressão que envolvem as crianças e nas quais existe uma necessidade de correção. 

O objetivo será, deste modo, que a criança desenvolva a capacidade de internalização, ou 

seja, a capacidade de aceitar e sentir-se compelida a atuar em conformidade com as 

normas (e.g. dizer a verdade, ajudar os outros, não mentir, magoar, roubar etc.) e com os 

princípios morais na relação com o outro (e.g. dever de ajudar os outros quando precisam) 

na ausência de uma regulação externa sob a forma de punição ou recompensa (Hoffman, 

2000).  

Ora, os pais, ao introduzirem à criança as regras e a lógica moral que deve pautar 

as suas relações interpessoais, podem fazê-lo de diversas formas. No exercício deste 

controlo, a literatura preconiza um equilíbrio entre a autonomia da criança e a imposição 

de regras e a correção parental. Mais especificamente, considera-se que uma disciplina 

eficaz é aquela que assenta: i) na promoção de autonomia (controlo gentil e orientação) e 

que permite que a criança percecione a escolha como sua e não como uma imposição; ii) 

na estrutura (definição clara de regras e expetativas) que vai ajudar a criança a 

compreender o que deve ou não fazer; iii) e no envolvimento interpessoal (demonstração 

de afeto e interesse) que vai facilitar a aceitação da estrutura pela criança (Grusec, 2011). 

No que toca aos diferentes tipos de controlo, podemos encontrar distintas 

sistematizações e abordagens que procuram caracterizar o conjunto de constructos 

englobados nesta dimensão mais geral.  

Uma abordagem comum é a proposta por Baumrind (1971) que distingue entre 

controlo democrático e controlo autoritário. O primeiro escora-se em técnicas 

disciplinares indutivas, ou seja, baseadas no raciocínio e no fornecimento de informação 

à criança para que a mesma possa agir de forma mais responsável e respeitosa com os 



Fatores individuais e de socialização da delinquência juvenil: Uma perspetiva desenvolvimental | 2019 
 

129 
 

outros. Em contraste, o controlo autoritário compreende práticas de coerção e de restrição, 

como a retirada de afeto e a punição.  

Outro enquadramento conceptual é o preconizado por Barber, Maughan e Olsen 

(2005) e que diferencia o controlo comportamental do controlo psicológico. O controlo 

comportamental é definido como uma tentativa para controlar e regular o comportamento 

da criança através da imposição consistente de regras e da supervisão parental. Por sua 

vez, o controlo psicológico assenta em práticas como a retirada de afeto, a dependência 

psicológica ou a culpabilização da criança, consubstanciando, assim, uma forma intrusiva 

e negativa de parentalidade.  

No âmbito das práticas parentais disciplinares, é importante distinguir aquelas que 

têm sido implicadas no desenvolvimento do comportamento antissocial e delinquente, e 

que constituem o foco desta investigação, mais especificamente, a disciplina indutiva e 

consistente, a afirmação de poder e a supervisão parental.  

A disciplina indutiva consiste na comunicação de razões ou explicações para o 

comportamento prescrito, incluindo o apelo à preocupação com o bem-estar dos outros. 

Nesta, distingue-se a indução orientada para os outros, isto é, o raciocínio focado nas 

consequências da conduta da criança nos outros, e que sublinha as necessidades e desejos 

das pessoas envolvidas na situação de transgressão. Sendo assim, para além de comunicar 

o desagrado dos pais face à conduta da criança, indicando que a mesmo está errada e que 

aquele comportamento consubstancia uma violação das regras, a indução é responsável, 

segundo Hoffman, por: i) salientar o sofrimento da vítima, estimulando a tendência 

empática da criança; ii) enfatizar a responsabilidade da criança na origem desse 

sofrimento. Uma disciplina com características indutivas mais salientes contribui, deste 

modo, para reduzir o carácter arbitrário que muitas vezes é assumido pelas exigências 

parentais, permitindo que a criança se foque no ato e nas suas consequências. Acresce 

que, através da indução, a mensagem parental dirige-se ao comportamento da criança e 

não à criança em si, reduzindo, assim, a probabilidade de uma experiência 

excessivamente ansiosa e disruptiva (Hoffman, 2000). 

Por sua vez, a afirmação de poder pode incluir comportamentos como a punição 

física (e.g. bater), a privação de objetos materiais e privilégios, a aplicação direta da força 

(para punir ou restringir a criança, como segurá-la ou movê-la) ou sua ameaça. Este tipo 

de disciplina é, normalmente, percecionado pela criança como inadequado e limitador da 
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sua autonomia, gerando reações de medo e raiva e, por conseguinte, uma conformidade 

assente no receio e não numa regulação normativa interna. Por sua vez, uma afirmação 

de poder mais implícita é aquela que se concilia com a comunicação das razões que 

subjazem à resposta parental (e.g. Vais ficar no teu quarto até aprenderes a ser um bom 

menino e não magoares mais a tua irmã mais nova). Ora, independentemente das formas 

que assuma, de acordo com Hoffman (1983, 2000), a afirmação de poder é, não raras 

vezes, necessária e pode ser construtiva, desde que o seu uso seja limitado. Assim, esta 

estratégia pode ser particularmente benéfica quando os pais utilizam o raciocínio indutivo 

para comunicar de forma clara a reprovação de determinado ato ou para enfatizar as 

consequências que o comportamento da criança tem nos outros. 

No caso específico da punição física, esta prática tem sido identificada como 

perniciosa para o desenvolvimento ajustado da criança. Com efeito, a literatura sugere 

que uma disciplina escorada na punição física transmite um modelo de resolução de 

conflitos assente em meios físicos e agressivos, aumentando a probabilidade de 

hostilidade e rejeição das mensagens parentais (Hoffmann, 1983).  

Por último, a supervisão parental consiste na vigilância próxima da criança, como 

pedir informação sobre as atividades e sobre os pares, não só à criança, mas também a 

outros significantes próximos, como os professores. Aqui a literatura sugere que os pais 

que supervisionam os seus filhos têm uma maior capacidade para identificar e minimizar 

influências negativas e encorajar o comportamento prosocial, exercendo, assim, um 

controlo mais eficaz sobre o comportamento da criança e do jovem (Grusec, 2011). 

Em termos empíricos, e conforme foi aludido em pontos anteriores do presente 

trabalho, são vários os estudos que sugerem uma relação entre estas diferentes práticas de 

controlo parental e o desenvolvimento de comportamentos antissociais e delinquentes. 

Por exemplo, no estudo de Cambridge-Somerville (McCord, 1979), a fraca 

supervisão parental durante a infância surgiu como o preditor mais robusto da 

criminalidade violenta e da criminalidade contra a propriedade aos 45 anos. Também a 

metanálise conduzida por Loeber e Stouthamer-Loeber (1986) confirma a importância 

desta prática parental, sugerindo que a relação entre fraca supervisão e a delinquência é 

mais significativa relativamente à delinquência oficial, quando comparada com a 

delinquência autorrevelada. Numa metanálise mais recente, Hoeve et al. (2009) 

encontraram uma relação negativa robusta entre práticas de supervisão ativas e 



Fatores individuais e de socialização da delinquência juvenil: Uma perspetiva desenvolvimental | 2019 
 

131 
 

conhecimento parental e o comportamento antissocial. Inconsistente com estes 

resultados, surge a investigação conduzida por Hoeve et al. (2007) focada na análise das 

relações a longo-prazo entre fatores familiares, estilos parentais e delinquência. Com 

efeito, este estudo encontrou uma relação positiva entre fraca supervisão e o risco de 

delinquência tardia. Porém, quando os autores controlaram o efeito de variáveis 

demográficas e do comportamento antissocial anterior, aquela relação perdeu 

significância. 

Outras investigações apontam para uma relação positiva entre a afirmação de 

poder e o desenvolvimento do comportamento antissocial. Por exemplo, o estudo de 

Newson e Newson (1989 cit. in Farrington & Welsh, 2007) sobre uma amostra de 700 

crianças indica que o recurso à punição física como estratégia de controlo entre os 7 e os 

11 anos constituía um forte preditor de condenações futuras. Mais especificamente, os 

resultados deste estudo revelam que 40% dos ofensores condenados tinham sido 

espancados ou batidos quando tinham 11 anos de idade. No mesmo sentido, o estudo de 

Eron et al. (1991 cit. in Farrington & Welsh, 2007) reportou que a punição física aos 8 

anos de idade predizia um maior número de detenções por criminalidade violenta aos 30 

anos. Também no estudo de Pittsburgh ficou demonstrado que a punição física prediz a 

delinquência e que estes efeitos variam em função da etnia ou origem populacional:  21% 

dos indivíduos caucasianos que foram punidos fisicamente durante a infância pelas suas 

mães, tornaram-se adultos mais violentos, comparados com 32% de indivíduos afro-

americanos que apresentaram resultados semelhantes (Farrington, Loeber & Stouthamer-

Loeber, 2003).  

 

Relativamente ao suporte parental (também designado como calor parental, 

responsividade e aceitação), este prende-se com o conjunto de comportamentos parentais 

orientados para fazer a criança sentir-se confortável, aceite e amada, incluindo a 

afetividade, o carinho, o apoio emocional, o calor e a sensibilidade parental. No fundo, o 

constructo de suporte parental reflete a tendência para os pais serem sensíveis e 

responsivos às necessidades emocionais da criança, assim como, para exprimirem 

emoções e comportamentos positivos. Contudo, esta dimensão também traduz aspetos 

negativos, como a hostilidade, a negligência ou a rejeição parental. A maior ou menor 

presença destes aspetos desenvolve-se num continuum que vai determinar, assim, níveis 

mais elevados ou baixos de suporte parental (Grusec & Davidov, 2015; Zhou et al., 2002).  
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Ao contrário do controlo ou disciplina, o suporte parental tem um início muito 

precoce, no momento do nascimento, quando as necessidades de proteção, segurança e 

nutrição são maiores. Por conseguinte, é natural que esta dimensão emerja em situações 

que invoquem uma ameaça potencial ou real e na qual existe o risco da criança se magoar, 

física e emocionalmente. Sendo assim, este conceito engloba comportamentos que vão 

variar em função do contexto e do período desenvolvimental da criança, como por 

exemplo, confortar e a criança quando ela chora e demonstra ansiedade ou mostrar 

empatia e carinho face a um problema típico da adolescência (Grusec & Davidov, 2015). 

São vários os processos que explicam a importância do suporte parental para uma 

socialização positiva. De acordo com Grusec e Davidov (2015), este conjunto de práticas 

pode promover a capacidade de autorregulação da criança para lidar de forma mais 

ajustada com emoções negativas: quando a criança recebe apoio emocional dos pais em 

situações de stress, percebe que esses eventos negativos podem ser percecionados como 

menos ameaçadores e, consequentemente, aprende a regular as respostas 

psicofisiológicas a acontecimentos e interações negativas. Da mesma forma, o suporte 

parental pode facilitar o desenvolvimento da empatia e da preocupação com os outros, ao 

modelar comportamentos de compaixão e de sensibilidade para com os filhos, 

promovendo também a capacidade da criança para compreender e interpretar as emoções 

dos outros. Por último, o suporte parental também pode ser responsável pelo 

estabelecimento de uma relação de confiança entre pais e filhos, que, por sua vez, vai 

contribuir para que a criança percecione as mensagens parentais como expressões de afeto 

e de preocupação.  

Ao nível empírico, a literatura aponta, de uma forma geral, para uma relação 

positiva entre falta de calor parental, rejeição e hostilidade, falta de envolvimento e o 

desenvolvimento de comportamentos antissociais e delinquentes. 

 Por exemplo, o estudo de McCord (1997) revelou que o calor parental pode ter 

um efeito protetor e mitigador das consequências negativas da punição física. Mais 

concretamente, este estudo demonstrou que 51% dos rapazes com mães mais punitivas e 

frias durante a infância foram condenados posteriormente, comparados com 21% de 

rapazes condenados com mães que, apesar de recorrerem à punição física, também 

demonstravam uma relação de afeto e de proximidade com os filhos. A metanálise 

conduzida por Hoeve et al. (2009) também revelou que os aspetos mais negativos do 

suporte parental, nomeadamente, a rejeição e a hostilidade parental podem ser mais 
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perniciosas para o desenvolvimento ajustado e contribuir de forma mais significativa para 

o comportamento delinquente, quando comparados com os aspetos positivos desta 

dimensão (e.g. calor e afeto parental).  

 No mesmo sentido, o estudo de Cambridge revelou que a ausência de uma figura 

paternal na realização de atividades de lazer com a criança duplicava o risco de 

condenação futura, assim como, predizia a persistência do comportamento delinquente 

após os 21 anos de idade (Farrington & Welsh, 2007).  

 

Fatores familiares 
 

Conforme foi referido anteriormente, para além das práticas parentais, existe uma 

multiplicidade de fatores de risco familiares que têm sido associados ao desenvolvimento 

do comportamento antissocial e delinquente e que, ainda que sumariamente, importa 

considerar. Neste âmbito, a literatura empírica tem destacado a importância da 

criminalidade parental/familiar, do tamanho da família e da dirupção familiar na 

explicação de comportamentos desajustados. Vejamos com mais atenção cada um destes 

fatores (Farrington & Welsh, 2007).  

No que concerne à criminalidade parental, são vários os estudos que sugerem que 

ter pais antissociais e delinquentes constitui um fator de risco do comportamento 

antissocial e delinquente em crianças e jovens (e.g. Farrington, Barnes & Lambert,1996). 

Mais especificamente, a concentração da criminalidade na família traduzida em 

condenações dos pais e irmãos parece transmitir-se, em algumas famílias, de geração em 

geração, criando um ciclo interageracional da delinquência (Farrington et al., 2001). Ora, 

são várias as explicações teóricas que podem ser avançadas para explicar esta 

transmissão. 

A primeira prende-se com a continuidade interageracional da exposição a 

múltiplos fatores de risco, como por exemplo, a pobreza, a disfuncionalidade familiar ou 

a residência em zonas habitacionais economicamente desfavorecidas, e segundo a qual a 

transmissão interageracional da delinquência é um dos elementos constituintes de um 

ciclo de privação mais abrangente que afeta aquela família em particular. Outra hipótese 

avançada prende-se com a compatibilidade entre ofensores de sexo diferente, ou seja, 

mulheres delinquentes tendem a coabitar ou a constituir relações maritais com homens 

delinquentes, devido à sua proximidade social e física (e.g. frequentam os mesmos 
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espaços sociais, como a escola) ou porque partilham determinadas caraterísticas de 

personalidade. Uma terceira explicação foca-se na influência direta e mútua que os 

membros da família exercem uns sobre os outros, como por exemplo irmãos mais novos 

imitarem o comportamento dos irmãos mais velhos ou estes encorajarem o 

comportamento antissocial dos membros mais novos da família (Farrington & Welsh, 

2007). 

No plano investigativo, é no estudo de Cambridge que se encontram as evidências 

empíricas mais robustas da relação entre criminalidade parental/familiar e o 

desenvolvimento do comportamento delinquente. Com efeito, os resultados deste estudo 

revelaram que 63% dos rapazes com pais condenados também sofreram pelo menos uma 

condenação num momento posterior e que apenas 6% das famílias incluídas na amostra 

eram responsáveis por metade das condenações reportadas. Acresce que ter um pai 

condenado ou um irmão mais velho delinquente foi identificado como o preditor familiar 

mais importante do comportamento delinquente futuro quando as crianças tinham entre 

8 e 10 anos de idade (Farrington, 2004). Estes resultados também foram corroborados no 

estudo de Pittsburgh, no qual ficou demonstrado que a detenção de pais, mães, irmãos, 

irmãs, tios, tias, avôs e avós constituam importantes preditores da delinquência em 

rapazes, sendo que 43% da delinquência familiar detetada era atribuída a 8% das famílias 

amostradas (Farrington et al., 2001).  

Um segundo fator de risco consiste no tamanho da própria família, mais 

concretamente num número elevado de crianças no núcleo familiar. Aqui, o aumento da 

probabilidade de delinquência é explicado, por um lado, pela diminuição da capacidade 

parental de supervisionar todos os filhos, e, por outro lado, pelo aumento da 

conflituosidade familiar que pode originar mais frustração e irritação entre os membros 

familiares (e.g. não haver quartos ou espaços privados para todos). A importância deste 

fator foi confirmada, por exemplo, no estudo de Cambridge, cujos resultados revelaram 

que os rapazes com quatro ou mais irmãos aos 10 anos de idade apresentavam um risco 

superior de condenação durante a adolescência e que o tamanho da família constituía o 

preditor mais robusto de condenações futuras aos 32 anos de idade (Farrington, 1993).  

Por último, a disrupção e o conflito familiar também têm sido apontados como 

importantes fatores na explicação da atividade transgressiva. Normalmente, estas 

investigações focam-se no conceito de “broken homes” para traduzir situações que 
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envolvem, por exemplo, a perda de uma figura parental (e.g. morte, divórcio) ou a 

existência de relações familiares marcadas pelo conflito e hostilidade.  

Conceptualmente, o contributo deste fator de risco para o comportamento 

delinquente pode ser explicado pelos efeitos negativos e stressantes que a separação de 

uma figura significativa pode causar na vida familiar, como por exemplo, a diminuição 

das condições socioeconómicas da família, as mudanças ao nível das figuras parentais, o 

aumento do conflito familiar e o empobrecimento das práticas educativas (Farrington & 

Welsh, 2007). 

Em termos empíricos, as evidências apontam para um maior risco de delinquência 

nas crianças que foram separadas dos pais biológicos, quando comparadas com crianças 

oriundas de famílias intactas. Um exemplo é o estudo de Dunedin, no qual foi encontrada 

uma relação significativa entre rapazes de famílias monoparentais e condenações durante 

a adolescência e vida adulta (Bill, Caspi, Moffitt & Silva, 1996).  

McCord (1982 cit. in Farrington & Welsh, 2007) analisou a relação entre a perda 

de um pai biológico e a criminalidade futura mais séria em rapazes. Os resultados deste 

estudo indicaram que a prevalência da delinquência era mais elevada em rapazes oriundos 

de lares desfeitos com mães pouco afetivas (62%) e em rapazes com famílias marcadas 

pelo conflito familiar (52%), realçando a importância que o calor maternal e a qualidade 

das relações familiares podem ter para mitigar as consequências negativas de experiências 

adversas como a morte de um familiar.  

Por último, noutra linha de investigação, focada no impacto da violência e do 

conflito familiar, o estudo de Christchurch revelou que as crianças expostas à violência 

interparental apresentavam mais probabilidade de delinquência violenta e contra a 

propriedade autorrevelada, constituindo-se este fator como um preditor mais robusto do 

que a criminalidade parental ou do que a punição física (Fergusson & Horwood, 1998).  
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2.4.6. Efeitos indiretos das emoções morais, do temperamento e da 
parentalidade no comportamento antissocial e delinquente 

 

Analisado separadamente o contributo das emoções morais, do temperamento e 

da parentalidade na compreensão mais aprofundada do comportamento antissocial e 

delinquente, importa agora explorar concetual e empiricamente as relações de interação 

entre estas variáveis. Na verdade, são crescentes as teorizações e investigações empíricas 

que exploram o papel moderador e mediador das mesmas com o objetivo de compreender 

os processos e os mecanismos que afetam indiretamente a predição do comportamento 

diruptivo e antissocial. A esta linha de investigação, acrescem as pesquisas, também cada 

vez mais relevantes, centradas na análise das relações bidirecionais entre práticas 

parentais, temperamento e o comportamento da criança.  

Foquemo-nos assim, num primeiro momento, nos efeitos moderadores e 

mediadores das práticas parentais, do temperamento e das emoções morais, para 

posteriormente nos debruçarmos sobre as investigações que aludem às relações 

bidirecionais entre temperamento, parentalidade e o comportamento antissocial das 

crianças e dos jovens.  

 

Relações de mediação e moderação 
 

Tal como tem vindo a ser exposto, as emoções morais desempenham um papel 

crucial nas escolhas comportamentais das pessoas, estando intrinsecamente relacionadas 

com o comportamento moral e normativo. Até agora, foram revistos inúmeros estudos 

que apontam para uma relação direta, positiva e negativa, entre a culpa e a vergonha e 

uma multiplicidade de problemáticas, incluindo o comportamento antissocial e 

delinquente. Porém, também é importante considerar o papel mediador e/ou moderador 

que estas emoções podem ter na explicação daquela variável. Apesar da escassez de 

literatura neste domínio, é possível encontrar alguns estudos que analisam diretamente 

esse papel e outros que incluem variáveis conceptualmente próximas (e.g. consciência) e 

que constituem pistas para investigações futuras. Senão, vejamos com mais atenção. 

Svensson (2004) analisou a relação entre género, relações pais-filhos, vergonha 

antecipada e delinquência juvenil numa amostra de 979 estudantes com 14 anos de idade. 

Mais concretamente, o autor procurou explorar se a vergonha consubstanciava um 

mecanismo através do qual as fracas interações pais-filhos afetavam a delinquência. Os 
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resultados demonstraram, por um lado, que as raparigas revelam uma maior vinculação 

aos pais, mais vergonha e mais controlo que os rapazes. Adicionalmente, o modelo de 

mediação proposto foi confirmado: os níveis mais baixos de vergonha face aos amigos 

medeiam a relação entre interações pais-filhos e a conduta transgressiva, especialmente 

nas raparigas. Estes resultados sugerem, assim, que a vinculação à família é importante 

na internalização de normas e no desenvolvimento de uma consciência moral, contudo a 

socialização moral de rapazes e de raparigas parece ser distinta. Esta diferença explica, 

no fundo, porque é que o efeito de mediação da vergonha é mais pronunciado no sexo 

feminino do que no sexo masculino. 

Num estudo mais recente, Svensson et al. (2012) exploraram o potencial efeito 

mediador da culpa e da vergonha antecipadas na relação entre supervisão parental, 

vinculação aos pais, pares desviantes, valores morais e delinquência. Utilizando uma 

amostra de 843 adolescentes, os resultados desta investigação confirmaram a hipótese 

avançada, sugerindo que a culpa e a vergonha antecipadas em situações de transgressão 

explicam substancialmente a relação entre aquelas variáveis e o comportamento 

delinquente. Daqui resulta, segundo os autores, que a culpa e a vergonha são importantes 

resultados do processo de socialização parental, mas também da associação a pares 

durante a adolescência.   

Numa linha de investigação distinta, Rebellon et al. (2016) analisaram se a 

diferença de género na culpa antecipada constituía um mediador da relação entre género 

e delinquência. Nesta análise, os autores também compararam o poder explicativo da 

culpa antecipada face a outras variáveis normalmente propostas para explicar as 

diferenças de género na delinquência e derivadas das teorias do controlo (e.g. supervisão 

parental, autocontrolo), da teoria “strain” (e.g. eventos negativos) e da teoria da 

aprendizagem social (e.g. pares desviantes). Os resultados indicaram que a culpa 

antecipada explica melhor as diferenças de género do que qualquer uma das outras 

variáveis incluídas, surgindo como um mediador da relação entre as mesmas e o 

comportamento delinquente e salientando a necessidade de incorporar as emoções morais 

em teorias criminológicas do comportamento delinquente.   

Bennett, Sullivan e Lewis (2005) analisaram a relação entre maus-tratos, 

vergonha, raiva e problemas comportamentais numa amostra de crianças com idades 

compreendidas entre os 3 e os 7 anos. Mais especificamente, os autores testaram se a 

vergonha mediava a relação entre maus-tratos parentais (negligência e abuso físico) e 

raiva e se esta, por sua vez, mediava a relação ente vergonha e problemas de 
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comportamento. Os resultados obtidos sugerem que a vergonha está positivamente 

relacionada com o abuso físico e com a raiva reportada por professores e esta, por sua 

vez, está relacionada com os problemas comportamentais. Acresce que a vergonha surgiu 

como um mediador da relação entre abuso físico e raiva, ou seja, as crianças vítimas de 

maus-tratos físicos sentem mais vergonha que, por sua vez, contribui para o 

desenvolvimento de sentimentos de raiva.  

Focados na relação entre expetativas morais, valores morais, tomada de decisão e 

comportamento moral, Johnston e Krettenauer (2011) analisaram, numa amostra de 

adolescentes, se as expetativas morais mediavam a relação entre a importância dos 

valores morais para o self e o comportamento antissocial e prosocial autorrevelado. Os 

autores confirmaram esta hipótese, mas apenas relativamente ao comportamento 

antissocial. Ou seja, é possível que as emoções morais sejam evocadas a partir de 

processos de identidade do próprio indivíduo, contribuindo para a inibição do 

comportamento antissocial.  

Por último, Mazzonea, Camodecab e Salmivallic (2016) conduziram um estudo 

numa amostra de 404 estudantes (idade média de 11 anos) com o objetivo de analisar o 

papel moderador da culpa na relação entre desvinculação moral, a perpetração de 

comportamentos de bullying e de comportamentos de defesa de vítimas de bullying. Os 

resultados indicam que a culpa está positivamente relacionada com os comportamentos 

de defesa dos outros e negativamente relacionada com os comportamentos de bullying. 

Mais, o papel moderador da culpa foi confirmado: o contributo da desvinculação moral 

para os comportamentos de bullying era maior nas crianças com níveis mais baixos de 

culpa. 

*** 

 

Conforme foi referido anteriormente, as práticas parentais e o temperamento 

também têm sido identificados como importantes moderadores, procurando fornecer uma 

explicação sobre os processos e mecanismos que emergem entre comportamentos 

parentais e as características da criança na predição do comportamento antissocial e 

delinquente (Kiff et al., 2011; Rothbart & Bates, 1998).  

Os modelos interacionais preconizam a ideia de que as estratégias parentais não 

influenciam uniformemente o desenvolvimento da criança, mas antes que variam em 

função das características desta última. Um exemplo de um modelo interacional da 

relação entre parentalidade e temperamento é o modelo da hipótese da suscetibilidade 
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diferencial de Belsky (e.g. Belsky, Fearon & Bell, 2007; Belsky & Pluess, 2009). Este 

modelo propõe que as características individuais da criança, particularmente a 

reatividade, podem aumentar a responsividade às estratégias parentais, num sentido 

negativo ou positivo. Assim, as crianças mais reativas (caracterizadas por uma 

emocionalidade negativa mais elevada e por uma maior desregulação) são mais 

suscetíveis à influência dos pais, respondendo melhor a comportamentos parentais mais 

positivos e indutivos. Em contraste, uma parentalidade hostil e coerciva pode ter um 

impacto mais aversivo em crianças temperamentalmente mais vulneráveis do que em 

crianças com uma reatividade mais baixa (Belsky, Kuang-Hua & Crnic, 1998).  

Neste contexto, serão consideradas duas linhas de investigação: por um lado, as 

investigações que estudam a relação entre práticas parentais, controlo por esforço e 

impulsividade e problemas de externalização nas crianças; e por outro, as pesquisas 

centradas na interação entre temperamento e parentalidade no desenvolvimento da 

consciência. Vejamos, então, com mais atenção as evidências produzidas nestas 

diferentes linhas de investigação. 

No que concerne ao papel moderador do temperamento, é possível que os efeitos 

do comportamento parental no comportamento antissocial e delinquente variem em 

função da autorregulação da criança. Esta pode mitigar ou, contrariamente, aumentar a 

necessidade de uma maior regulação externa por parte dos pais na gestão do 

comportamento da criança. Assim, a hostilidade maternal e a punição física têm sido 

relacionadas com problemas de externalização em crianças com baixo controlo por 

esforço, sugerindo-se que este pode exacerbar o impacto adverso de uma disciplina 

inconsistente e punitiva. Face a estas estratégias, as crianças com controlo por esforço 

mais baixo podem experienciar respostas comportamentais e emocionais mais 

desreguladas, enquanto as crianças com elevado controlo por esforço são mais capazes 

de internalizar regras e expetativas, não obstante os pais adotarem um estilo 

comunicacional não ótimo (Paterson & Sanson, 1999). 

Um exemplo que confirma esta interação é o estudo de Lengua, Wolchik, Sandler 

e West (2000). Os resultados desta pesquisa sugerem que, em termos disciplinares, a 

parentalidade inconsistente está significativa e positivamente relacionada com problemas 

comportamentais e de depressão em crianças com níveis mais elevados de impulsividade.  

Por sua vez, Rubin, Burgess, Dwyer e Hastings (2003) demonstram que 

comportamentos maternais negativos em crianças com idades muito precoces predizem a 

agressividade aos 2 anos de idade, e esta prediz problemas de externalização aos 4 anos. 
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Estes resultados sugerem que a conjugação de respostas maternais hostis e rígidas com 

fracas capacidades de regulação emocional e comportamental das crianças aumenta a 

probabilidade de problemas de externalização em idades posteriores. 

Outra linha de investigação foca-se no papel moderador do temperamento na 

relação entre práticas parentais e o desenvolvimento da consciência. O conceito de 

consciência envolve, segundo Kochanska, a interação entre a experiência de emoção 

moral de culpa e a adoção de comportamentos morais compatíveis com as regras e normas 

sociais (Kochanska & Aksan, 2006). Kochanska (1993) propõe, assim, que a emergência 

da consciência nas crianças pode assumir duas trajetórias desenvolvimentais: uma via 

ocorre através da motivação para evitar o desconforto afetivo e a ansiedade associada à 

transgressão moral; outra via surge através da motivação para manter relações positivas 

com os cuidadores, autorregulando os seus comportamentos. Esta hipótese foi confirmada 

em dois estudos (Kochanska, 1991, 1995), cujos resultados demonstraram que as práticas 

parentais disciplinares mais gentis, menos severas e, portanto, menos enfatizadoras da 

afirmação de poder, predizem o desenvolvimento da consciência em crianças mais 

temerosas (níveis mais elevados de medo). Uma explicação possível consiste no facto de 

estas crianças ficarem mais ansiosas ou desconfortáveis quando transgridem, não sendo 

necessário exercer um controlo externo tão intenso para regular o seu comportamento. 

Contrariamente, nas crianças cujo medo é menor, é antes a vinculação às mães e o calor 

ou carinho maternal que predizem níveis mais elevados de consciência. Aqui, são os 

incentivos relacionais que vão contribuir para uma maior cooperação e obediência da 

criança às diretrizes parentais. Num estudo longitudinal posterior (Kochanska, 1997), 

estes resultados foram parcialmente replicados: as práticas de socialização e o 

temperamento da criança, medidos aos 2 e 3 anos, prediziam a consciência aos 4 e 5 anos. 

Tal como nos estudos anteriores, demonstrou-se que para as crianças mais temerosas, 

uma disciplina maternal mais suave é suficiente para alcançar níveis ótimos de ansiedade 

que, por sua vez, vão contribuir para uma maior consciência. O mesmo não sucede com 

crianças menos temerosas, que vão beneficiar mais de uma parentalidade responsiva e de 

relações de vinculação mais seguras. 

Por sua vez, Spinrad et al. (2012) analisaram, numa pesquisa longitudinal, a 

interação entre parentalidade, controlo por esforço, impulsividade e o construto de 

“committed compliance” (uma forma de obediência internamente motivada que reflete a 

vontade da criança em aceitar e cumprir os objetivos parentais no desempenho de uma 

tarefa). Este tipo de obediência consubstancia, como vimos, uma forma precoce de 
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autorregulação e tem sido identificado como um preditor da consciência (e.g. Kochanska 

et al., 2001). Os resultados desta pesquisa sugerem que o calor e a sensibilidade maternal 

aos 30 meses de idade predizem o controlo por esforço um ano mais tarde. Ou seja, as 

práticas maternais que envolvem o apoio e suporte da criança e que limitam o uso da 

punição ou reprovação estão relacionadas com níveis ótimos de excitação nas crianças, 

contribuindo para uma regulação mais eficaz e para formas mais ajustadas de lidar com 

emoções negativas. Por outro lado, o controlo por esforço surge como um mediador da 

relação entre a parentalidade e a obediência da criança ao longo do tempo. Ou seja, para 

além do impacto da parentalidade no controlo por esforço, as crianças com maiores 

capacidades de controlo da atenção e de comportamento são também mais cooperativas 

no cumprimento das exigências parentais.  

Também num estudo longitudinal, Lengua (2008) explorou a interação entre 

temperamento (ansiedade, frustração e controlo por esforço) e parentalidade (rejeição, 

disciplina inconsistente e punição física) na predição de problemas de externalização e 

internalização em crianças com idades compreendidas entre os 8 e 12 anos. Os resultados 

demonstram que o controlo por esforço surge como um fator de proteção ao mitigar os 

efeitos negativos de uma disciplina inconsistente e com recurso à punição física no 

desenvolvimento da criança. Ou seja, as crianças com um controlo por esforço mais 

elevado revelam mais capacidades para modelar as reações cognitivas, emocionais e 

comportamentais a estratégias de controlo mais punitivas, internalizando com mais 

facilidade as expetativas parentais. 

Karreman, van Tuijl, van Aken e Dekovi´c (2009), numa pesquisa longitudinal, 

analisam o efeito moderador da parentalidade na relação entre controlo por esforço e 

problemas de externalização em crianças, demonstrando que estratégias parentais 

positivas (e.g. orientar o comportamento da criança) mitigam os efeitos negativos que o 

controlo por esforço mais baixo tem sobre problemas de externalização. Isto significa que 

para as crianças com menos capacidades de atenção e de controlo inibitório (e que, 

consequentemente, revelam mais dificuldades em gerir os seus impulsos e emoções), uma 

parentalidade escorada no estabelecimento de limites, mais estruturada e responsiva pode 

contribuir positivamente para a regulação comportamental e para a internalização das 

regras sociomorais na criança. 

No mesmo sentido, Giannotta e Rydell (2016) exploraram o papel moderador do 

género e da qualidade da relação pais-filhos na relação longitudinal entre 

impulsividade/hiperatividade, falta de atenção, comportamentos de oposição e o 
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desenvolvimento de comportamentos antissociais na adolescência. Os resultados deste 

estudo revelaram que a hiperatividade e a impulsividade apenas predizem o 

comportamento antissocial em jovens que mantêm uma relação fraca e problemática com 

os pais.  

 

Relações bidirecionais 
 

Conforme foi referido no início desta seção, é importante atender também às 

investigações que analisam a reciprocidade entre práticas parentais e o comportamento 

antissocial e delinquente. Com efeito, de um ponto de vista bidirecional, a parentalidade 

e o comportamento são considerados recíprocos, isto é, as estratégias parentais podem 

constituir um preditor das características comportamentais da criança, e estas podem 

consubstanciar um preditor dos comportamentos parentais (Grusec, 2006). Uma análise 

da bidirecionalidade destas relações pode, assim, ser profícua na compreensão dos 

mecanismos e trajetórias que explicam o contributo da parentalidade no ajustamento da 

criança (Lengua & Kovacs, 2005). 

Apesar do exposto, as investigações centradas nas relações bidirecionais entre 

parentalidade e comportamento antissocial e delinquente são escassas. Senão vejamos. 

Anderson, Lytton e Romney (1986) analisaram a interação social entre rapazes 

com comportamentos antissociais e sem comportamentos antissociais e os seus pais, bem 

como com os pais de outras crianças com e sem condutas antissociais. Os resultados desta 

investigação indicam que as crianças antissociais evocaram reações mais negativas em 

todos os grupos de pais, sendo esse efeito mais pronunciado nos pais das crianças 

antissociais. Uma explicação para este resultado prende-se, segundo os autores, com o 

possível historial de interações negativas estabelecidas entre pais e filhos em momentos 

anteriores.  

Os estudos genéticos, ao analisarem separadamente o papel dos genes e do meio-

ambiente na explicação do comportamento antissocial, também têm contribuído para uma 

melhor compreensão destas relações de reciprocidade. 

Dois exemplos são os estudos de Ge, Conger, Cadoret, Neiderhiser, Yates e 

Troughton (1996) e de O’Connor, Deater-Deckard, Fulker, Rutter e Plomin (1998). Em 

ambos foram comparadas crianças biológicas e crianças adotadas relativamente às 

práticas parentais, ao consumo de álcool e drogas dos pais e à personalidade e historial 

antissocial dos pais biológicos. Os resultados de ambas as investigações demonstraram 
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que as crianças adotadas com mais risco genético de comportamento antissocial evocam 

respostas mais negativas nos pais adotivos, quando comparadas às crianças adotadas com 

níveis de risco genético mais baixos.  

Numa investigação mais recente, Burt, McGue, Krueger e Iacono (2005) 

analisaram a relação entre interações pais-filhos e problemas de externalização numa 

amostra de irmãos gémeos do mesmo sexo. Quer a relação pais-filhos como os 

comportamentos de externalização aos 11 anos de idade surgiram como preditores 

mútuos aos 14 anos, ou seja, a interação pais-filhos surgiu como preditor da 

externalização da criança e esta como um preditor da qualidade da relação entre pais e 

filhos.  

Por último, Larsson, Viding, Rijsdijk e Plomin (2008), numa pesquisa 

longitudinal, analisaram a bidirecionalidade da relação entre parentalidade negativa e 

comportamento antissocial precoce numa amostra de aproximadamente 6000 pares de 

gémeos com idades compreendidas entre os 4 e os 7 anos. Os resultados obtidos 

revelaram que a relação entre parentalidade negativa e comportamento antissocial é 

melhor explicada através de um modelo de reciprocidade do que isoladamente. Mais 

especificamente, os autores descobriram que as atitudes negativas dos pais face aos filhos, 

avaliadas aos 4 anos, predizem o comportamento antissocial dos filhos aos 7 anos e que 

estes, por sua vez, exacerbam a parentalidade negativa.  

*** 

 

Em síntese, das evidências descritas resulta que a relação entre emoções morais, 

temperamento, parentalidade e o desenvolvimento do comportamento antissocial e 

delinquente se constrói através de mecanismos complexos. Apesar de ainda ser uma área 

de estudo embrionária, os resultados indicam que estas variáveis podem influenciar-se 

mutuamente, bem como, interagir para condicionar o comportamento das crianças e dos 

jovens.  

Conforme foi exposto, a culpa e a vergonha parecem constituir importantes fatores 

na explicação da relação entre parentalidade e comportamento delinquente, sugerindo-se 

que as práticas de socialização influenciam o desenvolvimento destas emoções que, por 

sua vez, vão contribuir para a inibição da conduta transgressiva.  

No que concerne ao papel moderador e mediador da parentalidade e do 

temperamento, constata-se que determinadas práticas disciplinares afetam o 
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comportamento antissocial e delinquente através da influência que exercem sobre o 

temperamento das crianças. Mais especificamente, o recurso a estratégias disciplinares 

consistentes, responsivas, indutivas e limitadoras da afirmação de poder predizem o 

desenvolvimento do controlo por esforço e de uma impulsividade mais baixa que, por sua 

vez, vão funcionar como mecanismos de inibição de comportamentos mais desajustados.  

Por fim, constatámos também que as práticas parentais podem contribuir para o 

comportamento da criança e este pode evocar padrões de resposta distintos pelos pais, 

confirmando-se a reciprocidade entre estas duas variáveis. No fundo, práticas parentais 

negativas, baseadas numa disciplina punitiva, podem ser nefastas para o desenvolvimento 

de comportamentos futuros mais ajustados. Contudo, a presença de problemas 

comportamentais nas crianças, especialmente quando são precoces, também podem afetar 

a reação parental e diminuir a capacidade de os pais exercerem uma parentalidade mais 

adequada e positiva.  
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3. Medidas e operacionalização: Questões teóricas e metodológicas  

 

Expostas as principais concetualizações em torno das nossas variáveis de 

interesse, importa agora rever as diferentes abordagens usadas na sua medição e 

operacionalização. Iniciaremos, assim, com a descrição das medidas utilizadas para medir 

a delinquência, particularmente, os inquéritos de delinquência autorrevelada, pois 

constituem o instrumento utilizado no presente estudo para medir o comportamento 

antissocial e delinquente. Em seguida, focar-nos-emos nas medidas normalmente 

utilizadas para avaliar as emoções de culpa e vergonha. Esta necessidade surge da 

proliferação de uma multiplicidade de instrumentos que procuram avaliar estas emoções 

e do reconhecimento de que as mesmas constituem estados afetivos internos que 

dificilmente podem ser observados de forma direta, levantando-se, consequentemente, 

inúmeros problemas metodológicos na sua operacionalização. Por último, encerramos 

este capítulo com a descrição das principais metodologias de avaliação do controlo por 

esforço e da impulsividade, dando conta quer das abordagens que recorrem a 

questionários, como das abordagens assentes na utilização de medidas laboratoriais e 

neurocognitivas para medir estes constructos.  

 

3.3.  Medição do comportamento antissocial e delinquente 

 
O conhecimento sobre o volume, a estrutura e a evolução do comportamento 

antissocial e delinquente assenta, fundamentalmente, na análise de dados provenientes de 

dois métodos de avaliação distintos: as estatísticas oficiais e os inquéritos de delinquência 

autorrevelada (doravante designados de IDAR) (Aebi, 2009; Krohn, Thornberry, Gibson 

& Baldwin, 2010).  

Englobando medidas como os registos oficiais da polícia, tribunais e prisões, as 

estatísticas oficiais consubstanciam uma medida amplamente utilizada nos estudos da 

delinquência, contribuindo para uma melhor compreensão e caracterização do 

comportamento delituoso e da sua relação com as instâncias formais de controlo social. 

Na verdade, a consulta de dados oficiais permite conhecer a prevalência e a frequência 

do fenómeno antissocial numa dada população, bem como a sua relação com um vasto 

conjunto de conceitos e referenciais teóricos criminológicos (Fonseca & Simões, 2004). 

Veja-se, por exemplo, o estudo de Cambridge que, para além de entrevistas e da aplicação 
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de diferentes medidas psicométricas, também recorreu à consulta dos registos criminais 

não só dos participantes, como da sua família, obtendo importantes dados para 

caracterizar o volume da atividade delituosa ao longo da vida, mas também sobre a 

continuidade interageracional da delinquência (Farrington, 2001).  

Não obstante a sua utilidade, reconhece-se, no entanto, que as estatísticas e 

registos oficiais apresentam um conjunto de limitações e insuficiências, principalmente 

no que concerne à investigação da delinquência juvenil. Com efeito, esta medida ao 

basear-se apenas nos crimes que são detetados pela polícia e naqueles que são reportados 

pelas vítimas, fornece uma imagem incompleta da criminalidade real (Fonseca & Simões, 

2004). Acresce que determinados dados oficiais, como a taxa de detenção e de 

condenação representam um fenómeno infrequente na pré-adolescência e início da 

adolescência, limitando o acesso a informação fundamental sobre o desenvolvimento de 

atos antissociais neste período da vida (Bendixen & Olweus, 1999). 

É neste contexto, de procura por um conhecimento mais rigoroso e objetivo, que 

se assiste ao desenvolvimento crescente de instrumentos alternativos (e.g. inquéritos de 

vitimação e IDAR) capazes de fornecer uma visão mais fidedigna sobre os 

comportamentos juvenis e, principalmente, sobre a delinquência juvenil. Aqui, destacam-

se os IDAR, um método de avaliação que consiste em inquirir uma dada população sobre 

a sua participação e envolvimento em comportamentos antissociais e delinquentes 

(Fonseca & Simões, 2004; Thornberry & Krohn, 2000).  

Não obstante a utilização deste método remontar à década de 40 do século XX, 

nos EUA, o seu desenvolvimento é visível a partir dos anos 90, não só devido ao número 

crescente de estudos focados na comparação da criminalidade entre diferentes países, mas 

também devido à expansão de investigações realizadas no âmbito da Criminologia 

Desenvolvimental, particularmente os estudos longitudinais (Aebi, 2009; Bendixen & 

Olweus, 1999). Na verdade, os IDAR permitem obter informação sobre uma panóplia de 

variáveis em diferentes períodos desenvolvimentais, traçando a continuidade e a 

descontinuidade da atividade delinquente ao longo do ciclo de vida, seus processos e 

fatores de risco e proteção (Krohn et al., 2010).  

No contexto europeu, interessa destacar o desenvolvimento do International Self-

Report Delinquency Study (ISRD), com duas versões (ISRD 1 e 2) já aplicadas e uma 

terceira versão atualmente em curso. De uma forma geral, este estudo de cariz 
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internacional tem como principal objetivo descrever e explicar a delinquência juvenil, 

contando com a participação de mais de 30 países na sua última aplicação, incluindo 

Portugal (Junger-Tas, Marshall, Enzmann, Killias, Steketee & Gruszczynska, 2010). Uma 

vez que o IDAR utilizado no presente estudo de investigação se baseou no ISRD-2, 

remetemos para um momento posterior a sua descrição.  

Para uma melhor compreensão da natureza e das questões metodológicos relativas 

aos IDAR, importa abordar, agora, um conjunto de temas essenciais e que se prendem 

com o seu conteúdo, com as escalas de medição, e, por fim, com a aplicação destes 

instrumentos em estudos desenvolvimentais da delinquência. Vejamos, assim, com mais 

atenção cada um destes pontos.  

No que concerne ao seu conteúdo, os IDAR contemplam, não só, atos 

delinquentes (crimes contra a propriedade, ofensas violentas, fraude etc.) mas também 

atos antissociais que embora não se constituam como ilícitos-penais (e.g. absentismos 

escolar, consumo de substâncias, fugir de casa) são percecionados como alvo de 

problematização social e como potenciais preditores da delinquência. Com efeito, e de 

acordo com Thornberry e Krohn (2000), uma representação real do constructo teórico de 

crime tem necessariamente que englobar outros comportamentos não previstos e 

definidos como crime. Acresce que, as evidências empíricas sugerem que o conceito de 

crime não apresenta uma estrutura unidimensional, existindo a necessidade de medir um 

conjunto mais vasto de comportamentos para representar esse domínio mais geral que é 

a delinquência (ibidem). Uma ilustração desta tendência é o ISRD-2 cujas questões se 

organizam em torno de 5 grupos de variáveis: prevalência e frequência dos 

comportamentos considerados; circunstâncias do ato; vitimação; reações sociais; 

variáveis sociodemográficas e variáveis relativas à vinculação social em diferentes 

contextos (e.g. zona de residência, escola).  

Por sua vez, as escalas de delinquência incorporadas nos IDAR medem, 

usualmente, parâmetros específicos, como a prevalência, a incidência e a variedade. 

Conforme aludido anteriormente, a prevalência refere-se à proporção ou percentagem de 

indivíduos que reportam envolver-se em atos delinquentes, enquanto que a incidência 

concerne ao número de atos delinquentes reportados. No que toca à variedade, esta reflete 

a diversidade de atos antissociais e delinquentes relatados pelos inquiridos. Embora estas 

três escalas sejam amplamente utilizadas nos estudos criminológicos, surgem questões 

sobre a sua validade e consistência na medição e predição da delinquência. Com efeito, 
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estes parâmetros fornecem informações distintas, podendo consubstanciar medidas mais 

ou menos “sensíveis” da atividade antissocial e delinquente (Bendixen, Endresen & 

Olweus, 2003). Neste contexto, as investigações focadas no estudo das propriedades 

psicométricas destas escalas apontam para uma consistência e validade mais elevada nas 

escalas da variedade quando comparadas às escalas de incidência. Um exemplo, é a 

pesquisa longitudinal de Bendixen et al. (2003) conduzida sobre uma amostra de 1292 

indivíduos com idades compreendidas entre os 13 e 14 anos, e na qual foram comparadas 

uma escala da variedade e uma escala de incidência sobre 17 comportamentos antissociais 

e delinquentes. Os resultados demonstram que a escala da variedade apresentava uma 

consistência interna mais elevada do que a escala de incidência, quer em indivíduos do 

sexo masculino quer do sexo feminino. No que concerne à estabilidade, a escala da 

variedade também revelou um coeficiente mais elevado num intervalo de 2 anos de 

medição. Por último, esta escala também apresentou uma correlação mais forte com 

variáveis conceptualmente relacionadas com a delinquência, mais concretamente, com a 

agressividade, com os comportamentos de oposição e com o consumo de álcool.   

Neste breve enquadramento teórico sobre os IDAR, importa ainda considerar duas 

questões relacionadas com a sua aplicação nos estudos longitudinais e que, por 

conseguinte, procuram medir o comportamento antissocial e delinquente em diferentes 

momentos ou fases da vida dos indivíduos, incluindo a infância e a adolescência.  

Na verdade, embora o envolvimento em comportamentos ilegais se marque por 

uma relativa continuidade ao longo da vida, as suas manifestações comportamentais 

podem ser distintas em função da idade dos indivíduos. Consequentemente, existe uma 

necessidade de adaptação dos instrumentos utilizados às mudanças e estados 

desenvolvimentais, de forma a garantir a validade e consistência dessa medição 

(Thornberry & Krohn, 2000). Sendo assim, em idades muito precoces (2-5 anos), 

determinadas características comportamentais como a impulsividade, a desobediência e 

a agressividade são normalmente avaliadas através de observações diretas ou do relato 

parental. Um dos instrumentos mais comuns nestes estudos é o Child Behavior Checklist 

(CBCL) (Achenbach, 1992), um questionário de relato parental que mede 

comportamentos de externalização e de internalização a partir dos dois anos de idade. Em 

idades posteriores, normalmente a partir da entrada na escola, assiste-se a uma expansão 

dos comportamentos antissociais incluídos, tais como a teimosia, o mentir, o bullying e 

em alguns casos, a introdução de comportamentos delinquentes (Loeber et al., 1989 cit. 



Fatores individuais e de socialização da delinquência juvenil: Uma perspetiva desenvolvimental | 2019 
 

149 
 

in Thornberry & Krohn, 2000). De acordo com Thornberry e Krohn (2000), estas medidas 

de autorrelato devem considerar diferentes contextos para a prática de atos antissociais e 

delinquentes, como a escola, bem como a falta de adequação de determinados 

comportamentos que só surgem durante a adolescência (e.g. ofensas de estatuto).  

Uma última questão concerne aos designados efeitos de teste, ou seja, à alteração 

de respostas devido à aplicação precedente da mesma escala ou do mesmo item, e que 

constitui uma limitação frequente nos estudos longitudinais mais duradouros. Estes 

efeitos tendem a ser mais comuns nas situações em que uma resposta afirmativa conduz 

a outras questões de follow-up e que procuram recolher informação sobre os detalhes ou 

as circunstâncias em que ocorreram aqueles comportamentos. Para evitar responder a 

estas questões, os participantes optam por não reportar a sua participação ou 

envolvimento em atos delinquentes, sendo frequente a taxa de prevalência diminuir de 

uma wave para outra wave (Krohn et al., 2010).  

 

3.4.  Medição da culpa e da vergonha 

 

Ao considerarmos as diferentes formas de operacionalizar a culpa e a vergonha, 

importa atender, por um lado, ao substrato concetual da medida (i.e., aferir se a construção 

da medida em causa teve como base a distinção empírica entre culpa e vergonha) e, por 

outro, de que forma a operacionalização destas variáveis traduz essas definições (Tangney 

& Dearing, 2002). Atualmente, as abordagens na medição da culpa e da vergonha 

reconduzem-se a duas categorias, as medidas que avaliam traços ou disposições 

emocionais, isto é, a tendência para sentir culpa e vergonha; e as medidas que avaliam os 

estados emocionais de culpa e vergonha, isto é, a experiência momentânea destas 

emoções (Robins, Noftle & Tracy, 2007). Por integrar uma das opções metodológicas da 

presente investigação, esta revisão centrar-se-á nas medidas disposicionais.  

As medidas disposicionais fundamentam-se na noção de que, embora os 

indivíduos apresentem a mesma capacidade para experienciar culpa e vergonha, existe 

uma variabilidade individual na tendência para sentir estas emoções face a diferentes 

situações que envolvem transgressões (Tangney, 1996). Neste domínio, encontram-se os 

instrumentos que medem apenas uma das duas disposições e instrumentos que medem 

ambas e, por conseguinte, que procuram diferenciar culpa e vergonha. 
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Os primeiros centram-se na avaliação dos traços ou da culpa ou da vergonha, não 

atendendo, portanto, à sua distinção. Este tipo de medida pode assumir uma 

multiplicidade de formatos, desde a seleção de um único adjetivo à classificação de frases 

descritivas. Deste modo, trata-se de medidas que não refletem as concetualizações 

teóricas e empíricas mais recentes da culpa e da vergonha, e que resultam na avaliação de 

ambas as emoções (e.g. Ferguson et al., 1991; Lewis, 1971; Lindsay-Hartz et al., 1995). 

Com efeito, é vasta a literatura empírica que demonstra que quando culpa e vergonha são 

avaliadas como constructos diferentes, as medidas destes conceitos apresentam relações 

também elas distintas com indicadores de ajustamento psicológico e comportamento 

social (Fontaine, Luyten, Boeck & Corveleyn, 2001). O recurso a medidas da culpa que 

contêm elementos da vergonha, isto é, de medidas sem uma validade discriminante entre 

as duas disposições afetivas, não raras vezes conduz à observação de correlações espúrias, 

sugerindo-se erroneamente que estas emoções são irrelevantes na explicação da variável 

dependente em estudo (Tangney & Dearing, 2002).  

No que concerne aos instrumentos que procuram avaliar a disposição para sentir 

culpa e vergonha, estes escoram-se na distinção concetual desenvolvida no ponto anterior 

do presente enquadramento teórico. Ora, apesar desta premissa em comum, estas medidas 

apresentam uma variedade de estruturas e formatos, aos quais subjazem determinadas 

diferenças concetuais que importa analisar. Distinguem-se, deste modo, os instrumentos 

que induzem situações baseadas na culpa e na vergonha, as checklists compostas por 

adjetivos relacionados com a culpa e a vergonha e as medidas baseadas em cenários 

(idem).  

Sendo assim, as primeiras avaliam o grau da reação dos participantes a um 

conjunto de situações indutoras de culpa e de vergonha, desenvolvendo-se em torno da 

premissa de que estas emoções se distinguem em função do conteúdo das situações em 

que são evocadas. Na segunda abordagem, as checklists de adjetivos relacionados com a 

culpa e vergonha procuram avaliar, de forma global, de que forma os adjetivos 

apresentados descrevem os respondentes. Um exemplo deste tipo de medida é a Personal 

Feelings Questionnaire (PFQ) ou a sua versão mais atual, a PFQ-2 (Harder & Zalma, 

1990). 

  Não obstante as vantagens da administração deste tipo de medida, como a 

facilidade da sua aplicação, importa considerar algumas limitações metodológicas. Desde 

logo, porque requerem capacidades verbais desenvolvidas (exigem aos respondentes que 

conheçam o vocabulário apresentado, muitas vezes extenso), bem como a capacidade 
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para distinguir os termos “vergonha” e “culpa”. Investigações como a de Lindsay-Hartz 

et al. (1995) sugerem que, na maioria das vezes, os adultos têm dificuldade em fornecer 

distinções entre culpa e vergonha em abstrato, sendo comum as pessoas classificarem 

ambas como experiências de culpa. Outro aspeto prende-se com o conteúdo desta 

abordagem, nomeadamente o pedir aos respondentes uma classificação global sobre 

estados afetivos gerais da vergonha e da culpa sem definir contextos situacionais 

específicos. Esta limitação não se refere tanto à avaliação da vergonha (que avalia o self 

globalmente), mas antes com a avaliação da culpa, isto é, da tendência para experienciar 

culpa face a comportamentos específicos (Tangney & Dearing, 2002).  

Por último, a operacionalização da propensão para experienciar culpa e vergonha 

também pode ser feita com recurso a medidas baseadas em cenários. Nesta abordagem, 

desenvolvida mais recentemente, são apresentados aos respondentes um conjunto de 

cenários que retratam situações quotidianas específicas (e.g. Cometeste um erro num 

projeto muito importante no teu trabalho; Havia pessoas que dependiam de ti e o teu 

patrão criticou o teu projeto). Cada cenário é seguido de um conjunto de respostas que 

refletem descrições fenomenológicas breves da culpa e da vergonha, face a esse contexto 

específico (e.g. “sentirias que querias fugir” para a vergonha; “pensarias que devias 

reconhecer o problema e fazer um trabalho melhor” para a culpa). As respostas traduzem, 

assim, aspetos afetivos, cognitivos e comportamentais associados à disposição para 

experienciar culpa e vergonha e que se fundamentam nas descrições teóricas, 

fenomenológicas e empíricas destas experiências. Outra característica deste tipo de 

medida consiste na ausência dos termos “culpa” e “vergonha”, de forma a não confundir 

os respondentes, superando assim as limitações apontadas às medidas disposicionais que 

não diferenciam estes dois estados afetivos e que forçam uma escolha entre ambos. Este 

formato permite, consequentemente, que os participantes possam reportar a experiência 

de culpa e vergonha face à mesma situação, distinguindo-se das medidas que assumem 

que uma dada situação ou vai evocar culpa ou vergonha (Tangney, 1996).  

Um exemplo de uma medida baseada em cenários é o instrumento utilizado nesta 

investigação para avaliar a propensão para sentir culpa e vergonha em crianças e jovens, 

o Test of Self-Conscious Affect (TOSCA) (Tangney, Wagner, Burggraf, Gramzow & 

Fletcher, 1990). Este instrumento é composto por um conjunto de cenários (positivos e 

negativos) assentes nas respostas afetivas, cognitivas e comportamentais de experiências 

de culpa, vergonha e orgulho numa amostra de 100 crianças em idade escolar. Por sua 

vez, as respostas refletem índices de culpa, vergonha, externalização da culpa, 



Fatores individuais e de socialização da delinquência juvenil: Uma perspetiva desenvolvimental | 2019 
 

152 
 

despreocupação e orgulho (em si mesmo e no comportamento) (Tangney et al., 1990). A 

propensão para sentir culpa é operacionalizada como uma tendência consistente na 

expressão de níveis elevados de arrependimento e remorsos (e.g. Pensaria que devia ter 

sido mais cuidadoso), necessidade de desculpar e reparar as consequências do 

comportamento (e.g. Pensaria que devia ter ouvido tudo aquilo que o professor disse e 

estudar mais), e a vergonha como uma forte inclinação para criticar o self (e.g. Pensaria 

que ninguém ia gostar de mim se a minha prima lhe contasse a verdade) e assumir 

comportamentos de evitamento (e.g. A minha vontade era esconder-me debaixo da 

cadeira, envergonhado).  

Ora, a literatura tem apontado inúmeras vantagens a este tipo de instrumento. Por 

um lado, a sua estrutura é, conceptualmente, mais consistente com as noções atuais de 

culpa e vergonha. Tal como foi descrito, a culpa resulta de uma avaliação negativa de um 

comportamento específico que tem lugar num determinado contexto. Ao particularizar 

esse comportamento, as medidas baseadas em cenários permitem avaliar a tendência para 

experienciar culpa sobre determinados comportamentos, diferenciando a avaliação 

negativa do self na experiência de vergonha. Por outro lado, esta medida procede à 

descrição fenomenológica da culpa e da vergonha, contrariamente às medidas que 

assentam na capacidade dos respondentes de distinguir abstratamente os conceitos de 

culpa e vergonha. Por último, quando comparada com as checklists baseadas em 

adjetivos, as medidas baseadas em cenários apresentam menos probabilidade de evocar 

respostas mais defensivas, ao solicitar aos respondentes que classifiquem descrições 

fenomenológicas em detrimento de exigir aos mesmos que reconheçam, 

indubitavelmente, as tendências globais para experienciar culpa e vergonha (Tangney & 

Dearing, 2002).  

Não obstante os benefícios deste tipo de medida na operacionalização da 

disposição para sentir culpa e vergonha, o mesmo não está isento de limitações. A 

primeira coloca-se relativamente à consistência interna deste tipo de instrumento que 

tende a ser menor do que a fidelidade das medidas baseadas em adjetivos (Ferguson & 

Stegge, 1995). Por outro lado, cada cenário representa um pequeno subconjunto de 

situações que podem envolver transgressões experienciadas pelos respondentes num dado 

grupo etário. Por exemplo, na TOSCA-C, os autores centram-se em situações e 

comportamentos que as crianças podem viver na sua vida quotidiana, refletindo situações 

familiares que permitam aos mesmos imaginar-se naquela situação e, consequentemente, 

fornecer uma resposta mais precisa. Excluem-se, desta forma, eventos com determinadas 
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particularidades, menos comuns, bem como transgressões mais graves, que, podendo 

afigurar-se como irrelevantes para a maioria dos respondentes, podem representar um 

estado emocional num determinado momento da vida dos sujeitos (Tangney et al, 1990; 

Tangney, 1996). Uma terceira limitação concerne com a validade discriminante na 

avaliação da tendência para experienciar culpa, vergonha e padrões morais. Com efeito, 

trata-se de constructos concetualmente diferentes: a tendência para experienciar culpa e 

vergonha representa uma disposição afetiva, enquanto os padrões morais representam um 

conjunto de crenças que orientam a avaliação pelos indivíduos de comportamentos 

(Tangney et al., 2007). Na construção da TOSCA e suas variantes, os autores procuraram 

superar esta limitação ao centrarem-se nas descrições fenomenológicas das experiências 

de culpa e vergonha, em detrimento de avaliações cognitivas de um determinado 

comportamento como moralmente certo ou errado; e ao excluírem comportamentos mais 

controversos, nos quais a avaliação moral é menos consensual (Tangney & Dearing, 

2002).  

Por último, os instrumentos baseados em cenários podem falhar na avaliação de 

uma forma de culpa menos adaptativa (Ferguson & Stegge, 1995). Esta consubstancia 

uma das maiores críticas a esta forma de operacionalização e deve ser analisada em 

função do substrato teórico de construção do instrumento (Fontaine et al., 2001). Sendo 

assim, quando se recorre a uma medida que reflita, por exemplo, a concetualização 

proposta por H.B. Lewis (1971), os resultados sugerem, frequentemente, que a propensão 

para experienciar culpa (controlando para a vergonha) não se relacionada com sintomas 

psicológicos, associando-se antes e positivamente com dimensões adaptativas (e.g. 

empatia, estratégias de gestão da raiva). Diferentemente, os resultados produzidos pelas 

medidas baseadas em adjetivos não tendem a distinguir entre os fatores concernentes ao 

ajustamento social e emocional que se relacionam com aquela disposição (e.g. Tangney, 

1991; Tangney et al., 1992). Para contornar esta dicotomia entre culpa adaptativa e culpa 

não adaptativa, será necessário desenvolver concetualizações mais rigorosas da própria 

culpa, especificando para que indivíduos e sob que condições, a culpa assume uma função 

adaptativa ou desadaptativa (Tangney, 1996).  
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3.5. Medição do controlo por esforço e da impulsividade 

 

A investigação do controlo por esforço e da impulsividade em crianças 

caracteriza-se pelo recurso a uma multiplicidade de métodos (questionários e medidas 

laboratoriais observacionais) e múltiplos informantes (criança, pais e professores).  

De uma forma geral, as medidas que avaliam o controlo por esforço tendem a 

operacionalizar este constructo nas capacidades de controlo atencional e de inibição 

comportamental (e.g. jogos de computador que requerem uma mudança ou foco 

atencional e tarefas stroop). Em contraste, as medidas que avaliam a impulsividade 

incluem geralmente questionários de relato de adultos ou tarefas que aferem a capacidade 

da criança começar e parar uma ação, abrandar os movimentos quando lhe é pedido, 

baixar a voz ou simular uma emoção (Eisenberg et al., 2010).  

Um exemplo de uma medida que avalia quer o controlo por esforço, quer a 

impulsividade, é o Child Behavior Questionnaire (Rothbart et al., 2001). Como foi 

referido anteriormente, trata-se de um questionário desenvolvido para avaliar o 

temperamento em crianças com idades entre os 3 e os 7 anos. Neste instrumento, o 

controlo por esforço é operacionalizado como a capacidade de regulação atencional - 

capacidade de desviar a atenção e focar-se no necessário (e.g. Quando está a colorir um 

desenho, demonstra grande concentração); a regulação comportamental ou controlo 

inibitório – capacidade de inibir um comportamento inapropriado (e.g. Consegue baixar 

o tom de voz quando lhe é pedido); e, embora menos estudada, a capacidade de ativar e 

adotar ações quando existe uma tendência forte para as evitar - controlo ativo (e.g. É 

capaz de dizer olá a uma criança nova na sala, mesmo quando se sente envergonhado). 

Por sua vez, a impulsividade é operacionalizada como a velocidade na iniciação de uma 

resposta (e.g. Tem tendência a dizer a primeira coisa que lhe vem à cabeça, sem parar 

para pensar) (Rothbart et al., 2001).  

No âmbito das medidas observacionais é comum o recurso a tarefas 

comportamentais que avaliam não só dimensões do controlo por esforço, como também 

aspetos da função executiva relacionados com a autoregulação e a impulsividade. Um 

exemplo é a bateria de medidas desenvolvida por Kochanska (Kochanska & Knaack, 

2003; Kochanska, et al., 1997), destinada a avaliar cinco dimensões do controlo por 

esforço em bebés, crianças em idade pré-escolar e crianças em idade escolar. Nesta tarefa 

são medidas as capacidades de i) adiar (e.g. conseguir esperar por um evento desejado); 
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ii) abrandar a atividade motora (e.g. abrandar o passo ao caminhar ou a desenhar); iii) 

suprimir ou iniciar uma atividade mediante um sinal (e.g. jogos em que é pedido à criança 

para produzir ou inibir uma resposta após um sinal); iv) atenção voluntária (e.g. 

paradigmas stroop, nos quais se pede à criança para ignorar uma estímulo percetivo 

dominante e focar-se num estímulo subdominante); v) e, por último, baixar o tom de voz 

ou sussurrar.  

Por último, a tarefa Puzzle Box desenvolvida por Eisenberg (Eisenberg et al., 

2010) avalia uma constelação de aspetos que vão desde a persistência atencional, ao 

controlo inibitório e à impulsividade, em idades desde os 4 anos à adolescência. Nesta 

tarefa, é solicitado aos participantes que façam um puzzle que se encontra numa caixa 

tapada, sem olharem para dentro. Os participantes devem fazê-lo através de umas luvas 

que permitem aceder ao interior da caixa. No entanto, o tecido que cobre a caixa pode ser 

levantado, de forma a que os participantes possam tentar enganar o experimentador. Os 

participantes ficam sozinhos e é-lhes comunicado que se terminarem em 5 minutos 

recebem um prémio atrativo. A persistência e o “fazer batota” são cronometradas com 

recurso a uma camara de vídeo que se encontra escondida.  
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Sumário 

 
Este capítulo visa apresentar os objetivos, as hipóteses e a metodologia adotada 

no presente estudo de doutoramento, organizando-se esta descrição em dois momentos 

fundamentais. 

Numa primeira parte procurar-se-á apresentar os objetivos centrais e as principais 

hipóteses colocadas nesta investigação. Estas serão descritas relativamente à análise 

transversal e à análise longitudinal realizada.  

Um segundo momento será, por sua vez, dedicado à descrição dos principais 

aspetos metodológicos do estudo, mais concretamente, a explanação dos procedimentos 

concernentes à constituição da amostra e de recolha de dados, dos procedimentos de 

seleção e adaptação dos instrumentos utilizados e dos procedimentos relativos à análise 

estatística. Ainda neste contexto, serão descritas as variáveis dependentes e 

independentes, bem como, os instrumentos utilizados para a sua medição.  

   

1. Objetivos do estudo 

 
A presente tese de doutoramento consiste num estudo longitudinal breve, 

constituído por duas waves (T1 e T2) que visou caracterizar e identificar os preditores 

individuais e sociais do desenvolvimento do comportamento antissocial e delinquente 

durante a pré-adolescência e a adolescência.  

Para tal, foram definidos dois contextos fundamentais de análise: um contexto 

individual, no qual se procurou analisar a influência das emoções morais de culpa e 

vergonha, do temperamento (controlo por esforço, impulsividade e emocionalidade 

negativa) e dos “comportamentos”18 (comportamentos de externalização e internalização 

e comportamento prosocial) na explicação do comportamento antissocial e delinquente; 

e, um segundo contexto, designado como contexto de socialização, no qual foi analisada 

a potencial influência das práticas parentais, dos pares (delinquência de pares e atividades 

realizadas com os pares) e do contexto escolar e residencial naquela explicação.  

 

 

                                                        
18 De forma a diferenciar a categoria dos comportamentos de externalização e internalização e do 
comportamento prosocial, da categoria que engloba o comportamento delinquente, optou-se pela utilização 
da expressão “comportamentos” para caracterizar a primeira categoria.  
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Partindo deste objetivo geral, os objetivos específicos do estudo foram: 

 

a) Analisar o papel da idade (pré-adolescência, adolescência e pico da adolescência) 

na prevalência e variedade do comportamento delinquente, bem como, nas 

variáveis que integram o contexto individual e de socialização; 

b) Analisar a continuidade, quer em termos de estabilidade como de progressão, do 

comportamento delinquente;  

c) Identificar, através de uma análise transversal e longitudinal, os correlatos e 

preditores individuais e sociais do comportamento antissocial e delinquente; 

d) Investigar as diferenças de sexo no comportamento delinquente e no contexto 

individual e de socialização; 

e)  Examinar os mecanismos e processos de mediação e de moderação entre as 

variáveis individuais e sociais e o comportamento delinquente.  

 

2. Hipóteses  

 
De acordo com os objetivos propostos e com base na literatura científica revista, 

colocam-se as seguintes hipóteses relativamente à análise transversal (wave 1 e wave 2, 

separadamente): 

 

a) Existem diferenças desenvolvimentais entre a pré-adolescência, o início da 

adolescência e o pico/final da adolescência relativamente ao comportamento 

antissocial e delinquente, bem como, às variáveis que integram o contexto 

individual e de socialização;  

b) Existe uma relação negativa (correlacional e preditiva) entre a emoção moral de 

culpa, o controlo por esforço, o comportamento prosocial, as práticas parentais 

positivas (envolvimento parental e disciplina positiva), a vinculação à escola e o 

desenvolvimento do comportamento antissocial e delinquente;  

c) Existe uma relação positiva (correlacional e preditiva) entre a emoção moral de 

vergonha, o comportamento de externalização, o comportamento de 

internalização, a impulsividade e o baixo autocontrolo, a emocionalidade negativa, 

as práticas parentais negativas (fraca supervisão, disciplina inconsistente e punição 

física), a delinquência de pares e as atividades antissociais, a vinculação à área de 
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residência, a presença de desordens e incivilidades e o desenvolvimento do 

comportamento antissocial e delinquente;  

d) Os indivíduos do sexo masculino apresentam valores mais baixos de culpa e de 

vergonha, de controlo por esforço, de emocionalidade negativa, de 

comportamentos de internalização e de comportamentos prosociais; e valores mais 

elevados de impulsividade, de baixo autocontrolo, de comportamentos de 

externalização, de delinquência de pares e atividades antissociais e de 

comportamento antissocial e delinquente.  

 

No que concerne à análise longitudinal, colocam-se as seguintes hipóteses: 

 

a) Existe uma estabilidade temporal, entre a primeira e a segunda wave, 

relativamente ao comportamento antissocial e delinquente;  

b) A emoção moral de culpa, o controlo por esforço, as práticas parentais positivas 

(envolvimento parental e disciplina positiva) e a vinculação à escola, avaliadas 

em T1, predizem negativamente o comportamento antissocial e delinquente em 

T2;  

c) A emoção moral de vergonha, os comportamentos de externalização e de 

internalização, as práticas parentais negativas (fraca supervisão, disciplina 

inconsistente e punição física), a impulsividade e a emocionalidade negativa, a 

delinquência de pares e as atividades antissociais, a vinculação à área de 

residência e a presença de desordens e incivilidades na área de residência, 

avaliadas em T1, predizem positivamente o comportamento antissocial e 

delinquente em T2;  

d) Os comportamentos de externalização medeiam a relação entre a procura de 

sensações e a delinquência; 

e) As atividades antissociais medeiam a relação entre as desordens na área de 

residência e a delinquência; 

f) A culpa medeia a relação entre disciplina parental inconsistente e a delinquência;  

g) A culpa modera a relação entre o controlo por esforço e a delinquência;  

h) A disciplina parental inconsistente modera a relação entre a delinquência de pares 

e a delinquência;  

i) O sexo modera a relação entre o baixo autocontrolo e a delinquência, por um lado, 

e entre a culpa e a delinquência, por outro.  
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3. Metodologia 

 

A metodologia adotada segue uma abordagem quantitativa e longitudinal 

concretizada na aplicação de medidas de autorrelato aos pais e às crianças/adolescentes e 

medidas comportamentais às crianças/adolescentes.  

O estudo desdobrou-se em duas waves com um ano de diferença entre as mesmas. 

Na primeira wave (T1, ano de 2016) foi constituído um cohort de 241 crianças/jovens 

com idades entre os 10-20 anos e seus respetivos pais/encarregados de educação (n=175). 

Na segunda wave (T2, ano de 2017) participaram no estudo 185 crianças/jovens e 86 

pais/encarregados de educação. 

As seções seguintes destinam-se à explanação da metodologia adotada, abordando 

os principais aspetos relativos à constituição e caracterização da amostra em ambas as 

waves. Adicionalmente, também serão descritos os procedimentos, as variáveis 

dependentes e independentes e os instrumentos utilizados para as operacionalizar. Por 

fim, termina-se com a descrição do plano analítico seguido na investigação, quer ao nível 

transversal, quer longitudinal.   

 

3.1. Participantes 

 

3.1.1.  Constituição da amostra e recolha de dados 
 

No que respeita à estratégia de constituição da amostra, tratou-se de uma a 

amostragem por conveniência, uma vez que os participantes foram selecionados com base 

na sua disponibilidade e vontade de participação no estudo, não havendo, para além da 

idade, outro critério subjacente. 

Por sua vez, os procedimentos de constituição da amostra desdobraram-se em dois 

momentos de avaliação, constituindo-se, assim, duas waves de recolha de dados (T1 e 

T2): o primeiro momento ocorreu em maio de 2016 e o segundo momento teve lugar em 

maio de 2017. 

Mais especificamente, numa primeira fase procedeu-se ao contacto com cinco 

Agrupamentos de Escolas sitos na zona norte do país no sentido de obter autorizações 

formais para a implementação da investigação. Este pedido foi deferido em dois 



Fatores individuais e de socialização da delinquência juvenil: Uma perspetiva desenvolvimental | 2019 
 

161 
 

Agrupamentos de Escolas, um localizado num contexto rural e outro localizado num 

contexto urbano.  

Nestas escolas, o primeiro contacto com as crianças e jovens foi realizado 

presencialmente pela investigadora, em contexto de sala de aula, tendo sido explicado aos 

participantes a finalidade do estudo e as atividades que o mesmo implicava. Todas as 

crianças e jovens foram encorajados a colocar dúvidas e outras questões de clarificação. 

Por sua vez, o contacto com os pais foi realizado via carta, na qual foram explicados os 

objetivos e procedimentos da investigação e entregue aos mesmos uma declaração de 

consentimento informado para a sua participação bem como para a participação dos 

educandos. Aceitaram participar no estudo 180 encarregados de educação e 241 

autorizaram a participação dos seus filhos. Porém, dos 180 encarregados de educação que 

aceitaram participar na investigação, cinco não preencheram o questionário.  

Este procedimento foi repetido no segundo momento de avaliação (T2), tendo-se 

procedido previamente ao contacto com os Agrupamentos de Escolas no sentido de dar 

continuidade à investigação iniciada no ano anterior. Foram novamente enviados, via 

carta, aos pais/encarregados de educação os consentimentos informados para a segunda 

wave, nos quais foram reiterados os objetivos e procedimentos a adotar, bem como 

realçada a importância da sua continuidade e dos seus educandos no projeto de 

investigação. Neste documento, também foi dada a possibilidade aos participantes de 

desistirem do estudo e apontarem quais os principais motivos para a desistência. 

Da amostra inicial constituída por 241 crianças/adolescentes e 175 

pais/encarregados de educação, participaram na segunda wave 185 crianças/jovens e 86 

pais/encarregados de educação. Dois dos motivos apresentados para a não participação 

na segunda wave foi a mudança de escola (a maioria dos jovens que se encontravam no 

9º ano e 12º ano de escolaridade mudaram de estabelecimento de ensino ou terminaram 

os seus estudos) e a falta de tempo para responderem aos questionários, no caso dos pais.  

No que concerne à recolha de dados propriamente dita, a mesma desenrolou-se de 

forma semelhante em ambas as fases de avaliação (T1 e T2): num primeiro momento, as 

crianças autopreencheram, na sala de aula e com apoio de dois investigadores auxiliares, 

os questionários de autorrelato; e, posterior e individualmente, realizaram, noutra sala as 

tarefas comportamentais. A opção pelo autopreenchimento dos questionários teve como 

motivo principal garantir aos participantes o anonimato e confidencialidade das respostas, 
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evitando também as recusas/não-respostas, um obstáculo comum na aplicação de 

inquéritos de delinquência autorrevelada. Não obstante estas questões, a equipa 

responsável pela aplicação dos questionários salientou, em todos os momentos de recolha, 

a voluntariedade e a possibilidade de desistência do estudo em qualquer momento da 

investigação. No que concerne ao anonimato, atribuiu-se a cada um dos participantes 

(crianças/jovens e seus encarregados de educação) um código de identificação que foi 

utlizado em ambos os momentos de recolha de dados. 

Por sua vez, os questionários destinados aos pais foram entregues às crianças, num 

envelope, para que os mesmos pudessem ser preenchidos em casa e colocados no 

envelope fechado. Assim que preenchidos, os questionários foram devolvidos à escola, 

através dos filhos, e entregues aos Diretores de Turma responsáveis pela articulação com 

a investigadora principal.  

 

3.1.2. Caracterização da amostra 
 

Vejamos agora as principais características da amostra constituída, quer na wave 

1 quer na wave 2 (tabelas 1, 2 e 3).  

 
Tabela 1. Caracterização da amostra segundo o sexo, idade e anos de escolaridade das crianças e jovens - 
Wave 1 e 2 

 Wave 1 Wave 2 

 N % M SD Min-Máx. N % M SD Min-Máx. 

Sexo 241  
   

185   
  

     Feminino 125 51,9 
   

97 52,4  
  

    Masculino 116 48,1 
   

88 47,6    

Idade 241  13,76 2,45 10-20 185  14,15 
 

2,15 

 

11-20 

Escolaridade 241          

5º ano 33 13,4    - -    

6º ano 47 19,1    36 14,2    

7º ano 28 11,4    41 16,1    

8º ano 41 16,7    20 7,9    

9º ano 29 11,8    31 12,2    

10º ano 20 8,1    17 6,7    

11º ano 22 8,9    16 6,3    

12º ano 26 10,6    20 7,9    

Nota: N: número de sujeitos; X: média amostral; SD: desvio-padrão; Min-Máx: mínimos e máximos 
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No que concerne à primeira wave, a amostra das crianças e jovens é constituída 

por 241 sujeitos, sendo que 52% são do sexo feminino. As crianças e jovens apresentam 

idades compreendidas entre os 10 e 20 anos, sendo a média de idade igual a 13,76 anos, 

com um desvio padrão de 2,45. Também é possível observar que o ano de escolaridade 

com uma frequência mais elevada é o 6º ano de escolaridade (19%), seguido do 8º ano 

que apresenta uma frequência de 16,7% (tabela 1).  

Na segunda wave, observa-se uma diminuição do número de participantes (n=185; 

a mortalidade amostral foi de 23%), mantendo-se a mesma percentagem de indivíduos do 

sexo feminino (52%). A média de idades apresenta um valor de 14,15 anos, com um 

desvio padrão de 2,15.  

A caracterização da amostra relativa aos encarregados de educação figura nas 

tabelas 2 e 3.  

 
Tabela 2. Caracterização da amostra segundo o sexo, idade, parentesco e anos de escolaridade dos encarregados 
de educação - Wave 1 e 2 

 Wave 1 Wave 2 

 N % M SD Min-
Máx. 

N % M SD Min-
Máx. 

Sexo 175     86     

    Feminino 149 86,1    73 84,9    

    Masculino 24 13,9    13 15,1    

Idade 173  42,2 7,45 18-88 86  42,2 5,13 29-56 

Parentesco           

Mãe 142 82,1    72 83,7    

Pai 23 13,3    13 15,1    

Outro 8 4,6    1 1,2    

Escolaridade 175     86     

1º ciclo 13 5,1    7 2,8    

2º ciclo 36 14,2    17 6,7    

3º ciclo 37 14,6    20 7,9    

C.Tecn.(12ª) 19 7,5    6 2,4    

Secundário 43 16,9    22 8,7    

Bacharelato 3 1,2    1 ,4    

Licenciatura 23 9,1    11 4,3    

Mestrado 1 ,4    2 ,8    

           

Nota: N: número de sujeitos; X: média amostral; SD: desvio-padrão; Min-Máx: mínimos e máximos 
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Como é possível observar, a primeira wave englobou 175 sujeitos, dos quais 86 

% são do sexo feminino, com idades compreendidas entre os 18 e os 88 anos, sendo a 

média de 42,23 anos, com um desvio padrão de 7,45.  

Quanto ao nível de escolaridade, observa-se que 16,9% dos encarregados de 

educação reportou ter completado o ensino secundário. Também é possível constatar que 

82% da amostra é constituída por “mães”, 13% por “pais” e 5% por “outros familiares”.  

Por último, e no sentido de caracterizar o estatuto socioeconómico da amostra, 

podemos constatar que na wave 1: 63% tinha um emprego estável, 11% trabalhava por 

conta própria, 8% trabalhava às vezes, enquanto que 13,5% não tinha um emprego no 

momento. Por sua vez, 45% dos encarregados de educação recebia algum tipo de apoio 

social. Adicionalmente, 17% da amostra percecionava-se como pertencendo a uma classe 

social baixa, 26% a uma classe social média-baixa, 28% à classe média e 5% à classe 

média-alta (tabela 3).  

 
Tabela 3. Caracterização da amostra segundo o emprego, apoio social e classe social dos encarregados de 
educação - Wave 1 e 2 

 Wave 1 Wave 2 
 N % N % 
Emprego 171  84  

   Estável 115 63,3 54 64,3 

  Conta própria 19 11,1 10 11,9 

   As vezes 14 8,2 8 9,5 

  Não trabalha 23 13,5 12 14,3 

Apoio social 171  85  

   Sim 77 45 39 45,9 

   Não 94 55 46 54,1 

Classe     

   Média-alta 1 ,5 2 2,4 

   Média 62 27,9 32 39 

   Média-baixa  57 25,7 33 40,2 

   Baixa  38 17,1 15 18,3 

 

 Na wave 2, tal como sucedeu com as crianças e jovens verificou-se uma 

mortalidade amostral significativa (49%), sendo a amostra dos encarregados de educação 

composta por 86 indivíduos (85% do sexo feminino), com uma idade média de 42 anos 
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(SD=5,13). No que toca ao parentesco, é possível observar que 84% dos respondentes 

foram “mães”, 15% “pais” e 1% “outros” familiares.  

Relativamente ao estatuto socioeconómico, constata-se que 64% da amostra 

reportou ter um emprego estável, 12% trabalhar por conta própria, 9% trabalhar às vezes, 

e, por fim, 14% não se encontrava empregada no momento da investigação. Quanto ao 

apoio social, também é possível observar que 45% dos encarregados de educação recebia, 

no momento, algum tipo de subsídio estatal. Por último, a maioria da amostra (40%) 

perceciona-se como pertencendo à classe social média-baixa.  

 
3.2. Medidas  

 
Esta seção visa apresentar as variáveis estudadas na presente investigação, assim 

como as medidas utilizadas na sua operacionalização. Inicia-se, assim pela descrição dos 

procedimentos adotados na seleção e adaptação dos instrumentos utilizados, para, 

posteriormente nos focarmos na descrição das variáveis independentes e dependente.  

 
3.2.1. Seleção e adaptação de instrumentos  

 
A primeira fase do projeto de doutoramento consistiu na seleção e adaptação ao 

contexto português de um conjunto de medidas de autorrelato e de medidas laboratoriais 

comportamentais das diferentes variáveis em estudo. Tratou-se de uma atividade de 

especial relevância e na qual se procurou selecionar instrumentos já consolidados na 

comunidade científica internacional, permitindo o cruzamento de medidas desenvolvidas 

em diferentes áreas de estudo (e.g. neurociências, criminologia e psicologia). 

A seleção das medidas de autorrelato teve em conta um conjunto de 

recomendações presentes na literatura sobre o objeto de estudo da presente investigação 

e as diferentes formas de operacionalizar as variáveis em questão. Com efeito, nesta 

seleção considerou-se, por um lado, a adequação concetual de cada medida (i.e., aferiu-

se se a construção da medida em causa teve como base as principais linhas teóricas 

subjacentes aos conceitos utilizados no projeto de doutoramento) e, por outro, de que 

forma a operacionalização destas variáveis traduzia essas definições.  

Relativamente à adaptação dos instrumentos para a língua portuguesa, este 

processo envolveu um conjunto de etapas, propostas pela comunidade científica, de forma 

a garantir a qualidade das medidas adotadas, nomeadamente: 
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i. Num primeiro momento, foram contactados os autores dos instrumentos 

originais de modo a obter a sua autorização para a utilização na investigação; 

ii. Numa segunda fase, dois investigadores independentes (um dos investigadores 

não tinha qualquer ligação ou conhecimento sobre o objeto da investigação), 

fluentes na língua original dos instrumentos (língua inglesa), procederam à 

primeira tradução dos mesmos; 

iii. Seguidamente, foi criada uma versão síntese ou de consenso entre as traduções 

anteriores, alterando-se ou ajustando-se as expressões/palavras no sentido de 

alcançar uma maior correspondência semântica e linguística entre a versão 

original e a versão traduzida. Com efeito, nesta etapa foi importante avaliar se 

as palavras/frases traduzidas refletiam o mesmo sentido das utilizadas na 

versão original dos instrumentos.  

Neste âmbito foram selecionados, traduzidos e/ou adaptados os seguintes 

instrumentos: 

 
i. O Test of Self-Conscious Affect (TOSCA-A e TOSCA-C19; versão para 

crianças e para adolescentes; Tangney et al., 1990) para avaliar a propensão 

para sentir culpa e vergonha; 

ii. O The Early Adolescent Temperament Questionnaire (EATQ-R) (Ellis & 

Rothbart, 2001) para avaliar o temperamento; 

iii. O Strenghts and Difficulties Questionnaire – SDQ (Goodman, Meltzer & 

Bailey, 1998; traduzido e adaptado por Fleitlich, Loureiro, Fonseca & Gaspar, 

2000) para avaliar o comportamento antissocial e prosocial; 

iv. O Alabama Parenting Questionnaire (APQ; Elgar, Waschbusch, Dadds & 

Sigvaldason, 2006) para avaliar as práticas parentais20. 

 

Por sua vez, a seleção das medidas comportamentais foi precedida por uma 

revisão de estudos empíricos que se mostrou especialmente profícua na posterior seleção 

das tarefas. Nesta revisão atenderam-se aos seguintes critérios: i) teoria ou conceito 

                                                        
19 Este instrumento já tinha sido utilizado anteriormente, designadamente no projeto de mestrado da 
doutoranda.  
20 Posteriormente à sua utilização no presente estudo, a doutorando e colegas, em colaboração com uma 
equipa de investigação da Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do Porto, 
realizaram um estudo de validação do Alabama Parenting Questionnaire a uma amostra de mães 
portuguesas.  
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subjacente à medida; ii) questões de investigação/hipóteses; iii) tipo de tarefa; iv) 

idade/período desenvolvimental da amostra, v) e convergência entre as tarefas e os 

instrumentos de autorrelato utilizados na investigação. Tendo por base estes critérios, 

foram selecionadas duas tarefas (descritas infra) para medir o controlo por esforço, a 

impulsividade e a procura de risco nas crianças e adolescentes, designadamente: 

 

i. Uma Tarefa Go/NoGo para avaliar o controlo por esforço, mais concretamente, 

a capacidade de inibição de uma resposta prepotente e a capacidade de atenção; 

ii. A Tarefa Balloon Analogue Risk (BART) para avaliar a propensão para o risco.  

 

Com a colaboração de um doutorando em Criminologia, foram elaborados os 

respetivos protocolos de administração e de programação no software PEBL. Durante a 

programação, foram considerados um conjunto de aspetos, como o número de trials e 

tipo/características de estímulos a apresentar, a duração (segundos) para a apresentação 

dos estímulos e os parâmetros a avaliar em cada tarefa (nº de respostas corretas/incorretas 

e tempo de resposta). No que concerne à administração das tarefas, determinou-se que, 

de forma a evitar efeitos de ordem, as mesmas seriam administradas de forma 

randomizada entre os participantes.  

 
3.2.2. Variáveis e instrumentos 

 
Conforme referido anteriormente, este estudo envolveu a administração de 

questionários aos pais e às crianças/jovens e a realização de duas tarefas comportamentais 

por estas últimas. Os instrumentos utilizados para medir o comportamento antissocial e 

delinquente, as emoções morais de culpa e vergonha, o temperamento e os 

“comportamentos” foram os mesmos em ambas as waves.  

Salientam-se, no entanto, algumas diferenças relativamente a outras 

variáveis/instrumentos: na segunda wave foi adicionada mais uma variável independente, 

o autocontrolo, e excluídas outras variáveis já avaliadas na primeira wave (e.g. vinculação 

à escola, zona de residência). Acresce que a tarefa Go/NoGo foi apenas introduzida na 

wave 2. A exclusão e inclusão de novas variáveis/instrumentos obedeceu ao equilíbrio 

entre duas necessidades distintas. A primeira assumiu uma natureza eminentemente 

prática, traduzida na necessidade de reduzir a bateria de medidas aplicadas na primeira 

wave. Com efeito, percebeu-se, aquando da recolha de dados, que a mesma era demasiado 
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extensa para os participantes, não havendo na segunda wave, necessidade de repetir 

algumas medidas, como, por exemplo, as questões relativas à área de residência. A 

segunda necessidade prendeu-se com questões de natureza teórica, mais especificamente 

com a necessidade de compreender de forma mais aprofundada alguns resultados obtidos 

na wave 1 e explorar, na segunda wave, constructos e medidas que são habitualmente alvo 

de estudo nas pesquisas criminológicas (e.g. baixo autocontrolo). Não obstante esta 

inclusão ter compreendido um alargamento da duração de recolha de dados, a verdade é 

o número de questões a responder pelos participantes em T2 foi sensivelmente menor, 

não se descurando, assim, o primeiro objetivo de redução dos questionários aplicados.  

Segue-se, assim, a descrição das variáveis independes e dependentes, bem como 

dos instrumentos selecionados para as medir nos dois momentos de avaliação.  

 
3.2.2.1. Variável dependente 

 
A variável central do presente estudo foi o comportamento antissocial e 

delinquente das crianças e jovens, cuja avaliação assentou na aplicação de um inquérito 

de delinquência autorrevelada (IDAR). Este questionário foi elaborado pela Escola de 

Criminologia da Faculdade de Direito da Universidade do Porto, no âmbito do projeto de 

investigação “Observatório de Delinquência Juvenil” e teve como referência principal o 

questionário internacional administrado em 2006 em 30 países no âmbito do Second 

International Self-Reported Delinquency Study (ISRD-2) (Junger-Tas, et al., 2010). Veja-

se, então, com mais pormenor os aspetos centrais desta medida.  

Para medir a delinquência autorrevelada foram utilizados 13 itens relativos a 

diferentes comportamentos delinquentes. Para além de um índice geral da delinquência, 

optou-se, à semelhança de outros estudos, por organizar esta categoria geral em três 

subcategorias: delinquência contra a propriedade, delinquência contra a integridade física 

e outra “delinquência” (ver tabela 4). Convém salientar que na segunda categoria foram 

incluídos apenas os comportamentos que se dirigem diretamente contra a integridade 

física e aqueles que, apesar de não consubstanciarem crimes contra a propriedade, estão 

relacionados com situações de potencial agressão. Deste modo, e com base neste critério, 

foi incluída a situação equivalente ao roubo nos atos contra a propriedade e o porte de 

arma nos atos contra a integridade física. Não obstante esta última opção ser alvo de 

discussão, a mesma pode fundamentar-se em duas razões:  por um lado, o roubo é 

legalmente classificado como uma ofensa contra a propriedade; por outro lado, o facto de 
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ambas as condutas poderem sobrepor-se numa mesma situação, faz com que esta opção 

possa resultar em fator de compensação entre as duas categorias. Adicionalmente, foram 

também medidos “comportamentos antissociais”, ou seja, comportamentos que, apesar 

de não criminalizados, constituem, quando praticados por jovens, um objeto de 

problematização social, como por exemplo, andar de transporte público sem bilhete. Esta 

conduta está incluída na categoria “outra delinquência”.  

 
Tabela 4. Subcategorias do comportamento delinquente e antissocial 

Contra a propriedade 

Dano 
 Danificar ou destruir propositadamente alguma coisa que não lhe pertence 

Furto em estab. 
comercial 

 
Tirar alguma coisa de uma loja sem pagar 

Furto em contexto 
escolar 

 
Tirar dinheiro ou outra coisa que não lhe pertencia na escola 

Furto em carro 
 Assaltar um carro para roubar alguma coisa do seu interior 

Furto de veículos 
(carro/mota/bicicleta) 

 
Furtar um carro/mota/bicicleta 

Assalto a edifício 
 Penetrar num edifício com o propósito de roubar alguma coisa 

Roubo Ameaçar bater em alguém ou ameaçar alguém com uma arma para conseguir 
dinheiro ou outra coisa 

Recetação Conduzir um carro/mota/bicicleta roubado(a) 

Contra a integridade física 

Agressão sem arma Bater, dar pontapés ou socos em alguém com intenção de magoar ou ferir 
 

Agressão com arma Bater ou causar ferimentos noutra pessoa com uma arma (pau, bastão, 
navalha...) 

Porte de arma Andar armado com uma faca/navalha ou arma de fogo 

Outra delinquência 

Tráfico de droga Vender drogas a outras pessoas 

“Andar sem bilhete” Andar de transportes públicos (autocarro, metro, comboio) sem passe ou 

bilhete de transporte 
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O relato destes comportamentos foi explorado em dois níveis de análise, mais 

concretamente, a prevalência e a variedade de cada conduta.  

Sendo assim, foi medida a prevalência cumulativa, ou seja, a proporção de 

indivíduos que cometeram, pelo menos, um ato antissocial ou delinquente em 

determinado momento da sua vida (Alguma vez fez alguma das seguintes coisas… tirar 

alguma coisa de uma loja sem pagar?). A esta questão, os indivíduos podiam responder 

“sim” ou “não”.  

Para além da prevalência também foi calculada a variedade do comportamento 

antissocial e delinquente, somando para tal os valores dos itens da prevalência para cada 

sujeito. Assumiu-se, assim, que cada item na escala apresentada representa um ato ou 

ofensa diferente e que, consequentemente, a pontuação de cada indivíduo ao nível da 

variedade representa o número de ofensas ou atos antissociais de uma determinada 

categoria (e.g. crimes contra a propriedade).  

Não obstante terem sido medidos dois parâmetros do comportamento antissocial 

(prevalência e variedade), para efeitos de análise de dados foi utilizada, na maioria dos 

casos, a variedade. Apesar desta escala não atender à frequência dos comportamentos 

cometidos, ela constitui, segundo investigações anteriores, o melhor indicador do nível 

de envolvimento individual no comportamento antissocial e delinquente (e.g. Bendixen 

et al., 2003). 

 

3.2.2.2. Variáveis independentes  
 

Conforme aludido anteriormente, as variáveis independentes organizam-se em 

dois contextos fundamentais, o contexto individual e o contexto de socialização. No 

primeiro, foram englobadas as emoções morais de culpa e vergonha, o temperamento 

(controlo por esforço, impulsividade e emocionalidade negativa) e os “comportamentos” 

(comportamentos de externalização e internalização e comportamento prosocial); e no 

segundo foram incluídas as práticas parentais, a delinquência de pares, as atividades 

antissociais e prosociais realizadas em grupo, o contexto escolar e a área de residência. 

Veja-se com mais atenção cada uma destas categorias e as variáveis que as compõem.  
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a) Contexto individual  

 

Propensão para sentir culpa e vergonha 

 

A propensão para sentir culpa e vergonha nas crianças/adolescentes foi medida 

através do Test of Self-Conscious Affect (Tangney et al., 1990). A escolha por este 

instrumento deveu-se à maior correspondência que o mesmo apresenta relativamente ao 

enquadramento teórico adotado nesta investigação no que concerne ao conceito de culpa 

e de vergonha (Tangney & Dearing, 2000). 

A TOSCA é uma medida baseada em cenários desenvolvida para avaliar as 

diferenças individuais na tendência para sentir vergonha, culpa, externalização da culpa, 

despreocupação, orgulho em si e orgulho no seu comportamento (idem). Neste projeto, 

atendendo às idades do grupo amostral (10-20 anos) optou-se pela utilização de duas 

versões do instrumento, a TOSCA-C para crianças com idades compreendidas entre os 8-

12 anos e a TOSCA-A para adolescentes com idades entre os 13 e 18 anos. 

Em termos analíticos, foram utilizadas as escalas respeitantes à tendência para 

sentir culpa e vergonha. A culpa é operacionalizada como uma resposta adaptativa focada 

no comportamento após uma transgressão e traduz-se na intenção de reparar, desculpar e 

em sentimentos de arrependimento (e.g. “Pensaria que devia ter sido eu a ser acusado. 

Eu nem sequer devia estar a falar” ou “Se eu não dissesse a verdade à minha tia, alguma 

coisa dentro de mim me faria sentir mal”). Por sua vez, a vergonha é descrita como uma 

resposta não adaptativa focada no self e operacionalizada em reações de evitamento e de 

retirada social (e.g. “Agora que eu tive notas tão baixas, sentiria que não tenho valor” ou 

“Sentiria que toda a gente estava a olhar para mim e a rir-se”). 

No que concerne aos procedimentos, este instrumento consiste na apresentação de 

cenários através de vinhetas (15 cenários breves - 10 negativos e 5 positivos) que refletem 

experiências quotidianas de transgressão (e.g. Tu e o teu melhor amigo zangam-se na 

escola; A tua caderneta da escola não é tão boa como gostavas. Quando chegas a casa, 

mostra-la à tua mãe). Após a leitura de cada um dos cenários, os respondentes devem 

classificar numa escala de Likert de 1 (nada provável) a 5 (muito provável) a 

probabilidade de reagir da forma descrita. 
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Temperamento 

 
As características temperamentais das crianças e jovens foram avaliadas com base 

em dois tipos de instrumento: a aplicação de um questionário aos pais, o The Early 

Adolescent Temperament Questionnaire (EATQ-R; Ellis & Rothbart, 2001) e a realização 

de duas tarefas comportamentais pelas crianças/adolescentes, designadamente uma tarefa 

Go/NoGo e a tarefa Balloon Analogue Risk (BART). Esta última foi aplicada em ambas 

as waves, ao passo que a tarefa Gono/Go foi aplicada apenas na segunda wave de recolha 

de dados.  

Focando, primeiramente, no questionário aplicado aos pais, o The Early 

Adolescent Temperament Questionnaire é um instrumento de relato parental, desenhado 

para avaliar o temperamento em crianças e adolescentes (9-15 anos) (Ellis & Rothbart, 

2001). Esta opção metodológica prendeu-se com duas questões essenciais: por um lado, 

o facto deste instrumento convergir com a concetualização mais geral de temperamento 

adotada por Rothbart et al. (2001), orientação teórica que subjaz a este projeto de 

doutoramento; por outro, o facto dos relatos parentais sobre o temperamento dos filhos 

constituírem uma importante fonte de informação, assente no conhecimento sobre a 

criança obtido através de múltiplas observações no tempo (Rothbart & Bates, 1998). 

Acresce que os itens do EATQ-R abordam o comportamento da criança em situações 

concretas e, consequentemente, impedem que os pais façam julgamentos globais, 

evitando-se, deste modo, um maior enviesamento nas respostas.  

Nesta investigação foram utilizadas as seguintes escalas: 

 

i. A escala do controlo por esforço composta pelas subescalas: controlo ativo 

(e.g. O seu filho/filha…se tem um problema com alguém, geralmente tentar 

lidar com o mesmo imediatamente); capacidade de atenção (e.g. Acha fácil 

concentra-se num problema); e controlo inibitório (e.g. É capaz de não rir 

quando o momento não é apropriado); 

ii. A escala da procura de sensações (e.g. Não teria medo de tentar um desporto 

de risco, como mergulho em alto mar); 

iii. A escala da emocionalidade negativa composta pelas subescalas: frustração 

(e.g. Fica muito irritado quando alguém o critica); agressividade (e.g. Se 

estiver com muita raiva, pode bater em alguém); e humor depressivo (e.g. Em 

alguns dias, sente vontade de chorar por tudo e por nada). 
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Ao nível dos procedimentos, este questionário instrui os pais a ler cada item e a 

decidir em que medida as frases apresentadas constituem descrições “verdadeiras” ou 

“falsas” sobre as reações dos filhos, nos últimos 6 meses. As classificações são feitas 

numa escala de 5 pontos de Likert, variando entre “quase sempre falso” e “quase sempre 

verdadeiro”. 

Conforme referido anteriormente, também foram utilizadas duas tarefas 

comportamentais para medir o controlo por esforço e a propensão para o risco das 

crianças e jovens, ambas administradas com recurso ao software PEBL- Psychology 

Experiment Building Language.  

A tarefa Go/NoGo foi utilizada para avaliar o controlo por esforço, mais 

especificamente a capacidade de inibição de uma resposta prepotente e a capacidade de 

atenção dos participantes (Bezdjian, Baker, Lozano & Raine, 2009).  

Nesta tarefa é pedido aos sujeitos para responder sempre (pressionando um botão) 

quando um estímulo aparece no ecrã (estímulo Go) e abster-se de responder quando um 

determinado estímulo surge (estímulo NoGo). Quanto aos procedimentos, os 

participantes foram instruídos para pressionar o botão “Go” sempre que surgia a letra “P” 

no ecrã e para nada fazerem sempre que surgia a letra “R” (1ª condição). Num segundo 

momento, os estímulos foram trocados, ou seja, a letra “P” tornou-se o estímulo NoGo e 

a letra “R” o estímulo Go (2ª condição). Antes da tarefa começar, os participantes 

realizaram 3 trials, e foram informados sobre a exatidão das suas respostas. 

Posteriormente realizaram 10 trials sem esse feedback. Após este ensaio, cada 

participante realizou 80 trials, 40 de cada condição. 

Da informação fornecida pela tarefa, foram utilizadas duas medidas: as Respostas 

Incorretas NoGo, ou seja, as respostas que ocorrem quando nenhuma resposta é 

necessária e que refletem a impulsividade; e os Erros de Omissão Go, ou seja, quando há 

ausência de resposta a um estímulo e que, portanto, constituem erros que refletem a falta 

de atenção (Bezdjian et al., 2009). 

Por sua vez, a tarefa Balloon Analogue Risk Task (BART) foi utilizada para avaliar 

a propensão para o risco (Lejuez, et al., 2002; Lejuez et al., 2007).  

Nesta tarefa, os participantes são instruídos para encher um balão (pressionando 

o botão “encher balão”) para obter uma recompensa. No presente protocolo determinou-
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se que a recompensa por cada balão seria 1 ponto. A qualquer momento, os participantes 

podem decidir recolher os pontos obtidos e acumulá-los num “banco temporário”. 

Contudo, cada balão é programado para explodir de forma randomizada. A probabilidade 

de cada balão explodir é de 1/128 para o primeiro “enchimento”, 1/127 para o segundo 

etc. Sempre que o balão explode, os participantes perdem os pontos acumulados naquele 

trial. Sendo assim, nesta tarefa, cada “enchimento” ao balão aumenta, por um lado, a 

recompensa associada a cada balão, e por outro, o risco que o mesmo exploda e que os 

pontos obtidos se percam. Após a realização dos trials, surge um barómetro no ecrã que 

estabelece uma recompensa final. A tarefa prevê um total de 90 balões organizados em 

três categorias, os balões azuis, amarelos e laranjas. Cada cor representa um cenário 

probabilístico diferente no que toca à explosão. 

No que concerne aos procedimentos, os sujeitos foram informados que iriam 

surgir no ecrã 90 balões, um de cada vez. Sempre que surgisse um balão, o participante 

podia pressionar o botão “encher o balão” e aumentar o tamanho do balão. Cada vez que 

o botão era pressionado, o participante acumulava 1 ponto no “banco temporário”. 

Contudo não tinham acesso à informação sobre a quantidade de pontos que iam 

acumulando. A qualquer momento, o participante podia parar de encher o balão e 

pressionar o botão “recolher pontos”, transferindo-o para um “banco permanente”. Da 

mesma forma, os sujeitos foram informados que eram eles que decidiam quando parar de 

encher o balão, sendo certo que o mesmo podia explodir a qualquer momento. Se tal 

acontecesse antes do sujeito “recolher” os pontos, passaria para o próximo balão e 

perderia os pontos acumulados no “banco temporário”.  

Relativamente às medidas obtidas pela BART, e de acordo com Lejuez et al. 

(2002), foi utilizada o número de “balões ajustados”, ou seja, os balões que não 

explodiram, com as pontuações mais elevadas a indicarem uma maior propensão para 

assumir riscos. Com efeito, estes valores ajustados parecem ser preferíveis, na medida em 

que incluir os enchimentos dos balões de todos os trials (inclusive aqueles balões que 

também explodiram) teria resultado na inclusão de trials em que os participantes são 

obrigados a parar de encher o balão, por causa da explosão.  

 “Comportamentos” 

 
 O comportamento global das crianças e adolescentes foi medido com recurso ao 

Strenghts and Difficulties Questionnaire (SDQ; Goodman et al., 1998; traduzido e 
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adaptado por Fleitlich, Loureiro, Fonseca & Gaspar, 2005). Este instrumento consiste 

num questionário breve para avaliar problemas comportamentais e emocionais em 

crianças e adolescentes (4-16 anos de idade).  

A sua concetualização partiu do Rutter Questionnaire (um dos instrumentos 

utilizados para medir o comportamento antissocial no Dunedin Multidisciplinary Health 

and Development Study; Goodman, 1998; Moffitt et al., 2001). Na construção do SDQ, 

os autores (1998) mantiveram os mesmos itens do questionário de Rutter, adicionando-

lhe 19 itens novos, 10 dos quais concernem às capacidades positivas e ao comportamento 

prosocial das crianças e adolescentes (e.g. interações interpessoais e preocupação com os 

outros, tais como ajudar, partilhar, cooperar e responder adequadamente ao sofrimento 

dos outros).  

A versão padrão contém 25 itens que cobrem 5 dimensões, nomeadamente: 

problemas de conduta (e.g. Ando sempre à pancada), sintomas emocionais (e.g. Fico 

nervoso em situações novas), hiperatividade-problemas de atenção (e.g. Estou sempre 

distraído), problemas com pares (e.g. Estou quase sempre sozinho) e comportamento 

prosocial (e.g. Gosto de ajudar os outros). Sendo assim, abrange traços de natureza 

positiva e negativa dos sujeitos.  

No presente estudo, e uma vez que a nossa amostra é comunitária, optou-se por 

seguir as instruções dos próprios autores (Goodman, Lamping & Ploubidis, 2010) e criar 

duas escalas a partir das subescalas do instrumento (exceto a subescala do comportamento 

prosocial), nomeadamente, uma escala de externalização e uma escala de internalização. 

A primeira é composta pelas subescalas de problemas de conduta e hiperatividade-

problemas de atenção e a segunda pelas subescalas sintomas emocionais e problemas com 

pares.  

Ao nível dos procedimentos, as crianças foram instruídas a ler cada item e decidir 

em que medida as frases apresentadas constituíam descrições “verdadeiras” ou “falsas” 

sobre o seu comportamento, nos últimos 6 meses. As classificações são feitas numa escala 

de 3 pontos de Likert, variando entre “não é verdade” e “é muito verdade”.  

 

Autocontrolo  

 
Conforme assinalado anteriormente, na wave 2 foi introduzida mais uma variável 

independente no estudo, o autocontrolo. Este conceito foi operacionalizado com recurso 
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à Escala do Baixo Autocontrolo de Grasmick (Grasmick, Tittle, Bursik e Arneklev, 1993) 

e a opção pela sua inclusão na presente investigação deveu-se às evidências empíricas 

que, de forma consistente, apontam para uma relação entre o baixo autocontrolo medido 

pela escala de Grasmick e o comportamento antissocial e delinquente.  

Sendo assim, esta escala é constituída por 24 itens, distribuídos por 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 atividades físicas do que mentais”), 

autocentrismo (e.g., “Eu não sou muito compreensivo com as pessoas quando elas estão 

com problemas.”) e temperamento “difícil” (e.g., “Quando estou mesmo zangado é 

melhor que as pessoas se afastem de mim”).  

A cada item os participantes respondem através uma escala de Likert organizada 

entre 1 (“discordo totalmente”) a 4 (“concordo totalmente”). Para o presente estudo foi 

criada uma escala geral do baixo autocontrolo a partir do somatório dos 24 itens que 

compõem o instrumento.  

 

b) Contexto de socialização 

 
Práticas parentais 

 
As práticas parentais foram medidas através do Alabama Parenting Questionnaire 

(Elgar, Waschbusch, Dadds & Sigvaldason, 2007), um instrumento de relato parental com 

42 itens desenvolvido para avaliar cinco dimensões da parentalidade, consideradas 

relevantes na etiologia e intervenção de problemas comportamentais nas crianças. 

Mais concretamente, este instrumento avalia: o envolvimento com a criança (e.g. 

Tem conversas amigáveis com o seu filho); a disciplina positiva (e.g. Quando o seu filho 

está a fazer algo bem feito, dá-lho a entender); a fraca supervisão e monitorização (e.g. 

O seu filho não deixa recado ou não a informa para onde vai); a disciplina inconsistente 

(e.g. Quando o seu filho faz algo errado, ele convence-o a não ser castigado); e o recurso 

à punição física (e.g. Dá uma bofetada ao seu filho quando ele faz algo errado). 
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No que toca aos procedimentos, os pais são instruídos a ler cada item e decidir em 

que medida as frases apresentadas constituem descrições típicas dos seus 

comportamentos em contexto familiar. As classificações são feitas numa escala de 5 

pontos de Likert, variando entre “nunca” e “sempre”. 

 
Delinquência de pares e atividades em grupo 

 
A delinquência de pares foi medida com os mesmos itens utilizados para avaliar 

a delinquência autorrevelada, já aludidos anteriormente. Da mesma forma, os 

comportamentos reportados foram analisados em dois níveis, designadamente, a 

prevalência e a variedade da delinquência cometida pelos pares. Sendo assim, foi medida 

a prevalência cumulativa, ou seja, a proporção de indivíduos que cometeram, pelo menos, 

um ato antissocial ou delinquente em determinado momento da sua vida (Algum dos seus 

amigos fez alguma das seguintes coisas… tirar alguma coisa de uma loja sem pagar?). 

A esta questão, os indivíduos podiam responder “sim”, “não” ou “não sei”. 

Posteriormente, foi calculada a variedade da delinquência de pares, através da soma dos 

valores dos itens da prevalência para cada sujeito.  

Para além da delinquência de pares, também foram avaliadas as atividades 

realizadas em grupo pelas crianças/jovens com os seus pares (“Quando sai com os seus 

amigos, o que é que costumam fazer”). Esta variável foi posteriormente dividida em duas 

categorias, as atividades antissociais e as atividades prosociais. Mais concretamente, a 

primeira categoria incluiu 7 itens que traduziam atos como provocar distúrbios, danificar 

equipamentos públicos (e.g. contentores do lixo, paragens de metro), intimidar ou 

assustar outras pessoas, fazer graffitis, consumir bebidas alcoólicas e drogas. Por sua vez, 

a segunda categoria englobou 5 itens que retratavam comportamentos como ir ao cinema 

ou concertos de música e praticar desporto. As respostas eram fornecidas numa escala de 

Likert de 4 pontos, variando entre o “nunca” e o “sempre”.  
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Contexto escolar, área de residência e outras variáveis  

 
Para além das variáveis descritas, mediu-se também, na wave 1, um conjunto de 

variáveis relativas ao contexto escolar e à área de residência. Apesar de não ser o foco 

central do presente estudo, a opção pela sua inclusão baseou-se em investigações prévias 

conduzidas na área da Criminologia Desenvolvimental e que, geralmente, incluem a 

análise da relação entre comportamento antissocial e delinquente e variáveis relativas à 

vinculação escolar, por um lado, e variáveis ambientais relativas ao controlo social na 

área de residência, por outro. 

Sendo assim, no que concerne ao contexto escolar, foi avaliado o sucesso escolar 

através de 1 item (e.g. Reprovou alguma vez?) e a vinculação à escola através de 5 itens 

(e.g. A escola é uma perda de tempo; A escola ensina-me coisas que me vão ajudar no 

futuro”). Na primeira questão, os participantes podiam responder “sim”, “não” ou “sim, 

mais do que uma vez”; e na segunda questão, as respostas variavam entre “concordo 

totalmente” e “discordo totalmente”.  

Relativamente à zona de residência, foram colocadas questões para avaliar a 

vinculação à área de residência (e.g. Se tivesse de ir viver para outra zona sentiria pena) 

e a presença de desordens e incivilidades (e.g. Há espaços verdes na zona onde vivo). Em 

ambas as situações, os respondentes foram instruídos a responder, numa escala de Likert 

com 4 pontos (de “discordo totalmente” a “concordo totalmente”) à questão “Em que 

medida concorda ou discorda das seguintes afirmações acerca da zona onde reside”. 

Por último, e uma vez que estudos anteriores apontam para a importância de 

controlar o efeito de determinadas variáveis sociodemográficas, também foram medidos 

o sexo, a idade, o nível de escolaridade das crianças/jovens e seus pais e o estatuto 

socioeconómico (e.g. perceção da classe social, situação de emprego/desemprego, apoio 

social) percebido por estes últimos.  
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4. Procedimentos de análise estatística  

 
A secção que se segue visa descrever o conjunto de procedimentos estatísticos 

realizados no tratamento dos dados e através dos quais se procurou responder aos 

objetivos da presente investigação.  

Esta descrição organiza-se em duas partes fundamentais e que refletem os 

procedimentos adotados na análise transversal de cada uma das waves (T1 e T2 em 

separado), por um lado, e na análise longitudinal dos dados relativos a ambas as waves, 

por outro. Sendo assim, primeiro procurar-se-á descrever a análise de estatística descritiva 

e inferencial, para posteriormente nos centramos nos procedimentos específicos adotados 

relativamente à análise longitudinal entre T1 e T2.  O tratamento dos dados foi 

desenvolvido a partir do software IBM SPSS Statistics 25 e do software PROCESS 3.2.  

 

4.1.  Procedimentos estatísticos adotados na análise transversal (Wave 1 e Wave 

2) 

 

4.1.1. Procedimentos de análise estatística descritiva   
 

A análise de estatística descritiva compreendeu o recurso a medidas de tendência 

central e a medidas de dispersão. Mais concretamente e, no que concerne às variáveis 

quantitativas, como por exemplo, a tendência para experienciar culpa e vergonha, 

utilizaram-se como medidas a média amostral (X) e o desvio-padrão (SD), para examinar 

a dispersão das observações face ao valor médio. Por sua vez, para as variáveis 

qualitativas, como o sexo da criança ou a prevalência da delinquência, foram calculadas 

percentagens, na medida em que a natureza destas variáveis não permite a realização de 

médias.  

Num segundo momento, foram realizados testes de normalidade à amostra, 

utilizando-se para tal o teste estatístico de Kolmogorov-Smirnov. Importa notar que, este 

teste demonstrou que grande parte das variáveis do estudo não segue uma distribuição 

normal (ver tabela no anexo I). Sendo assim, na maioria dos casos foram conduzidos 

testes não paramétricos, em virtude de não ter sido possível preencher os pressupostos de 

aplicação dos testes paramétricos (i.e., nos casos em que não se verificou uma distribuição 

normal).  
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No sentido de verificar a consistência interna do conjunto de itens que originam 

os fatores latentes, recorreu-se, numa terceira fase, à análise dos índices do Alpha de (α) 

de Cronbach. Aqui, consideraram-se os valores de α inferiores a 0,6 como inaceitáveis, 

entre 0,6 e 0,7 baixos (mas aceitáveis), entre 0,7 e 0,8 razoáveis, entre 0,8 e 0,9 bons, e 

um α maior que 0,9 excelente (Hill & Hill, 2000). 

Um quarto momento teve como objetivo identificar os correlatos do 

comportamento delinquente e antissocial. Para tal procedeu-se à análise correlacional das 

variáveis, utilizando-se medidas de associação ou coeficientes de correlação. A utilização 

destas medidas teve como objetivo quantificar a magnitude e direção da associação entre 

as variáveis do estudo. Uma vez que a maioria das variáveis não seguiu uma distribuição 

normal, foi empregue o coeficiente de correlação de Spearman (medida de associação 

não paramétrica).  

Note-se que, nas correlações conduzidas entre as emoções morais de culpa e 

vergonha e as restantes variáveis em análise, foram realizadas correlações parciais com o 

intuito de controlar a variância partilhada de ambas as variáveis dependentes. Assim, nas 

correlações que incluíram a tendência para sentir vergonha, controlou-se para a influência 

da tendência para sentir culpa, e nas correlações que envolveram a tendência para sentir 

culpa, controlou-se para a influência da tendência para sentir vergonha. 

As medidas de associação utilizadas variam entre -1 e 1. Seguindo a 

sistematização de Cohen (1988), considerou-se que: as correlações que tiverem um valor 

entre -1 e –0,5 e entre 0,5 e 1 eram elevadas; as correlações entre -0,5 e -0,3 e entre 0,3 e 

0,5 eram moderadas; e, por último, as correlações que tiverem um valor entre -0,3 e 0 e 

entre 0 e 0,3 eram fracas. Para verificar a significância da correlação entre duas variáveis, 

atendeu-se ao valor do p-value, aceitando-se que a correlação era significativa quando o 

p-value fosse inferior a ,05. 

Uma quinta etapa compreendeu a análise das diferenças desenvolvimentais para 

as variáveis em estudo, especialmente o comportamento antissocial e delinquente. 

Atendendo ao intervalo de idades incluídas nesta investigação (10-20 anos de idade em 

T1 e 11-20 anos em T2), optou-se, à semelhança de outros estudos (e.g. Farrington et 

al.,2003), pela criação de três grupos etários que refletem três períodos desenvolvimentais 

distintos: o grupo 1, com idades compreendidas entre os 10 e os 12 anos e que traduz a 

fase da pré-adolescência; o grupo 2, que inclui idades entre os 13 e os 15 anos e que 
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corresponde à fase da adolescência; e, por fim, o grupo 3 com idades superiores a 15 anos 

e que consideramos refletir o pico e o final da adolescência. De forma a seguir os mesmos 

indivíduos da primeira para a segunda wave e, assim, captar as principais diferenças 

desenvolvimentais entre os mesmos, na análise de T2 mantiveram-se os grupos, mas 

avançando um ano, ou seja, no grupo 1 incluíram-se os indivíduos com idades entre os 

11 e os 13 anos, no grupo 2 os indivíduos com idades entre os 14 e os 16 anos e, por fim, 

no grupo 3, os indivíduos com idades superiores a 16 anos.   

Neste contexto, foram, assim, conduzidos dois tipos de análise. Primeiro, foram 

analisadas as diferenças ao nível da prevalência entre os três grupos etários e em função 

da cada categoria de delinquência (delinquência em geral, delinquência contra a 

propriedade, delinquência contra a integridade física e “outra delinquência”) e de cada 

ato delinquente (e.g. crime de dano). Num segundo momento, foi conduzido o teste não-

paramétrico de Kruskal-Wallis para avaliar as diferenças de idade relativamente à 

variedade da delinquência geral e das três categorias mencionadas, bem como das 

restantes variáveis em análise.  Sempre que o teste apresentou um valor estatisticamente 

significativo, procedemos à inspeção visual das distribuições das variáveis de forma a 

averiguar se as mesmas eram semelhantes ou diferentes. No primeiro caso (distribuições 

semelhantes) procedemos à análise das medianas e no segundo caso (distribuições 

diferentes), analisámos o valor de “mean rank” para avaliar essas diferenças.  

Por último, para avaliar as diferenças de sexo nas variáveis em estudo, procedeu-

se, à realização do teste não paramétrico de Mann-Whitney U. Este teste é adequado para 

determinar se existem diferenças entre dois grupos e surge, normalmente, como uma 

alternativa ao teste de amostras independentes, utilizado quando, entre outros requisitos, 

as variáveis seguem uma distribuição normal. À semelhança do teste Kruskal-Wallis, 

sempre que se verificou um valor estatisticamente significativo, procedemos à inspeção 

visual das distribuições das variáveis de forma a averiguar se as mesmas eram 

semelhantes ou diferentes. No primeiro caso (distribuições semelhantes) procedemos à 

análise das medianas para determinar as diferenças de sexo; no segundo caso 

(distribuições diferentes), analisámos o valor de “mean rank” para avaliar essa diferença 

(Mann & Whitney, 1947).  
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4.1.2. Procedimentos de análise estatística inferencial 
 

De forma a identificar os preditores individuais e sociais do comportamento 

antissocial e delinquente, foram conduzidas em ambas as waves e, posteriormente, entre 

T1 e T2, análises de regressão hierárquica. Para validar os pressupostos da regressão, 

nomeadamente, a independência dos resíduos (i.e., para 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 para o primeiro pressuposto, e o diagnóstico de 

multicolinearidade através do VIF (Fator de inflação da variância) para o segundo. No 

teste de Durbin-Watson, considerou-se que a proximidade do valor de d a 2 indica que 

não existe uma autocorrelação entre os resíduos, ou seja, que os mesmos são 

independentes. Por sua vez, na análise do VIF, considerou-se que valores superiores a 5 

constituíam indicadores de multicolinearidade nas variáveis independentes (Mâroco, 

2003).  

No que concerne aos modelos de regressão, foram conduzidos modelos de 

regressão hierárquica separados para os diferentes contextos em estudo, designadamente 

o contexto individual e de socialização. Nestes foram incluídos como preditores, as 

variáveis que surgiram significativamente associadas ao comportamento antissocial e 

delinquente (p< 0.01 e p < 0.05), de acordo com os coeficientes de Spearman encontrados. 

No final, foi identificado um último modelo, resultante da conjugação dos preditores 

estatisticamente significativos nas análises anteriores.  

De forma a aprofundar o contributo destes preditores de um ponto de vista 

desenvolvimental, os modelos de regressão também foram conduzidos para cada um dos 

diferentes grupos etários definidos previamente (pré-adolescência, adolescência e 

pico/final da adolescência)  

Na análise dos modelos, foram avaliados os seguintes parâmetros: os valores do 

R (R e R²), os valores do B e do β, os valores de F-change e os valores do p-value. 

 

4.2.  Procedimentos estatísticos adotados para a análise longitudinal  

 

Por último e, agora no que concerne às relações longitudinais entre T1 e T2, a 

análise estatística compreendeu dois procedimentos fundamentais.  
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Primeiramente, foram conduzidas correlações entre as variáveis avaliadas em 

ambas as waves com o intuito de aferir a sua estabilidade temporal, mas também, de 

identificar as principais associações significativas entre T1 e T2.  

Num segundo momento, procurou-se identificar os principais preditores para a 

delinquência através da análise de um conjunto de modelos de regressão entre T1 e T2. 

Mais concretamente, foram conduzidos modelos de regressão linear parcelares para cada 

conjunto de variáveis pertencentes ao contexto individual e de socialização. No final, foi 

identificado um último modelo de regressão hierárquica, a partir dos preditores 

estatisticamente significativos nas análises anteriores.  

Por fim, foram testados modelos de mediação e de moderação, recorrendo-se para 

tal ao software PROCESS 3.2, uma ferramenta computacional para o SPSS que permite 

a condução de análises de mediação e de moderação, bem como a combinação de ambas 

(análise de processos condicionais) (Hayes, 2012).  

A opção por esta ferramenta em detrimento de outras abordagens (e.g. modelos 

de equações estruturais) prendeu-se com múltiplas razões. A título de exemplo, o 

PROCESS permite testar, facilmente, diversos modelos que combinam análises de 

mediação e de moderação, estimando coeficientes a partir de regressões lineares 

(variáveis contínuas) ou logísticas (variáveis dicotómicas). Nesta análise, este software 

gera os efeitos diretos e indiretos no caso da mediação e efeitos condicionais no caso da 

moderação. Acresce que os testes estatísticos fornecidos pelo PROCESS baseiam-se em 

métodos de bootstrapping, uma vantagem quando se trata de analisar variáveis com 

distribuições irregulares. Por último, o PROCESS permite estimar os parâmetros de cada 

equação de forma independente, ao contrário dos modelos de equações estruturais que 

analisam todas as equações introduzidas simultaneamente, utilizando como parâmetro de 

estimação o Maximum Likelihood (ML) (Hayes, Montoya, & Rockwood, 2017).  

Para a presente investigação, a identificação das variáveis mediadoras e 

moderadoras a analisar partiu da revisão da literatura, mas também dos resultados obtidos 

ao longo deste estudo.  

Na análise de mediações foram, apenas, incluídas variáveis que apresentaram uma 

correlação estatisticamente significativa entre a variável independente (X) e a variável 

mediadora (M) e entre esta e a variável dependente (Y) (Hayes, 2012). Seguindo as 
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recomendações de Hayes (2012), foram considerados os efeitos diretos de X sobre M e 

de M sobre Y, e os efeitos indiretos de X sobre Y através de M.  

Por sua vez, na análise de moderação, as variáveis incluídas como moderadoras 

foram dicotomizadas com base nos seus valores medianos. Assim, os indivíduos que 

apresentam valores acima da mediana forma considerados altos nessa variável e os 

indivíduos abaixo da mediana foram considerados baixos.  Aqui, atendeu-se os efeitos 

condicionais da variável moderadora (W) sobre a relação entre X e Y.  

Na análise dos modelos, foram avaliados os seguintes parâmetros nos efeitos 

diretos e indiretos (mediação) e nos efeitos condicionais (moderação): os valores do R (R 

e R²), os valores do B, os valores dos intervalos de confiança mais baixos (LLCI) e mais 

elevados (ULCI) e os valores do p-value. 
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Sumário 

 
Este capítulo tem como objetivo fundamental a apresentação dos resultados do 

presente estudo de doutoramento. Uma vez que esta investigação envolveu uma 

abordagem longitudinal breve, desdobrada em dois momentos de avaliação (wave 1 e 

wave 2), optou-se por uma apresentação dos resultados também ela dividida, refletindo 

esta delimitação o tipo de análise elaborada relativamente a cada wave em particular e a 

ambas as waves no seu conjunto.  

Importa, no entanto, salientar alguns aspetos concernentes à apresentação dos 

resultados per si, sua divisão e organização.  

 
Análise transversal 

 
No primeiro e segundo subcapítulos serão descritos os resultados relativos à 

análise transversal da wave 1 e da wave 2, em separado. Esta apresentação será 

semelhante para os dois momentos de avaliação e desenrola-se em diferentes subpartes.  

Um primeiro momento será dedicado à caracterização da amostra segundo as 

variáveis em análise neste estudo, sendo dado um enfoque especial à variável central deste 

estudo, o comportamento antissocial e delinquente.  

Um segundo momento procura analisar, de uma forma mais aprofundada, o papel 

da idade não só na compreensão da conduta delinquente, mas também nas variáveis que 

integram o contexto individual e o contexto de socialização delimitado nesta investigação. 

Prosseguindo este intuito, serão descritos os resultados atinentes à análise das diferenças 

desenvolvimentais na pré-adolescência, na adolescência e no pico da adolescência 

relativamente a cada um dos comportamentos delinquentes avaliados e aos três tipos de 

categorias de delinquência em análise, nomeadamente, a delinquência contra a 

propriedade, a delinquência contra a integridade física e a “outra delinquência”.  

Uma terceira parte procurará responder a outra ordem de questões e que dizem 

respeito, primordialmente, à relação entre sexo e delinquência, mas também à relação 

entre sexo e as restantes variáveis em investigação. Assim, em primeiro lugar, pretende-

se responder à questão se existem diferenças de sexo no comportamento delinquente, 

tanto nas variáveis individuais como nas de socialização. E se sim, procurar-se-á perceber 

como se interpretam essas diferenças. Eis as questões que ocuparão este terceiro 

momento, também ele com um objetivo eminentemente descritivo.  
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Num momento posterior, procurar-se-á identificar os correlatos do 

comportamento antissocial e delinquente em ambas as waves, atendendo-se para tal, às 

relações concorrentes entre a nossa variável dependente e as variáveis que integram o 

contexto individual e o contexto de socialização em estudo.  

Com base na etapa anterior, um último momento centrar-se-á na identificação dos 

preditores individuais e de socialização do comportamento antissocial e delinquente, ou 

seja, as variáveis que melhor explicam, em dois momentos distintos, a variável 

dependente. No sentido de aprofundar e tornar esta análise mais fina e detalhada, 

procurar-se-á também identificar os preditores da delinquência a partir de uma perspetiva 

desenvolvimental, considerando-se, para tal, os preditores da atividade delituosa para 

cada uma das fases desenvolvimentais em análise.  

Note-se que, conforme foi referido no capítulo II, concernente à metodologia 

adotada neste estudo, verificaram-se um conjunto de alterações relativas aos instrumentos 

utilizados. Por um lado, em ambas as waves mantiveram-se as mesmas medidas utilizadas 

para avaliar o comportamento antissocial e delinquente, as emoções morais de culpa e de 

vergonha, o temperamento e os “comportamentos”. Na segunda wave foi adicionada mais 

uma variável independente ao contexto individual, o autocontrolo, e excluídas as 

variáveis relativas ao contexto escolar e residencial. Acresce que, também na wave 2, foi 

introduzida uma nova tarefa comportamental para avaliar o controlo por esforço, 

designadamente, uma tarefa Go/NoGo.  

 
 Análise longitudinal 

 
Um terceiro subcapítulo focar-se-á na apresentação dos resultados concernentes 

às relações longitudinais estabelecidas entre a wave 1 e a wave. 

Neste contexto, um primeiro objetivo respeita à análise da continuidade dos 

constructos em estudo entre T1 e T2. Sendo assim, procurar-se-á perceber se o 

comportamento antissocial e delinquente, bem como as variáveis individuais e sociais se 

mantêm estáveis no tempo, ou se, contrariamente, apresentam alguma descontinuidade 

entre waves.  

Um segundo objetivo prende-se com a identificação dos preditores longitudinais, 

individuais e sociais, da delinquência, ou seja, com a identificação das variáveis que, 

avaliadas em T1, predizem a atividade delituosa em T2.  
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Por fim, este terceiro subcapítulo encerra com a análise das potenciais relações de 

mediação e de moderação entre as variáveis em estudo, ou seja, com a identificação dos 

mecanismos e processos que, não raras vezes, marcam o desenvolvimento da 

delinquência nas crianças e jovens. Com esta análise, procurar-se-á aceder a uma imagem 

mais inteligível da complexidade que caracteriza a relação entre preditores individuais, 

sociais e a atividade delituosa. Em ambos os casos, atendeu-se ao papel mediador e 

moderador das variáveis individuais e sociais já investigadas em estudos prévios, mas 

também aos resultados do presente estudo e que constituem novas pistas de análise.  

 

 

.  
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1. Resultados: Wave 1 

 
1.1.  Caracterização da amostra segundo as variáveis em análise 

 
1.1.1. Comportamento antissocial e delinquente autorrevelado, 

delinquência de pares e atividades em grupo- Wave 1 
 

Na tabela 5 podemos observar os valores da média, desvio-padrão, mínimos e 

máximos e índices de consistência interna das variáveis relativas à delinquência 

autorrevelada, à delinquência de pares e às atividades antissociais e prosociais em T1.  No 

caso da prevalência da delinquência autorrevelada, também é possível observar a 

percentagem válida de casos reportados pela nossa amostra.  

 
Tabela 5. Caracterização da amostra segundo a delinquência autorrevelada, delinquência de pares e atividades 
antissociais e prosociais - Wave 1 

Variáveis Wave 1 

 N % X SD Min-Máx. α 

Delinquência AR 241      

Prevalência 240     ,755 

Sim 80 33,8     

Não 157 66,2     

Variedade 240  ,645 1,18 0-10  

Delinquência de pares 241      

Prevalência 238     ,803 

Sim 102 42,9     

Não 136 57,1     

Variedade 238  1,63 2,04 0-10  

Atividades antissociais 241  1,24 ,369 1-4 ,741 

Atividades prosociais 241  1,82 ,492 1-4 ,567 

Nota: N: número de sujeitos; %: percentagem válida; X: média amostral; SD: desvio-padrão; Min-Máx: 
mínimos e máximos; α - alpha de Cronbach; Delinquência AR – delinquência autorrevelada  

 

Como se pode observar na tabela 5, foi encontrado um α de ,755 para a prevalência 

da delinquência autorrevelada e um α de ,803 para a prevalência da delinquência de pares. 

Por sua vez, as atividades antissociais apresentam um α de ,741 e as atividades prosociais 
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um α de ,567. Excetuando este último, todos os índices de consistência interna são 

razoáveis ou elevados.  

No que diz respeito à prevalência da delinquência autorrevelada, constata-se que 

aproximadamente 34% da amostra reportou ter cometido, pelo menos uma vez, um dos 

atos delinquentes apresentados. Por sua vez, a variedade apresenta um valor médio de 

,645, com um desvio padrão de 1,18 (Min=0, Max=10).  

No que concerne à delinquência de pares, isto é, a delinquência reportada pelos 

sujeitos relativamente aos seus colegas e amigos, verifica-se que 43% da amostra relatou 

ter pares que cometeram pelo menos um ato delinquente ao logo da vida, ao passo que a 

variedade assume um valor médio de 1,63 (SD=2,04; Min=0, Max=10). Atendendo aos 

valores médios e às percentagens apresentadas, é possível constatar que, segundo a 

perspetiva das crianças e jovens, os atos delinquentes cometidos pelos seus pares (quer 

em termos de prevalência, quer em termos de variedade) são mais frequentes que os atos 

cometidos por si.  

No que toca às atividades antissociais e prosociais realizadas em grupo, a leitura 

da tabela 5 revela que as atividades prosociais (e.g. assistir a um concerto de música ou 

praticar desporto) parecem ser mais comuns que as atividades de natureza desviante (e.g. 

consumir álcool e drogas), apresentando um valor médio de 1,82 (SD=,492; Min=1, 

Max=4) e 1,24 (SD=,369), respetivamente.  

Importa agora aprofundar os resultados atinentes à prevalência da delinquência 

autorrevelada em função do tipo de crime, bem como, em função dos diferentes grupos 

desenvolvimentais (tabela 6). Esta descrição permitirá obter uma perspetiva mais fina da 

relação entre determinadas variáveis e o comportamento delinquente, como será 

constatado ao longo da análise dos dados. 

Sendo assim, uma primeira observação contende com a prevalência apresentada 

para cada categoria de delinquência. Constata-se que a “outra delinquência” apresenta 

uma taxa de prevalência superior (20,4%) relativamente às restantes categorias. Note-se 

que este resultado se explica pela inclusão do ato antissocial “andar sem bilhete em 

transportes públicos” e não pelo crime de tráfico de droga.  

Adicionalmente, observa-se que as ofensas que apresentam prevalências mais 

elevadas são a agressão sem arma (13,4%), o furto em estabelecimento comercial (8,3%) 

e o crime de dano (6,3%). No que toca aos comportamentos antissociais, também é 
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possível observar que andar sem bilhete em transportes públicos apresenta uma 

prevalência mais elevada (20,4%). Em contraste, ofensas como o roubo (0,8%) ou o 

tráfico de droga (0,8%) são menos reportadas que os restantes comportamentos em 

análise.  

Veja-se agora os resultados concernentes à prevalência de cada tipo de crime em 

função dos grupos etários. Aqui, relembra-se que foram criados três grupos etários com 

o intuito que diferenciar três períodos desenvolvimentais distintos, mais concretamente, 

um grupo com idades compreendidas entre os 10 e os 12 anos e que traduz a fase da pré-

adolescência; um segundo grupo que inclui idades entre os 13 e os 15 anos e que 

corresponde à fase da adolescência; e, por fim, um terceiro grupo com idades superiores 

a 15 anos e que consideramos refletir o pico e o final da adolescência.  

 
Tabela 6. Prevalência da delinquência em função do tipo de ato delinquente e por grupos etários - Wave 1 

Variáveis Amostra global Grupos de idade 

  10-12 13-15 >15 

 N % % (82) % (104) % (60) 

Delinquência Propriedade 35 15 2,5(2) 19,4(19) 25,5(14) 

Dano 15 6,3 1,2  8,8  8,9  

Furto em est. Comercial 20 8,3 3,7  8,9  13,8  

Furto na escola 12 4,9 0  6,8  8,5  

Furto em carro 0 0 0  0  0  

Furto de veículos 3 1,2 1,2  1  1,7  

Assalto a edifício   3 1,2 0  1,9  1,7  

Roubo 2 ,8 1,2  1  0  

Recetação 2 ,8 0  1  1,7  

Delinquência Int.Física 38 15,9 9,9(8) 13,7(14) 28,6(16) 

Agressão sem arma 32 13,4 9,9  10,8  23,2  

Agressão com arma 7 2,9 1,2  2,9  5,1  

Porte de arma 10 4,1 1,2  3,8  8,5  

Delinquência - Outra 49 20,4 9,8(8) 23,3(24) 30,9(17) 

Tráfico de droga 2 ,8 0  1  1,7  

Andar sem bilhete 49 20,4 9,8  23,3  30,9  

Nota: N: número de sujeitos; %: percentagem válida; valores entre parêntesis refletem o N de cada 
categoria; Delinquência Int.Física: delinquência contra a integridade física; Furto em est. Comercial: furto 
em estabelecimento comercial 
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Como é possível constatar, a fase da pré-adolescência evidencia-se por ser aquela 

em que, de uma forma geral, são reportados menos atos delinquentes e antissociais, 

salientando-se que a categoria com uma prevalência mais elevada nesta fase é a 

delinquência contra a integridade física (9,9%). No que toca às ofensas per si, os atos 

mais reportados são a agressão sem arma (9,9%), andar de transporte público sem bilhete 

(9,8%) e o furto em estabelecimento comercial (3,7%).  

No mesmo sentido e, não obstante se verificar um aumento da prevalência 

relativamente a quase todos os atos reportados, também na fase da adolescência é possível 

observar que a agressão sem arma (10,8%), andar de transporte público sem bilhete 

(23,3%) e o furto em estabelecimento comercial (8,9%) constituem as ofensas e atos 

antissociais mais relevantes. Salienta-se também, neste período desenvolvimental, a 

emergência de novos comportamentos, como o assalto a edifício (1,9%), o tráfico de 

droga e o crime de recetação (ambos com uma taxa de prevalência de 1%).  

Por fim, a fase que retrata o pico e o final da adolescência (idades superiores a 15 

anos) caracteriza-se por apresentar a prevalência mais elevada na maioria dos 

comportamentos considerados, destacando-se, novamente, a categoria “outra 

delinquência” com uma taxa de 30,9%. Mais especificamente, é possível observar um 

aumento da taxa de prevalência nas ofensas de furto em estabelecimento comercial 

(13,8%) e na escola (8,5%), assim como na agressão sem arma (23,2%), na agressão com 

arma (5,1%) e no porte de arma (8,5%). Destaca-se também o aumento na prevalência do 

uso de transportes públicos sem bilhete que assume uma taxa de 30,9%.  

 

1.1.2. Emoções morais de culpa e vergonha  
 

A tabela 7 refere-se à caracterização da amostra relativamente às emoções morais 

de culpa e de vergonha. Atendendo aos valores médios assumidos pelas variáveis, 

verifica-se que a propensão para experienciar culpa é a emoção moral que apresenta 

valores médios mais elevados (X=3,86; SD=,66) quando comparada à vergonha (X=2,74; 

SD=,702). Ou seja, nesta amostra, a tendência para sentir culpa, caracterizada pelo foco 

no comportamento após uma transgressão, é mais frequente que a tendência para sentir 

vergonha, traduzida no foco no próprio self e na adoção de comportamentos de fuga ou 

retirada social. 
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Salienta-se, também que foram encontrados α de ,830 e ,864 para a culpa e α de 

,748 e ,833 para a vergonha, em crianças e jovens, respetivamente. 

 
Tabela 7. Caracterização da amostra segundo as emoções morais de culpa e vergonha (TOSCA A e TOSCA C) 
- Wave 1 

 Wave 1 

TOSCA-A/C N X SD Min-Máx. α 

Culpa 241 3,86 ,663 1-4.75 ,830 e ,864 

Vergonha 241 2,74 ,702 1-4,47 ,748 e ,833 

Nota: N: número de sujeitos; X: média amostral; SD: desvio-padrão; Min-Máx: mínimos e máximos; α - 
alpha de Cronbach (o primeiro valor concerne ao α da TOSCA-C e o segundo valor ao α da TOSCA-A) 
 

 

1.1.3. Temperamento: Controlo por esforço, impulsividade e 
emocionalidade negativa 

 

Na tabela 8 estão representados os valores médios, desvios-padrões, mínimos e 

máximos e a consistência interna das variáveis que caracterizam o temperamento das 

crianças e jovens, mais especificamente, as dimensões do controlo por esforço, da 

emocionalidade negativa e da procura de sensações medidas através do The Early 

Adolescent Temperament Questionnaire (EATQ). Adicionalmente, também foi incluída 

a tarefa Balloon Analogue Risk Task (BART) no sentido de avaliar a propensão para o 

risco dos participantes. Veja-se, com mais atenção, a caracterização de cada uma destas 

variáveis.  

No que concerne às subdimensões da escala do controlo por esforço medido pelo 

EATQ, verifica-se que o valor médio do controlo ativo é de 3,24 (SD=,45), enquanto o 

controlo inibitório assume um valor médio de 3,36 (SD=,61). Ou seja, segundo o relato 

dos pais, as crianças que constituem a amostra adotam, com frequência, comportamentos 

conformes às expetativas sociais, como pedir desculpas após um conflito com outra 

criança, inibindo, também, respostas consideradas inapropriadas de forma voluntária. No 

que toca ao foco atencional ou capacidade de atenção, a média é 3,22 com um desvio-

padrão de ,53, isto é, apesar de conseguirem adotar determinados comportamentos 

normativos quando lhes é exigido, a perceção dos pais sobre a capacidade dos seus filhos 

se concentrarem numa tarefa até ao fim é mais baixa.  
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Tabela 8. Caracterização da amostra segundo o temperamento (EATQ e BART) - Wave 1 

 Wave 1 

EATQ N X SD Min-Máx. α 

Controlo por esforço 172 3,27 ,456 1,93-4,58 ,701 

Controlo ativo 171 3,24 ,580 1,71-4,57 ,513 

Controlo inibitório 172 3,36 ,612 1,40-5,00 ,355 

Atenção 172 3,22 ,539 1,67-4,67 ,415 

Emocionalidade negativa 172 2,69 ,523  1,27-4,68 ,793 

Agressividade 171 2,39 ,648 1,00-4,57 ,659 

 Humor depressivo 172 2,54 ,774 1,00-4,80 ,689 

Frustração 172 3,13 ,713   1,00-4,83 ,731 

Procura de sensações 172 3,14 ,617 1,00-4,78 ,500 

BART 224     

Propensão para o risco   19,13 14,24 1,10-77,56  

 Nota: N: número de sujeitos; X: média amostral; SD: desvio-padrão; Min-Máx: mínimos e máximos; α - 
alpha de Cronbach; BART - Balloon Analogue Risk Task (propensão para risco avaliada através do nº total 
de balões ajustados) 
 
 

Por sua vez, a variável agressividade assume um valor médio de 2,39 (SD=,64), o 

humor depressivo um valor médio de 2,54 (SD=,77) e a frustração um valor médio de 

3,13 (SD=,71). Estes valores indicam que, segundo o relato dos pais, nesta amostra é mais 

frequente as crianças e jovens revelarem frustração quando são interrompidas ou 

impedidas de realizarem determinadas atividades, do que demonstrarem falta de prazer 

ou interesse ou até mesmo adotarem um comportamento hostil quando contrariadas.  

Uma análise mais compreensiva das superescalas controlo por esforço e 

emocionalidade negativa revela que o valor médio da primeira é mais elevado (X=3,27; 

SD=,45) do que da segunda (X=2,69; SD=,52). Isto sugere que a amostra de crianças e 

jovens, na sua globalidade, revela mais capacidades positivas de autorregulação e menos 

défices ao nível emocional e comportamental.  

Ainda no que concerne às variáveis avaliadas através do EATQ, constata-se que 

a procura de sensações assume um valor médio de 3,14, com um mínimo de 1 e um 

máximo de 4,78.  

Por fim, também é possível observar na tabela a caracterização da amostra 

relativamente ao desempenho geral das crianças e jovens na tarefa Ballon Analog Risk 

Task, utilizada para avaliar a propensão para o risco. Conforme aludido anteriormente, 
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para efeitos de análise, atendeu-se ao número total de balões ajustados, ou seja, ao total 

de balões que não explodiram ao longo da realização da tarefa/jogo. Esta medida é 

considerada uma forma mais adaptativa (e, portanto, menos punitiva) de comportamentos 

de risco, assumindo-se que, as pontuações mais elevadas são indicativas de uma maior 

propensão para assumir riscos (Lejuez et al. 2002). Um olhar sobre os resultados, 

demonstra que a média dos balões ajustados é de 19,13 para um máximo de 77 tentativas, 

sugerindo que, não obstante as crianças experienciarem propensão para assumir riscos 

durante a execução da tarefa, este não assume um valor elevado.   

Uma última nota refere-se à consistência interna do instrumento. Como é possível 

observar, os α encontrados variaram entre ,355 e ,793. 

 
1.1.4.  “Comportamentos”: externalização, internalização e 

comportamento prosocial 
 

A tabela 9 descreve a média, desvio-padrão, mínimos, máximos e os índices de 

consistência interna das variáveis relativas ao comportamento das crianças e jovens 

medido pelo Strenghts and Difficulties Questionnaire - SDQ. Note-se que este 

instrumento avaliou os comportamentos de externalização e de internalização, assim 

como os comportamentos prosociais adotados pelas crianças e jovens. 

 
Tabela 9. Caracterização da amostra segundo o comportamento (SDQ) - Wave 1 

 Wave 1 

SDQ N X SD Min-Máx. α 

Externalização 246 6,77 3,41 0-16 ,691 

Internalização 246 5,65 3,05 0-16 ,592 

Comportamento Prosocial 241 8,50 1,76 2-10 ,647  

Nota: N: número de sujeitos; X: média amostral; SD: desvio-padrão; Min-Máx: mínimos e máximos; α - 
alpha de Cronbach 
 

Sendo assim, constata-se que o comportamento mais frequente é o comportamento 

prosocial com um valor médio de 8,50 (SD=1,76), ou seja, é comum nesta amostra, as 

crianças e jovens adotarem comportamentos em benefício dos outros, como partilhar ou 

ajudar os pares quando estes necessitam de auxílio.  
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Quando analisamos as variáveis externalização e internalização, verifica-se que a 

primeira é mais frequente (X=6,77; SD=3,41) que a segunda (X=5,65; SD=3,05). Estes 

resultados sugerem que as crianças e jovens tendem a adotar, de forma mais habitual, 

comportamentos como mentir e agredir fisicamente, revelando também pouca 

concentração e persistência na realização de tarefas. Por sua vez, os sintomas emocionais 

(e.g. preocupação excessiva, tristeza, nervosismo) e os problemas de interação com os 

pares (e.g. isolamento social, vitimação) são menos comuns.  

Por último, no que concerne à consistência interna dos itens, foi encontrado um α 

de ,691 para a escala da externalização, um α de ,592 para a escala da internalização e um 

α de ,647 para a escala do comportamento prosocial.  

 

1.1.5. Parentalidade  
 

A tabela 10 representa os resultados da estatística descritiva das variáveis que 

compõem as práticas parentais reportadas pelos pais/encarregados de educação, medidas 

através do Alabama Parenting Questionnaire – APQ.  

 
Tabela 10. Caracterização da amostra segundo as práticas parentais (APQ) - Wave 1 

 Wave 1 

APQ N X SD Min-Máx. α 

Envolvimento 165 37,75 5,44 24-50 ,746 

Disciplina positiva  170 24,33 3,66 11-30 ,778 

Fraca supervisão 155 19,74 6,97 10-37 ,716 

Disciplina inconsistente 158 13,20 3,56 6-23 ,609 

Punição física  169 7,40 2,51 3-15 ,722 

Nota: N: número de sujeitos; X: média amostral; SD: desvio-padrão; Min-Máx: mínimos e máximos; α - 
alpha de Cronbach 

 

Assim, verifica-se que o envolvimento é o comportamento parental mais frequente 

(X=37,75; SD=5,54), ou seja, a amostra reporta envolver-se, com frequência, em 

atividades de lazer ou formais com os filhos, revelando preocupação com o seu 

acompanhamento próximo e em diferentes áreas da sua vida (e.g. escola, amizades). Por 

sua vez, o recurso a estratégias disciplinares positivas (X=24,33; SD=3,66) é mais 

frequente que o uso de uma disciplina inconsistente, cujo valor médio é igual a 13,20 
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(SD=3,56). Isto significa que os pais tendem a adotar com mais frequência técnicas como 

o reforço positivo (e.g. elogio) para fomentar o comportamento adequado dos filhos e, 

não tanto, a assumir um comportamento incoerente ou inconsistente no que toca às 

estratégias de punição.    

No que concerne à fraca supervisão, a mesma apresenta uma média de 19,74 (SD= 

6,97), seguida da punição física com uma média de 7,40 (SD= 2,51), valores mais baixos 

que as restantes práticas e que sugerem uma frequência menor deste tipo de 

comportamentos parentais.  Daqui resulta que é comum os pais monitorizarem a atividade 

diária dos filhos, recorrendo a outras estratégias de punição que não o uso da força física.  

No que respeita à consistência interna, no presente estudo, os α variaram entre 

,609 e ,778.  

 

1.1.6. Contexto escolar e área de residência 
 

Por fim, na tabela 11 estão descritos os valores medianos, o desvio-padrão, os 

mínimos e máximos, assim como os índices de consistência interna das variáveis relativas 

ao contexto escolar (sucesso escolar e vinculação à escola) e à área de residência 

(vinculação à área de residência e presença de desordens e incivilidades).  

 
Tabela 11. Caracterização da amostra segundo o contexto escolar e a área de residência - Wave 1 

Variáveis  N % X SD Min-Máx. α 

Vinculação à escola 236  3,40 ,501 1-4 ,776 

Insucesso escolar (reprova.) 241  1,35 ,623 1-3  

Sim 48 19,5     

Não  177 72     

Sim, mais do que 1 vez 21 8,5     

Vinculação à área de resid.  241  1,80 ,524 1-3 ,536 

Desordens e incivilidades  241  2,03 ,653 1-4 ,762 

Nota: N: número de sujeitos; %: percentagem válida; X: média amostral; SD: desvio-padrão; Min-Máx: 
mínimos e máximos; α - alpha de Cronbach 
 
 

Como é possível observar, a vinculação à escola apresenta um valor médio de 3,40 

(SD=,501; Min=1, Max=4), ou seja, os participantes reportaram, de uma forma em geral, 

atribuir importância aos estudos e à escola. No que concerne ao sucesso escolar, avaliado 
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pelo número de reprovações, constata-se que a maioria da amostra não apresenta qualquer 

reprovação (72%), enquanto que quase 20% já reprovou uma vez e aproximadamente 9% 

reprovou mais do que uma vez.  

Focando, agora, na área residencial, verifica-se que a vinculação à área de 

residência tem uma média de 1,80 e que a perceção sobre a presença de desordens e 

incivilidades tem uma média de 2,03. Atendendo aos mínimos e máximos de cada 

variável, conclui-se que estas crianças e jovens revelam um apego relativo à zona 

habitacional onde residem, caracterizada pela presença de algumas desordens (e.g. 

edifícios abandonados, graffitis).  

Por fim, e no que concerne à consistência interna, foi encontrado um α de ,776 

para a escala da vinculação à escola, um α de ,536 para a escala da vinculação à área de 

residência e um α de ,762 para a escala das desordens e incivilidades. 
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1.2.  Diferenças desenvolvimentais no comportamento delinquente e antissocial, 

no contexto individual e no contexto de socialização - Wave 1 

 

Conforme já referido em diferentes pontos ao longo deste trabalho, a idade 

constituí uma variável fundamental na compreensão de múltiplos domínios da vida dos 

indivíduos, sendo certo que o comportamento delinquente e antissocial não é uma 

exceção. Neste contexto, as abordagens desenvolvimentais no estudo da delinquência 

salientam a importância da adolescência, o período de vida mais frequentemente estudado 

dada a sua relevância ao nível da prevalência da criminalidade, mas também de uma 

diversidade de comportamentos de risco. Com efeito, a curva idade-crime, cuja 

interpretação apesar de muito discutida, revela aquilo que parece ser um dado universal 

na Criminologia: há um aumento da prevalência da delinquência a partir do início da 

adolescência, atingindo um pico em torno dos 17 anos, seguida de um declínio repentino 

a partir do início da idade adulta.  

No sentido de abordar de uma forma mais aprofundada o papel da idade, 

procedeu-se à análise das diferenças desenvolvimentais relativamente ao comportamento 

delinquente e antissocial de uma forma global21, mas também no que concerne às 

variáveis que compõem o contexto individual e o contexto de socialização. À semelhança 

de procedimentos anteriores, esta análise foi conduzida relativamente a três grupos de 

idades, designadamente dos 10 aos 12 anos, dos 13 aos 15 e um grupo com idades 

superiores a 15 anos. O objetivo foi, assim, obter uma análise mais fina da evolução da 

delinquência ao longo de três períodos desenvolvimentais distintos, assim como da 

evolução das variáveis individuais e sociais consideradas nesta investigação.   

Inicie-se então, pela apreciação dessas diferenças ao nível da variedade da 

delinquência em geral, bem como das suas três subcategorias (delinquência contra a 

propriedade, delinquência contra a integridade física e “outra delinquência”), para 

posteriormente se atender ao contexto individual e ao contexto social.  

A tabela 12 representa as diferenças desenvolvimentais na delinquência em geral, 

na delinquência contra a propriedade, na delinquência contra a integridade física e na 

“outra delinquência”. Como é possível observar, constata-se que a delinquência, nas três 

                                                        
21 Note-se que as diferenças desenvolvimentais na taxa de prevalência em função de cada tipo de crime 
já foi descrita anteriormente no ponto 1 deste capítulo.  



Fatores individuais e de socialização da delinquência juvenil: Uma perspetiva desenvolvimental | 2019 
 

200 
 

categorias consideradas, tende a aumentar de uma forma geral com a idade. Uma análise 

mais detalhada revela que a variedade da delinquência autorrevelada (mean rank =147,38; 

χ2(2) 20,270, p=,000) apresenta níveis mais elevados a partir dos 15 anos. Isto significa 

que a variedade de atos delinquentes é mais comum no pico da adolescência do que na 

pré-adolescência ou no início da juventude.  

No mesmo sentido, também a variedade da delinquência contra a integridade 

física é mais elevada no grupo etário com idades a partir dos 15 anos (mean rank=129,50; 

χ2(2) 6,897, p=,032), sugerindo que a prática de atos mais graves é superior neste período 

desenvolvimental. O mesmo sucede com a delinquência contra a propriedade e com a 

outra delinquência, cuja variedade (mean rank=136,67; χ2(2) 18,482, p=,000; mean 

rank=129,69; χ2(2) 7,166, p=,028, respetivamente) também é mais elevada no pico da 

adolescência.  

 
Tabela 12. Diferenças de idade na delinquência em geral, delinquência contra a propriedade, delinquência 
contra a integridade física e outra delinquência - Wave 1 

Variáveis Grupo 1 (10-12) Grupo 2 (13-15) Grupo 3 (>15)  

 (n=82) (n=104) (n=60)  

 Med. MR Med. MR Med. MR p 

Delinquência AR ,000 102,48* ,000 124,91* 1,00 147,38* ,000 

D. propriedade ,000 99,18* ,000 121,65* ,000 136,67* ,000 

D. I.Física ,000 108,85* ,000 117,85* ,000 129,50* ,032 

Outra delinq.   ,000 108,56* ,000 117,98* ,000 129,69* ,028 

Nota: D. propriedade: delinquência contra a propriedade; D. I.Física; delinquência contra a integridade 
física; Outra delinq: outra delinquência; n: número de sujeitos; Med: mediana; MR: mean rank 
* p < .05 
 

No que concerne ao contexto individual, foram analisadas as diferenças entre os 

três grupos etários nas emoções morais de culpa e vergonha, no temperamento (escalas e 

subescalas do controlo por esforço e emocionalidade negativa e na escala da procura de 

sensações), nos comportamentos de externalização, de internalização e no 

comportamento prosocial. Veja-se com mais atenção cada uma destas dimensões.  

Relativamente às emoções morais, verifica-se que o valor mediano da culpa é mais 

elevado entre os 10 e 12 anos (mediana=4,2; χ2(2) 33,705, p=,000), quando comparado 

com o grupo de idades entre os 13 e 15 (mediana= 3,8) e a partir dos 15 anos 

(mediana=3,6). No mesmo sentido, constata-se que a vergonha também é mais elevada 
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no final da infância ou pré-adolescência (mediana=3,2; χ2(2) 35,174, p=,000), quando 

comparada com o início e o pico da adolescência (mediana=2,5, em ambos os casos). Ou 

seja, as crianças e jovens tendem a sentir mais culpa e remorsos, bem como mais vergonha 

e sentimentos de fracasso em idades mais precoces, experiências emocionais que parecem 

diminuir progressivamente com a entrada na adolescência.  

 

Tabela 13. Diferenças de idade no contexto individual: emoções morais de culpa e vergonha, o temperamento e 
“comportamentos” - Wave 1 

Variáveis Grupo 1 (10-12) Grupo 2 (13-15) Grupo 3 (>15)  

 (n=82) (n=104) (n=60)  

 Med. MR Med. MR Med. MR p 

Culpa 4,2* 158,60 3,8* 115,02 3,6* 91,34 ,000 

Vergonha 3,2* 160,30 2,5* 112,59 2,5* 93,24 ,000 

C.esforço 60,0 75,73 58,0 72,26 61,0 87,49 ,236 

F.atencional 19,0 84,67 19,0 82,41 20,0 93,33 ,512 

C.inibitório 16,0 74,57 17,0 83,27 17,0 94,38 ,113 

C.ativo 23,0 85,25 22,0 73,38 23,0 89,80 ,181 

E.negativa 50,0 88,59 49,5 84,66 47,0 71,81 ,211 

Agressividade 17,0 88,58 17,0 84,95 16,0 81,56 ,770 

H.depressivo 13,0 89,61 12,0 79,01 13,0 87,21 ,445 

Frustração 19,0* 93,41 19,0* 93,89 17,0* 65,03 ,005 

P.sensações 27,0 74,14 29,0 94,34 27,0 80,82 ,055 

Externalizaçao 6,0 108,38 7,0 132,19 7,0 128,76 ,061 

Internalizaçao 5,0 119,03 6,0 129,25 5,0 119,62 ,550 

Comp.prosocial 9,0 130,56 9,0 124,27 9,0 112,81 ,305 

Nota: C.esforço: controlo por esforço; F.atencional: foco atencional; C.inibitório: controlo inibitório; 
C.ativo: controlo ativo; E.negativa: emocionalidade negativa; H.depressivo: humor depressivo; 
P.sensações: procura de sensações; n: número de sujeitos; Med: mediana; MR: mean rank 
* p < .05; ** p < .0.01 
 

No que toca às variáveis relativas ao temperamento, contata-se que apenas a 

frustração apresenta diferenças estatisticamente significativas entre os diferentes grupos 

desenvolvimentais, o que sugere uma estabilidade das características temperamentais ao 

longo dos períodos considerados. Uma análise dos valores medianos da frustração revela 

que a mesma apresenta níveis iguais no primeiro e segundo grupo (mediana=19, em 

ambos os casos), diminuindo no terceiro, ou seja, no pico da adolescência (mediana=17; 

χ2(2) 10,736, p=,005). Estes resultados indicam que com a idade, aumenta também a 
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tolerância e a capacidade para lidar com situações mais adversas e que podem constituir 

uma desilusão para as crianças e jovens. 

Por fim, não foram encontradas diferenças estatisticamente significativas nas 

variáveis relativas aos comportamentos de externalização, internalização e 

comportamento prosocial.  

Atenda-se, agora, ao contexto de socialização que inclui a análise de diferenças 

de idade nas práticas parentais, na delinquência de pares, nas atividades antissociais e 

prosociais em grupo, na vinculação à escola, na vinculação à área de residência e na 

presença de desordens e incivilidades na zona habitacional (tabela 14).  

 
Tabela 14. Diferenças de idade no contexto de socialização: práticas parentais, delinquência de pares, atividades 
em grupo, contexto escolar e residencial - Wave 1 

Variáveis Grupo 1 (10-12) Grupo 2 (13-15) Grupo 3 (>15)  

 (n=82) (n=104) (n=60)  

 Med. MR Med. MR Med. MR p 

Envolvimento 38,0 88,22 38,0 84,98 37,0 76,43 ,457 

Discip. positiva 26,0 96,38 25,0 85,89 24,0 72,71 ,053 

Fr. supervisão 17,5 71,59 18,0 76,94 22,5 92,79 ,068 

Discip.inconsis 13,0 81,06 13,0 79,24 13,0 81,62 ,962 

Punição física 7,0 90,31* 8,0 93,39* 6,0 68,51* ,024 

Delinq. pares ,00 89,12* 1,0 125,08* 2,0 150,72* ,000 

At.antissociais 1,0 100,60* 1,0 120,87* 1,3 158,40* ,000 

At.prosociais 1,6* 110,54 1,7* 121,19 1,8* 144,65 ,016 

Vinc. escola 3,8 155,80* 3,2 103,47* 3,4 105,82* ,000 

Vinc. AR 1,7 95,12* 2,0 129,90* 2,2 150,28* ,000 

Desordens 1,5* 101,19 1,8* 119,89 2,0* 159,29 ,000 

Nota: Discip. positiva: disciplina positiva; Fr. supervisão: fraca supervisão; Discip.inconsis: disciplina 
inconsistente; Delinq. pares: delinquência de pares; At.antissociais: atividades antissociais; At.prosociais: 
atividades prosociais; Vinc. Escola: vinculação à escola; Vinc. AR: vinculação à área de residência; n: 
número de sujeitos; Med: mediana; MR: mean rank 
* p < .05; ** p < .0.01 
 

Quanto às variáveis parentais, verifica-se que a punição física constitui a única 

variável que apresenta diferenças estatisticamente significativas entre dos três grupos de 

idades. Uma análise mais aprofundada revela, assim, que o recurso a estratégias de 

punição é mais elevado durante a adolescência (mean rank=93,39; χ2(2) 7,429, p=,024), 

diminuindo no pico da adolescência (a partir dos 15 anos). Ou seja, é na entrada e durante 

parte da adolescência que os cuidadores recorrem com mais frequência ao uso da força 
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(e.g. bater na cara, bater com objetos) para controlar e corrigir o comportamento 

inadequando dos filhos. Esta prática reduz-se quando os jovens atingem um período 

desenvolvimental mais maduro. 

Avançando, agora, para a delinquência de pares constata-se que a mesma tende a 

aumentar com a idade. Mais especificamente, a partir dos 15 anos de idade, a delinquência 

de pares assume um valor de mean rank de 150,33 (χ2(2) 33,377, p=,000), o que nos 

indica que é neste período desenvolvimental que as crianças e jovens reportam um 

número mais elevado de atividade delinquente praticada pelos seus pares e amigos. Este 

dado corrobora os resultados encontrados em múltiplas investigações desenvolvimentais, 

e que apontam para a relevância progressiva que os amigos e o grupo de pares assumem 

durante o pico da adolescência.  

Veja-se, agora, as diferenças nas variáveis relativas às atividades normalmente 

realizadas em grupo com os pares, designadamente as atividades de natureza antissocial 

(e.g. beber álcool e consumir drogas) e as atividades de natureza prosocial (e.g. praticar 

deporto ou ir a concertos de música). Relativamente à primeira, é possível concluir que 

este tipo de atividades grupais é mais comum durante a adolescência, entre os 13 e 15 

anos (mean rank=120,87; χ2(2) 26,637, p=,000) e a partir desta idade (mean 

rank=158,40), do que na pré-adolescência (mean rank=100,60). O mesmo acontece com 

as atividades prosociais, cujo valor mediano aumenta ao longo da idade e de forma 

gradual entre os três grupos. Estes resultados sugerem que a prática de atividades em 

grupo, quer de natureza antissocial quer prosocial, assume um papel mais proeminente 

durante a adolescência, período em que os jovens passam, assumidamente, mais tempo 

com os amigos.  

No que respeita à vinculação à escola, verifica-se que a mesma é superior no 

primeiro grupo com idades, ou seja, durante a pré-adolescência (mean rank=155,80; χ2(2) 

29,338, p=,000), quando comparada ao segundo (mean rank =103,47) e terceiro grupo 

(mean rank=105,82). Ou seja, a qualidade da relação com a escola é mais elevada nas 

crianças mais novas, condição que conhece um decréscimo a partir dos 13 anos.  

Contrariamente, a vinculação à área de residência aumenta com a idade, sendo 

superior a partir dos 15 anos (mean rank =150,28; χ2(2) 22,729, p=,000), isto é, os jovens 

mais velhos revelam uma ligação mais forte à zona em que vivem (e.g. se tivessem que 

ir viver para outra zona, teriam pena). O mesmo sucede com a perceção das desordens e 
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incivilidades na área de residência, significativamente superior no terceiro grupo de 

idades. Como é possível observar na tabela, esta perceção aumenta com a idade, sendo 

mais relevante a partir dos 15 anos (mediana=2,00; χ2(2) 23,845, p=,000). 
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1.3. Diferenças de sexo no comportamento delinquente e antissocial, no contexto 

individual e no contexto de socialização - Wave 1 

 

Conforme aludido no enquadramento teórico da presente investigação, as 

diferenças de sexo na distribuição do comportamento antissocial e delinquente 

consubstanciam um dado incontornável das pesquisas criminológicas. Na verdade, as 

evidências empíricas sugerem que a taxa de prevalência do comportamento antissocial e 

delinquente é metade nas raparigas, quando comparadas a rapazes, acentuando-se essas 

diferenças nas atividades delinquentes mais sérias e violentas (e.g. Moffitt et al., 2001).  

Prosseguindo os objetivos desta investigação, procurar-se-á, agora, investigar as 

diferenças ao nível do sexo no que concerne à delinquência e aos contextos individual e 

de socialização. Esta descrição segue a mesma lógica e organização da análise realizada 

para explorar as diferenças de idade nos mesmos contextos.   

Inicie-se, então, pela relação entre sexo e delinquência. No que concerne à 

delinquência autorrevelada, é possível observar, na tabela 15, que apenas se encontram 

diferenças de sexo relativamente à delinquência contra a integridade física (mean 

rank=127,71; U=6.248, z=-2,552, p=,011) e contra a propriedade (mediana=,000; 

U=10.321, z=4,998, p=,000), apresentando estas níveis mais elevados nas crianças e 

jovens do sexo masculino.  

 

Tabela 15. Diferenças de sexo na delinquência em geral, delinquência contra a propriedade, delinquência contra 
a integridade física e outra delinquência - Wave 1 

 Sexo feminino Sexo masculino    

 (n=128) (n=118)    

 X S.D Med MR X S.D Med MR p U z 

Delinquência AR ,04 ,097 ,000 117,27 ,79 ,132 ,000 129,27 ,111 6.754 -1,595 

D. propriedade ,14 ,044 ,000* 145,14 ,30 ,072 ,000 100,3 ,000 10.321 4,998 

D. I.Física  ,13 ,040 ,000 113,20* ,28 ,057 ,000 127,71 ,011 6.248 -2,552 

Outra Delinq.  ,20 ,036 ,000 120,56 ,21 ,042 ,000 120,44 ,985 7.189 ,019 

 
Nota: D. propriedade: delinquência contra a propriedade; D. I.Física; delinquência contra a integridade 
física; Outra delinq: outra delinquência; n: número de sujeitos; X: média; S.D.: desvio-padrão; Med: 
mediana; MR: mean rank; U: U de Mann-Whitney; z: estatística de teste padronizado  
* p < .05; ** p < .0.01 
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Os resultados concernentes ao contexto individual (tabela 16) revelam, por sua 

vez, que os scores para o sexo feminino são estatisticamente mais elevados do que para o 

sexo masculino nas variáveis comportamentos de internalização (mean rank=145,14; 

U=10,78, z=5,866, p=,000), comportamento prosocial (mean rank=139,12;U=10.321, 

z=4,998, p=,000), culpa (mean rank=143,98; U=10,174, z=4,707, p=,000), vergonha 

(mean rank=138,87; U=9,519, z=3,530, p=,000) e controlo ativo (mediana=24,0; 

U=4,074, z=2,643, p=,008). Ou seja, na wave 1 é possível perceber que as raparigas 

revelam mais sintomas emocionais negativos (e.g. tristeza, nervosismo), adotam mais 

comportamentos prosociais em benefício dos outros, experienciando também mais culpa 

e vergonha em situações de transgressão. Da mesma forma, apresentam níveis mais 

elevados de controlo ativo, isto é, a capacidade para adotar comportamentos positivos 

quando existe uma forte tendência para os evitar.  

 
Tabela 16. Diferenças de sexo no contexto individual: emoções morais de culpa e vergonha, o temperamento e 
“comportamentos” - Wave 1 

 Sexo feminino Sexo masculino    

 (n=128) (n=118)    

 X S.D Med MR X S.D Med MR p U z 

Culpa 4,1 ,045 4,2 143,98* 3,6 ,066 3,7 101,28 ,000 10.174 4,70 

Vergonha 2,8 ,056 2,8 138,87* 2,5 ,067 2,4 106,83 ,000 9.519 3,53 

C.esforço 59,5 ,891 60,0 79,49 58,3 ,897 59,5 74,85 ,522 3.079 ,640 

F.atencional 19,2 ,351 19,0 84,90 19,2 ,335 19 87,34 ,747 3.515 -,323 

C.inibitório 16,7 ,328 17,0 81,90 16,9 ,335 17 84,42 ,736 3,246 -,337 

C.ativo 23,3 ,420 24,0* 90,77 21,9 ,433 22 71,19 ,008 4.074 2,64 

E.negativa 48,9 ,923 49,0 85,82 47,5 1,20 49 79,45 ,394 3.617 ,852 

Agressividade 16,8 ,453 17,0 86,88 16,6 ,540 16 83,75 ,679 3.694 ,414 

H.depressivo 13,2 ,404 13,0 88,89 12,4 ,452 12 80,35 ,257 3.900 1,13 

Frustração 18,9 ,393 19,0 88,96 18,6 ,541 18 83,47 ,470 3.891 ,722 

P.sensações  28,2 ,569 27,0 82,25 28,2 ,590 29 85,02 ,711 3.298 -,371 

Externalização 6,4 ,277 6,0 117,77 7,1 ,338 7 129,72 ,186 6.818 -1,32 

Internalização 6,5 ,257 6,0 145,14* 4,7 ,269 4,5 100,03 ,000 10.321 4,99 

Comp.prosocial 8,9 ,122 9,5 139,12* 8,0 ,183 8,5 106,56 ,000 9.551 3,73 

 
Nota: C.esforço: controlo por esforço; F.atencional: foco atencional; C.inibitório: controlo inibitório; 
C.ativo: controlo ativo; E.negativa: emocionalidade negativa; H.depressivo: humor depressivo; 
P.sensações: procura de sensações; n: número de sujeitos; X: média; S.D.: desvio-padrão; Med: mediana; 
MR: mean rank; U: U de Mann-Whitney; z: estatística de teste padronizado 
* p < .05; ** p < .0.01 
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Veja-se agora as variáveis relativas ao contexto de socialização (tabela 17).  

 
Tabela 17. Diferenças de sexo no contexto de socialização: práticas parentais, delinquência de pares, atividades 
em grupo, contexto escolar e residencial - Wave 1 

 Sexo feminino Sexo masculino    

 (n=128) (n=118)    

 X S.D Med MR X S.D Med MR p U z 

Envolvimento 38,0 ,562 38,0 85,84 37,4 ,632 38,0 81,74 ,585 3.619 ,547 

Disc. positiva 24,6 ,348 25,0 89,78 23,9 ,455 24,0 82,53 ,339 3.975 ,955 

Fr. supervisão 19,4 ,728 18,0 76,83 20,3 ,870 19,0 81,85 ,492 2.832 -,687 

Discip.inconsis 12,6 ,394 13,0 73,55* 13,9 ,411 14,0 89,44 ,031 2.524 -2,160 

Punição física 7,4 ,276 7,0 83,80 7,3 ,260 8,0 88,68 ,518 3.412 -,647 

Delinq. pares 1,4 ,152 1,0 115,14 1,8 ,222 1,0 124,32 ,283 6.518 -1,075 

At.antissociais 1,1 ,024 1,0 110,54* 1,3 ,040 1,8 137,56 ,001 5.893 -3,187 

At.prosociais 1,7 ,041 1,6 115,35 1,8 ,048 1,8 132,34 ,060 6.509 -1,881 

Vinc. escola 3,4 ,037 3,6 127,70 3,3 ,053 3,4 113,42 ,109 8.089 1,602 

Vinc. Ar 2 ,061 2,0 123,06 2,0 ,056 2,0 123,98 ,919 7.495 -,102 

Desordens 1,7 ,043 1,7 124,14 1,8 ,052 1,8 122,80 ,882 7.634 ,149 

Nota: Discip. positiva: disciplina positiva; Fr. supervisão: fraca supervisão; Discip.inconsis: disciplina 

inconsistente; Delinq. pares: delinquência de pares; At.antissociais: atividades antissociais; At.prosociais: 

atividades prosociais; Vinc. Escola: vinculação à escola; Vinc. Ar: vinculação à área de residência; n: 

número de sujeitos; X: média; S.D.: desvio-padrão; Med: mediana; MR: mean rank; U: U de Mann-

Whitney; z: estatística de teste padronizado 

* p < .05; ** p < .0.01 
 

Como é possível observar, existem diferenças de sexo em duas variáveis, 

designadamente, a disciplina inconsistente dos pais e nas atividades antissociais 

realizadas em grupo. No que concerne à primeira, conclui-se que os rapazes mais são alvo 

de estratégias disciplinares inconsistentes do que as raparigas (mean rank=89,44; U=2, 

524, z=-2,160, p=,031), ou seja, é mais comum os pais adotarem reações distintas e mais 

incongruentes em situações disciplinares com os seus filhos. Por sua vez, o envolvimento 

em atividades antissociais também apresenta níveis mais elevados nas crianças e jovens 

do sexo masculino (mean rank=110,54; U=5.893, z=-3,187, p=,001), sugerindo que os 

rapazes passam uma quantidade mais elevada de tempo em grupo, adotando mais 

condutas como consumir álcool e drogas ou causar distúrbios na rua.  
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1.4. Correlatos do comportamento antissocial e delinquente – Wave 1 

 
Caraterizada a amostra relativamente às variáveis em estudo, importa atender às 

correlações presentes entre essas mesmas variáveis e a variável dependente, o 

comportamento delinquente. No sentido de sistematizar e uniformizar esta apresentação 

com os objetivos da presente investigação, optou-se por descrever, primeiramente, as 

relações entre comportamento delinquente e as variáveis relativas ao contexto individual, 

para, posteriormente, considerar as relações existentes entre o contexto de socialização e 

a delinquência.  

 
1.4.1.  Correlações entre delinquência autorrevelada e variáveis relativas 

ao contexto individual  
 

Inicie-se esta análise pela observação das correlações entre a delinquência 

autorrevelada (variedade) e o conjunto de variáveis incluídas no contexto individual, mais 

especificamente, as emoções morais de culpa e vergonha, as características 

temperamentais das crianças e jovens e os “comportamentos” globais assumidos pelos 

mesmos.  

Como é possível constatar na tabela 18, a emoção moral de culpa está 

negativamente relacionada com a variedade da delinquência autorrevelada (r=-,247, 

p<.01), ou seja, as crianças que experienciam um desconforto interno após uma 

transgressão reportam cometer menos atos delinquentes (e.g. furtar algo numa loja) e de 

forma menos variada. No que concerne à vergonha, verifica-se que esta variável não se 

correlaciona de forma estatisticamente significativa com a delinquência.  

Focando, agora, na relação entre delinquência e temperamento, verifica-se que a 

variedade da delinquência autorrevelada se correlaciona, num sentido positivo, com a 

procura de sensações (r=,331, p<.01). Ou seja, crianças e jovens que apreciam atividades 

mais excitantes, com níveis mais elevados de intensidade e de risco, reportam cometer 

uma maior variedade de atos delinquentes (e.g. tirar dinheiro ou outra coisa que não lhe 

pertencia na escola; bater, pontapear ou dar um soco a alguém com intenção de magoar).  

Por fim, no que respeita à relação entre delinquência e outros “comportamentos” 

constata-se que a variedade da delinquência autorrevelada se correlaciona positivamente 

com o comportamento de externalização (r=,266, p<.01). Estes resultados sugerem que, 

de facto, a prática de atos criminais cometidos é mais comum nas crianças e jovens que 
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apresentam problemas de comportamento e de hiperatividade. Mais especificamente, 

parece haver uma associação positiva entre défices ao nível de atenção, do controlo de 

impulsos e comportamentos mais disruptivos e a adoção de condutas delinquentes.   

Para além das relações entre delinquência e as variáveis que enformam o contexto 

individual, também é possível observar as relações que se estabelecem entre as variáveis 

de cada instrumento e entre as variáveis em si. Importa, por conseguinte, realçar alguns 

destes resultados. 

No que concerne à relação entre as variáveis que compõem cada um dos 

instrumentos utilizados, salienta-se a correlação positiva entre as emoções morais de 

culpa e vergonha (r=,408, p<.01). Ou seja, ambas as emoções tendem a coocorrer e a 

serem experienciadas em conjunto pelas crianças e jovens. Também é possível observar 

que a externalização se correlaciona negativamente com o comportamento prosocial (r=-

,233, p<.01), isto é, as crianças e jovens que apresentam mais problemas comportamentais 

e de hiperatividade têm mais dificuldade em adotar comportamentos de natureza altruísta, 

como por exemplo, ajudar alguém que está magoado. No mesmo sentido, também a 

internalização se correlaciona negativamente com o comportamento prosocial (r=-,227, 

p<.01), sugerindo que as crianças e jovens com mais dificuldades ao nível emocional (e.g. 

nervosismo e preocupação excessiva) e de estabelecimento de relação com pares (e.g. 

dificuldade em estabelecer relações interpessoais positivas com amigos) adotam menos 

ações prosociais. 

Por último, no que concerne às características temperamentais, verifica-se que o 

controlo por esforço se correlaciona positivamente e de forma elevada com as suas 

subdimensões, mais especificamente, com o foco atencional (r=,776, p<.01), o controlo 

inibitório (r=,671, p<.01) e o controlo ativo (r=,783, p<.01) e negativamente com a 

emocionalidade negativa (r=-,544, p<.01), agressividade (r=-,608, p<.01), humor 

depressivo (r=-,320, p<.01) e frustração (r=-,284, p<.01). Uma análise preliminar sugere 

que as crianças e jovens com capacidade de autorregulação emocional e comportamental 

mais elevada, experienciam menos situações de irritabilidade, medo, aborrecimento e 

hostilidade. Focando-nos, agora, na variável emocionalidade negativa e suas 

subdimensões, verifica-se que a mesma se correlaciona positiva e elevadamente com a 

agressividade (r=,776, p<.01), com o humor depressivo (r=,629, p<.01) e a frustração 

(r=,731, p<.01). Adicionalmente, uma análise mais detalhada demonstra que a 

agressividade se correlaciona positivamente com o humor depressivo (r=,292, p<.01), 

com a frustração 
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Tabela 18. Correlações entre delinquência autorrevelada (variedade), emoções morais, temperamento e “comportamentos” - Wave 1 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1. Delinquência AR - -,247**
 

-,071
 

,015
 

,081
 

,004
 

-,003
 

,013
 

-,003
 

-,027
 

,035
 

,331
 

,020
 

,266
 

-,088
 

-,089 

-,071 -,071 ,081
 

,004
 

-,003 

,004 -,003 ,013 -,003 -,027 ,035 ,331** ,020 ,266** -,088 -,089 

2. Culpa - - -,408** ,187* ,025 ,107 ,201* ,010 -,045 ,073 -,006 -,004 ,053 -,281** ,076 ,406** 

3. Vergonha - - - -,154 -,056 -,200* -,099 ,016 ,018 -,059 ,103 -,026 -,118 ,076 ,303** -,013 

4. C. esforço  - - - - ,776** ,671** ,783** -,544** -,608** -,320** -,284** -,028 ,075 -,174* -,127 ,161* 

5.F. atencional - - - - - ,355** ,431** -,436** -,439** -,277** -,231** ,014 ,140 -,042 -,106 ,074 

6.C. inibitório - - - - - - ,306** -,492** -,506** -,260** -,308** -,020 ,028 -,160* -,144 ,029 

7.C. ativo - - - - - - - -,261** -,396** -,083 -,085 -,011 ,055 -,117 ,024 ,188* 

8. E. negativa - - - - - - - - ,776** ,629** ,731** ,033 ,073 ,079 ,152 -,061 

9. Agressividade - - - - - - - - - ,292** ,396** ,159* -,036 ,220** ,036 -,155* 

10.H. depressivo - - - - - - - - - - ,212** -,207** ,092 -,066 ,237** -,034 

11.Frustação - - - - - - - - - - - ,145 ,063 ,034 ,072 ,047 

12.P. sensações  - - - - - - - - - - - - ,151 ,295** -,047 ,059 

13. BART       - - - - - - - ,024 -,059 ,051 

14. Externalização       - - - - - - - - ,113 -,223** 

15. Internalização       - - - - - - - - - ,227** 

16. C. Prosocial       - - - - - - - - - - 

Nota: Delinquência AR - Delinquência autorrevelada; C.esforço: controlo por esforço; F.atencional: foco atencional; C.inibitório: controlo inibitório; C.ativo: controlo ativo;  
E.negativa: emocionalidade negativa; H.depressivo: humor depressivo; P.sensações: procura de sensações; BART - Balloon Analogue Risk Task 
*A correlação é significativa ao nível 0.05 (2-tailed); 

 ** A correlação é significativa ao nível 0.01 (2-tailed). 
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(r=,396, p<.01) e com a procura de sensações (r=,159, p<.05), ou seja, as crianças 

e jovens mais agressivos também se aborrecem mais facilmente, têm menos tolerância à 

deceção e obtêm mais prazer com atividades excitantes e que envolvem estímulos 

intensos, como movimentar-se no meio de multidões ou desejar conduzir um carro de 

corrida. Por sua vez, o humor depressivo está positivamente correlacionado com a 

frustração (r=,212, p<.01) e negativamente correlacionado com a procura de sensações 

(r=-,207, p<.01). Estes dados sugerem que as crianças e jovens mais tristes e temerosas 

experienciam mais facilmente estados de frustração, evitando atividades de elevada 

intensidade e que exigem uma exposição ao risco.   

Destaca-se também a relação positiva entre a emoção moral de culpa, o controlo 

por esforço (r=187, p<.05), o controlo ativo (r=201, p<.05) e o comportamento prosocial 

(r=406, p<.01). Com efeito estes resultados infirmam investigações anteriores e que 

sugerem que a experiência adaptativa de culpa é mais comum em crianças e jovens com 

mais capacidade de autorregulação, podendo fomentar ou ativar comportamentos 

desejáveis e altruístas em determinadas situações sociais. Num sentido oposto e também 

ele expectável, verifica-se que a culpa está negativamente associada a comportamentos 

de externalização (r=-281, p<.01). 

Por fim, salienta-se a relação negativa entre controlo por esforço, agressividade 

(r=-608, p<.01) e comportamentos de externalização (r=-174, p<.05). Estes resultados 

ilustram a importância que a capacidade de autorregulação assume no controlo e inibição 

de comportamentos prejudiciais às relações interpessoais.  

 

1.4.2. Correlações entre delinquência autorrevelada e variáveis relativas ao 
contexto de socialização – Wave 1 

 

Veja-se agora, na tabela 19, as relações encontradas entre a delinquência 

autorrevelada e o contexto de socialização, mais concretamente, as práticas parentais, a 

delinquência de pares e as atividades realizadas em grupo, o contexto escolar e o contexto 

residencial.  

No que concerne aos comportamentos adotados pelos pais, é possível verificar 

que a delinquência autorrevelada apenas se correlaciona negativamente com a disciplina 

positiva (r=-,152, p<.05), não assumindo nenhuma relação estatisticamente significativa 

com as restantes práticas em análise. Estes resultados sugerem que as estratégias parentais 

de natureza positiva, como reforçar ou recompensar um comportamento adequado, são 
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mais eficazes na inibição da prática de atos antissociais e delinquentes nas crianças e 

jovens, quando comparada com as restantes estratégias de socialização parental.  

A leitura da tabela 19 também permite constatar que a delinquência autorrevelada 

está positivamente correlacionada com a delinquência de pares (r=,679, p<.01) e com as 

atividades em grupo de natureza antissocial (r=,410, p<.01) e prosocial (r=,182, p<.01). 

Daqui resulta que os indivíduos que cometem uma maior variedade de atos delinquentes 

também reportam ter mais pares e amigos envolvidos em atividades delituosas, bem como 

realizar em conjunto com os pares, atividades antissociais (e.g. provocar distúrbios 

quando saem juntos ou beber bebidas alcoólicas/consumir drogas). Adicionalmente, 

percebe-se, igualmente, que a realização de atividades em grupo, ainda que de natureza 

normativa, como por exemplo, ir a concertos de música ou praticar desporto, podem 

constituir momentos para a prática de atos delinquentes quer, sozinhos como em grupo.  

Um terceiro conjunto de observações prende-se com a relação entre delinquência, 

o contexto escolar e o contexto residencial. No que toca ao contexto escolar, constata-se 

que a delinquência autorelatada está negativamente relacionada com a vinculação à escola 

(r=-,223, p<.01), não apresentando uma relação significativa com o sucesso escolar 

(r=,028). Acresce que, a prática de atos delituosos surge positivamente relacionada quer 

com a vinculação à área de residência (r=194, p<.01) quer com a presença de desordens 

físicas e incivilidades (r=,236 p<.01). Uma análise preliminar destes resultados sugere, 

assim, que as crianças e os jovens que assumem cometer uma maior variedade de atos 

delinquentes revelam, por um lado, um menor interesse pela escola e pela sua importância 

no futuro e, por outro, uma maior ligação à zona ondem vivem. Acresce que, quanto maior 

o nível de desorganização física e social (e.g. criminalidade, indivíduos “desordeiros”, 

edifícios abandonados etc.) na área de residência, maior o relato de práticas delinquentes.  

Tal como aconteceu anteriormente, importa destacar alguns resultados 

relativamente à relação entre as restantes variáveis em análise.  

Assim, constata-se, por exemplo, que o envolvimento parental está positivamente 

correlacionado com a disciplina positiva (r=,458, p<.01) e negativamente relacionado 

com a fraca supervisão (r=-,276, p<.01) e com a disciplina inconsistente (r=-,373, p<.01). 

Ou seja, os pais que investem numa relação de maior proximidade com os filhos, seja 

através da realização de atividades ou revelando um cuidado maior em acompanhar o 

percurso dos filhos tendem a aplicar estratégias disciplinares de natureza mais positiva, 

tais como, recompensar e/ou agradecer o comportamento apropriado da criança. 



Fatores individuais e de socialização da delinquência juvenil: Uma perspetiva desenvolvimental | 2019 
 

 213 

Adicionalmente, também supervisionam mais as atividades dos filhos e apresentam 

menos volatilidade na forma como os disciplinam e aplicam as regras em contexto 

familiar. Por sua vez, a supervisão fraca correlaciona-se positivamente com a disciplina 

inconsistente (r=,341, p<.01), resultado que sugere que os pais que apresentam mais 

dificuldade ao nível da monitorização da vida quotidiana dos filhos (e.g. não controlar as 

horas de chegada a casa) também revelam mais dificuldade em estabelecer e aplicar as 

regras familiares de modo mais firme e sistemático. 

Apesar de a delinquência autorrevelada apenas se correlacionar negativamente 

com a disciplina positiva, vemos que esta prática parental (r=-,153, p<.05),  bem como a 

fraca supervisão (r=,179, p<.05), estão relacionadas com a realização de atividades 

antissociais em grupo, num sentido negativo e num sentido positivo, respetivamente.  

Outro resultado a salientar concerne ao contexto escolar e à sua relação quer com 

o comportamento parental, quer com as atividades em grupo. Como é possível observar, 

as práticas de envolvimento parental (r=,230, p<.01) e de disciplina positiva (r=,268, 

p<.01), parecem fomentar uma maior vinculação à escola que, por sua vez, é menor nas 

crianças e jovens que realizam mais atividades antissociais em grupo (r=-,226, p<.01). 

Por fim, será importante considerar que a vinculação à área de residência (r=-,205, 

p<.01), bem como, as desordens físicas e as incivilidades (r=-,154, p<.05) são menores 

nas crianças que estão sujeitas a mais práticas parentais de envolvimento.   
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Tabela 19. Correlações entre delinquência autorrevelada (variedade), práticas parentais, delinquência de pares (variedade), atividades em grupo, contexto escolar e residencial - Wave 
1 

 Nota: Delinquência AR - Delinquência autorrevelada; V. residência. – Vinculação à área de residência; Desordens– Desordens e incivilidades  
 *A correlação é significativa ao nível 0.05 (2-tailed); 

 ** A correlação é significativa ao nível 0.01(2-tailed). 

 

 

 

 

 

Variáveis  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. Delinquência AR - -,040 -,152* ,126 -,035 ,058 ,679** ,410** ,182** -,223** ,028 ,194** ,236** 

2.Envolvimento - - ,458** -,276** -,373** -,031 -,070 -,144 ,013 ,230** -,220** -,205** -,154* 

3.Disciplina positiva  - - - -,020 -,080 ,100 -,161* -,153* -,104 ,268** -,075 -,183* -,023 

4.Fraca Supervisão - - - - ,341** ,126 ,093 ,179* ,129 -,109 ,205** ,139 ,148 

5.Disciplina 

inconsistente 

- - - - - ,220** ,072 ,092 ,037 -,009 ,237** ,031 ,085 

6.Punição física - - - - - - ,095 -,018 ,102 ,022 ,037 -,079 ,034 

7.Delinquência de pares - - - - - - - ,423** ,270** -,196** -,008 ,218** ,304** 

8.Ati. antissociais - - - - - - - - ,368** -,226** ,117 ,286** ,304** 

9.Ati. prosociais - - - - - - - - - -,014 -,051 ,006 ,134* 

10.Vinculação à escola - - - - - - - - - - -,195** -,269** -,201** 

11.Sucesso escolar  - - - - - - - - - - - ,263** ,103 

12.V. residência  - - - - - - - - - - - - ,444** 

13.Desordens - - - - - - - - - - - - - 
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1.5.  Preditores do comportamento antissocial e delinquente – Wave 1 

 

Analisadas as correlações entre as variáveis em estudo, procurar-se-á agora 

perceber, através de uma análise de regressão hierárquica, que variáveis independentes 

predizem o comportamento antissocial e delinquente na wave 1.  

Tal como foi desenvolvido no enquadramento teórico, são vários e de natureza 

distinta os preditores da delinquência frequentemente identificados na literatura empírica. 

Desde os preditores individuais, nos quais é dada especial importância a características 

como a impulsividade e o temperamento, aos preditores familiares, relativamente aos 

quais, práticas como a fraca supervisão ou uma disciplina inconsistente parecem 

favorecer, de forma robusta, a conduta delituosa. Importa, assim, replicar análises de 

estudos prévios, mas também explorar o poder preditivo que algumas variáveis sob 

investigação possam assumir na explicação da conduta delinquente. Aqui, salientam-se, 

por exemplo, as emoções morais de culpa e vergonha, cuja relação com a delinquência 

ainda é muito discutível e retratada de forma dissemelhante em áreas distintas de estudo.   

Antes de se avançar, convém considerar alguns aspetos respeitantes à análise que, 

de seguida, se passa a descrever.  

Em primeiro lugar, relembra-se a opção de estudar a variedade da delinquência 

enquanto variável dependente, em detrimento da prevalência da delinquência. Esta opção 

fundamenta-se nos estudos empíricos que sugerem que o melhor indicador do nível de 

envolvimento individual no comportamento antissocial e delinquente é a variedade de 

atos cometidos, medida que reflete, no fundo, a versatilidade da delinquência (e.g. 

Bendixen et al., 2003). 

Uma segunda consideração concerne à estratégia analítica na construção dos 

modelos de regressão em análise. Atendendo ao número elevado de variáveis em estudo, 

optou-se por conduzir um modelo de regressão separado para cada um dos contextos sob 

estudo, mais especificamente, o contexto individual e o contexto de socialização. 

Adicionalmente, em cada modelo foram somente considerados como preditores, as 

variáveis que surgiram significativamente associadas ao comportamento antissocial e 

delinquente (p< 0.01 e p < 0.05), de acordo com os coeficientes de Spearman 

encontrados.  
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Por último, e uma vez que um dos objetivos centrais da presente investigação é 

analisar os preditores do comportamento antissocial e delinquente numa perspetiva 

desenvolvimental, os modelos de regressão foram conduzidos não só relativamente à 

delinquência da amostra em geral, mas também em função dos diferentes grupos etários 

definidos em análises anteriores. Mais especificamente, procurou-se identificar os 

preditores da delinquência na fase da pré-adolescência (grupo 1, 10-12 anos), na fase da 

adolescência (grupo 2, 13-15 anos) e no pico e final da adolescência (grupo 3, idades 

superiores a 15 anos). 

Partindo destas considerações iniciais, testou-se o poder preditivo de dois modelos 

para o comportamento antissocial e delinquente, nomeadamente: 1) o contexto individual, 

composto pela idade, pela emoção moral de culpa, pela procura de sensações e pelos 

comportamentos de externalização; 2) o contexto de socialização, constituído pela 

disciplina positiva parental, a delinquência de pares, as atividades antissociais e 

prosociais realizadas em grupo, a vinculação à escola, a vinculação á área de residência e 

a presença de desordens e incivilidade. No final, foi identificado um terceiro modelo, 

resultante da conjugação das variáveis cujo significado estatístico foi significativo nos 

modelos anteriores. 

 

1.5.1. Preditores individuais do comportamento antissocial e delinquente - 
Wave 1 

 
Na tabela 20 estão representados os resultados do modelo de regressão hierárquica 

para as variáveis que integram o contexto individual, relativamente à amostra global. No 

primeiro modelo foi introduzida a idade, no segundo a culpa, no terceiro a procura de 

sensações e, por último, os comportamentos de externalização.  

Constata-se assim que todos os modelos são significativos, sendo que o modelo 

final explica, aproximadamente, 16% da variância total da delinquência (R²=,159).  

Observa-se mais 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, verifica-se que a idade surge como um preditor positivo estatisticamente 

significativo no modelo 1 e 2 (B=,097 e B=,080, respetivamente), ou seja, quanto maior 

a idade dos indivíduos, mais delinquência autorrevelada. Contudo, esta variável perde o 

seu poder preditivo no modelo 3, aquando da introdução da variável procura de sensações. 
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Por sua vez, a culpa emerge como um preditor negativo da delinquência (B=-

,268), indicando, desta forma, que quanto mais elevada for esta emoção moral, menor a 

adoção de condutas delituosas por parte das crianças e jovens. Ainda no modelo 3, é 

possível observar que a procura de sensações surge como um preditor positivo da 

delinquência, com um peso individual mais elevado que a culpa (β=,320). Ou seja, quanto 

mais elevada a procura de sensações, maior a variedade de atos relatados pela amostra, 

na sua globalidade. 

 

Tabela 20. Regressão hierárquica dos preditores individuais da delinquência - Wave 1 

Preditores Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 Modelo 4 

Idade ,097* 
(,202) 

,080* 
(,167) 

,060 ,058 

Culpa  -,220 -,268* 
(-,154) 

-,247 

P.de sensações    ,070* 
(,320) 

,066* 
(,301) 

Externalização    ,023 

Constante -,753 ,340- -1,190 -1,269 

R ,202 ,236 ,395 ,399 

R² ,041 ,056 ,156 ,159 

F-Change 6,949 2,563 19,232 ,697 

P-Value ,009 ,010 ,000 ,000 

Nota: P.sensações: procura de sensações; Externalização: comportamentos de externalização; para os 
preditores significativos, o valor do B estandardizado encontra-se entre parêntesis  
 

Por fim, no último modelo, constata-se que a única variável estatisticamente 

significativa é a procura de sensações com um B=,066. Com efeito, com a introdução da 

variável comportamentos de externalização no modelo 4, verifica-se a perda de 

significância estatística para a emoção moral de culpa, restando a procura de sensações 

como o único preditor do comportamento delinquente.  

Atenda-se agora numa análise mais fina destes preditores, em função das 

diferentes fases desenvolvimentais sob estudo.  

Como é possível verificar na tabela 21, apenas os modelos de regressão relativos 

à adolescência (13-15 anos de idade) são significativos, contribuindo o modelo final para 
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aproximadamente 32% da variância total da delinquência (R²=,325). Seguindo a mesma 

tendência encontrada anteriormente, observa-se também que a idade entra positivamente 

nos dois primeiros modelos (B=,430 e B=,433, respetivamente), perdendo, no entanto, a 

sua significância estatística no modelo 3, quando é introduzida a variável procura de 

sensações.  

Acresce que esta variável emerge como o único preditor significativo da 

delinquência na fase da adolescência (B=,111).  

Estes resultados apontam para a relevância da procura de sensações na explicação 

da delinquência em geral, mas também para uma fase desenvolvimental particular, que 

medeia os 13 e os 15 anos de idade.  



Fatores individuais e de socialização da delinquência juvenil: Uma perspetiva desenvolvimental | 2019 
 

 219 

Tabela 21. Regressão hierárquica dos preditores individuais da delinquência em função das fases desenvolvimentais - Wave 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota: 
P.de sensações: procura de sensações; Externalização: comportamentos de externalização; para os preditores significativos, o valor do B estandardizado encontra-se entre 
parêntesis  
**p < 0.01; *p < 0.05.  
 
 

Preditores Grupos de idade 

 10-12 13-15 >15 

 

 

 

Variáveis  

Mod.1 1 Mod.2 Mod.3  Mod.4 Mod.1 Mod.2 Mod.3 Mod.4 Mod.1 Mod.2 Mod.3 Mod.4 

Idade -,115 -,115 -,130 -,146 ,430* 
(,330) 

,433* 
(,331) 

,252 ,253 -,236 -,231 -,176 -,147 

Culpa  -,228 -,254 -,230  -,119 -,177 -,178  -,388 -,415 -,314 

P.de sensações    ,022 ,017   ,111** 
(,482) 

,111** 
(,482) 

  ,074* ,066 

Externalização    ,027    -,001    ,056 

Constante 1,546 2,504 2,180 2,235 -5,391 -4,967 -5,467 -,5,478 4,838 6,188 3,303 2,314 

R ,085 ,146 ,176 ,189 ,330 ,338 ,570 ,570 ,172 ,264 ,444 ,458 

R²  
 

,007 ,021 ,031 ,036 ,109 ,114 ,325 ,325 ,029 ,070 ,197 ,210 

F-Change ,453 ,877 ,592 ,292 7,552 ,385 18,776 ,001 1,092 1,510 5,390 ,540 

P-Value ,504 ,518 ,594 ,703 ,008 ,025 ,000 ,000 ,303 ,283 ,056 ,092 
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1.5.2. Preditores sociais do comportamento antissocial e delinquente - 
Wave 1 

 

Veja-se, agora, que variáveis concernentes ao contexto de socialização predizem 

a variedade da delinquência autorrevelada em geral, assim como, a delinquência na pré-

adolescência, na adolescência e no pico da adolescência (tabela 22). Para efeitos desta 

análise, foram introduzidos os seguintes preditores: no modelo 1, foi introduzida a 

variável parentalidade positiva; no modelo 2, foi incluída a delinquência de pares; no 

modelo 3, foram adicionadas as variáveis atividades antissociais e prosociais realizadas 

em grupo; no modelo 4, foi incluída a variável vinculação à escola; e, por fim, no último 

modelo foram adicionadas as variáveis relativas ao contexto residencial, designadamente, 

a vinculação à área de residência e a presença de desordens e incivilidades.  

 

Tabela 22. Regressão hierárquica dos preditores sociais da delinquência - Wave 1 

Preditores Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 Modelo 4 Modelo 5 

Disc. positiva -,028 ,024 ,023 ,031 ,028 

Delinq. pares  ,470** 
(,688) 

,354** 
(,519) 

,352** 
(,515) 

 

,371** 
(,544) 

At. antissociais    1,46**  
(,386) 

1,381** 
(,364) 

 

1,437** 
(,378) 

At. prosociais   -,252 -,232 -,237 

Vinc. escola    -,258 -,313 

Vinc. AR     -,141 

Desordens     -,183 

Constante 1,327 -,732 -,1819 -1,048 -,286 

R ,073 ,678 ,753 ,757 ,765 

R²  ,005 ,460 ,568 ,573 ,585 

F-Change ,869 133,983 19,525 1,986 2,158 

P-Value ,353 ,000 ,000 ,000 ,000 

Nota: Disc. positiva: disciplina positiva; Delinq. Pares: deinquencia de pares; At. Antissociais: atividades 
antissociais; At. Prosociais: atividades prosociais; Vinc. escola: vinculação à escola; Vinc. AR: vinculação 
à área de residência; para os preditores significativos, o valor do B estandardizado encontra-se entre 
parêntesis  
**p < 0.01; *p < 0.05.  
 
 



Fatores individuais e de socialização da delinquência juvenil: Uma perspetiva desenvolvimental | 2019 
 

 221 

Conforme é possível observar na tabela 22, excetuando o primeiro, todos os 

modelos são estatisticamente significativos, contribuindo para, aproximadamente, 60% 

da explicação da variância da delinquência (R²=,585, modelo final).  

Constata-se que a delinquência de pares surge como o primeiro preditor 

significativo da delinquência, num sentido positivo (modelo 2) com um B=,470, 

tendência que se mantém nos restantes modelos. No modelo 3, verifica-se que a par da 

delinquência de pares, também as atividades antissociais predizem positivamente a 

delinquência (B=1,464).  

Estes resultados mantêm-se no modelo final, no qual é possível observar que estas 

duas variáveis constituem os únicos preditores do comportamento antissocial e 

delinquente no âmbito do contexto de socialização. Um olhar mais detalhado sobre os 

valores de β revela, contudo, que o peso individual da delinquência de pares é mais 

elevado (β=,544).  

 Uma análise preliminar sugere, desta forma, que quanto mais elevada for a 

delinquência praticada pelo grupo de pares, bem como, a prática de atividades antissociais 

realizadas em conjunto, maior a tendência para delinquir. 

Vejamos, agora, o que nos diz a análise conduzida para os diferentes grupos 

desenvolvimentais (tabela 23). 

Constata-se, primeiramente, que nos distintos grupos desenvolvimentais, à 

exceção do modelo 1, todos os modelos são estatisticamente significativos.  

No que concerne à fase da pré-adolescência, com idades compreendidas entre os 

10 e os 12 anos, observa-se que o único preditor significativo e positivo da delinquência 

são as condutas delituosas dos pares (B=,432, modelo final), contribuindo para a 

explicação da nossa variável dependente em cerca de 36% (R²=,359).  

Avançando, agora, para o início da adolescência, no qual estão incluídos os jovens 

com idades entre os 13 e os 15 anos, observa-se que, à semelhança do modelo conduzido 

para a amostra global, também aqui, as atividades em grupo de natureza antissocial 

emergem como um preditor positivo da delinquência (B=1,615, modelo final), a par da 

delinquência de pares (B=,395, modelo final). Em conjunto, estas variáveis contribuem 

para aproximadamente 80% (R²=,780) da explicação da delinquência durante este período 

desenvolvimental. Contudo, convém salientar que, atendendo aos valores de β 
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apresentados para cada variável, conclui-se que a delinquência de pares assume um peso 

maior na explicação da conduta delituosa (β=,531).  

A tendência verificada no início da adolescência mantem-se numa fase posterior, 

ou seja, no pico da adolescência. Mais uma vez, constata-se que, no âmbito do contexto 

de socialização, a delinquência de pares e as atividades antissociais em grupo predizem 

positivamente a prática de atos delinquentes nos jovens mais velhos, com idades 

superiores a 15 anos.  Porém, e tendo como referência o grupo etário anterior, o seu poder 

explicativo é menor, aproximando-se dos 50% (R²=,495). No que concerne ao peso 

individual de cada variável, os resultados são semelhantes, surgindo, em primeiro lugar, 

a realização de atividades antissociais em grupo com um β=,511 e a delinquência de pares 

com um β =,438.  
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Tabela 23. Regressão hierárquica dos preditores sociais da delinquência em função das fases desenvolvimentais - Wave 1 

Nota: D. positiva: disciplina positiva; Delin. Pares: delinquência de pares; At. anti: atividades antissociais; At. pro: atividades prosociais; Vinc. escola: vinculação à escola; 
Vinc. AR: vinculação à área de residência; para os preditores significativos, o valor do B estandardizado encontra-se entre parêntesis  
**p < 0.01; *p < 0.05.  
 

Preditores Grupos de idade 

 10-12 13-15 >15 

 

 

 

Variáveis  

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

D.positiva ,002 ,007 

, 

,012 ,018 ,017 -,011 ,005 -,007 ,017 ,018 -,034 ,037 ,059 ,055 ,047 

Delin. pares 

 

 

 ,418** 
(,572) 

 

,439** 
(,600) 

,438** 
(,599) 

,432** 
(,591) 

 ,577** 
(,775) 

,384** 
(,515) 

,385** 
(,518) 

,395** 
(,531) 

 ,344** 
(,565) 

 
 

,255* 
(,420) 

,255* 
(,419) 

,266* 
(,438) 

 At. anti   -,467 -,647 -,603   1,766** 
(,499) 

1,617** 
(,457) 

1,615** 
(,456) 

  1,752** 
(,495) 

1,812** 
(,511) 

1,811** 
(,511) 

 Ati. pro   -,127 -,091 -,098   -,336 -,274 -,298   -,208 -,220 -,393 

Vinc. escola    -,387 -,398    -,423 -,475    ,225 ,185 

Vinc. AR      -,132     -,071     -,343 

Desordens     ,013     -,223     ,264 

Constante ,225 -,241 ,339 1,743 1,985 1,074 -,484 -1,326 -,417 ,272 1,700 -,754 -3,043 -3,775 -2,881 

R ,006 ,572 ,580 ,596 ,599 ,024 ,774 ,874 ,880 ,883 ,109 ,528 ,687 ,689 ,703 

R²  
 

,000 ,327 ,337 ,355 ,359 ,001 ,600 ,764 ,774 ,780 ,012 ,279 ,471 ,475 ,495 

F-Change ,002 28,176 ,402 1,582 ,167 ,033 85,287 19,199 2,257 ,751 ,469 14,091 6,549 ,243 ,640 

P-Value ,963 ,000 ,000 ,000 ,001 ,855 ,000 ,000 ,000 ,000 ,497 ,002 ,000 ,000 ,001 
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1.5.3. Preditores do comportamento antissocial e delinquente: modelo final 
- Wave 1 

 

Identificados, separadamente, os preditores individuais e sociais do 

comportamento antissocial e delinquente, será importante, agora, perceber qual o seu 

contributo conjunto num modelo de regressão final. Este modelo, conforme aludido 

anteriormente, resulta da conjugação dos preditores encontrados nos modelos de 

regressão anteriores e cujos resultados estão representados na tabela 24.  Sendo assim, 

foram incluídos como preditores da delinquência, a procura de sensações (modelo 1), a 

delinquência de pares (modelo 2) e as atividades antissociais realizadas em grupo (modelo 

3).  

 

Tabela 24. Regressão hierárquica dos preditores individuais e sociais da delinquência: modelo final - Wave 1 

Preditores Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 

Procura de sensações ,076** 
(,340) 

,040** 
(,179) 

,034* 
(,154) 

Delinquência de pares  ,354** 
(,581) 

,318** 
(,523) 

Atividades antissociais   ,652* 
(,165) 

Constante -1,588 -1,118 -1,682 

R ,340 ,653 ,670 

R²  ,115 ,427 ,449 

F-Change 20,589 85,337 6,354 

P-Value ,000 ,000 ,000 

Nota: para os preditores significativos, o valor do B estandardizado encontra-se entre parêntesis  
 *p < 0.05; **p < 0.01 
 

Uma primeira leitura revela que todos os modelos são estatisticamente 

significativos, contribuindo o modelo final (modelo 3) para, aproximadamente, 45% da 

explicação da variância na delinquência.  

No que concerne ao preditor adveniente do contexto individual, a procura de 

sensações, verifica-se que a mesma surge, em todos os modelos, como um preditor 

positivo da delinquência, apresentando um B=,034 no último modelo. Note-se que o 

coeficiente de β desta variável vai diminuindo, progressivamente, do primeiro para o 
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segundo modelo e deste para o terceiro modelo, sugerindo que o contributo da procura de 

sensações está dependente do peso das restantes variáveis incluídas.   

Veja-se, agora, o segundo modelo, no qual foi introduzida a delinquência de pares. 

Como é possível constatar, esta variável prediz positivamente a atividade delinquente 

(B=,354), ou seja, a associação a pares com condutas desviantes contribui para uma maior 

variedade de atos antissociais praticados pelas crianças e jovens desta amostra.   

Observa-se, também, que esta variável continua a predizer a delinquência no 

último modelo (B=,318), aquando da introdução da variável atividades antissociais em 

grupo. Com efeito é possível verificar, que todas as variáveis incluídas constituem 

preditores positivos da delinquência em geral. Destaca-se, contudo e mais uma vez, a 

variável respeitante delinquência de pares, enquanto preditor que mais contribui para a 

explicação do comportamento delituoso (β =,523).    

 

Tabela 25. Regressão hierárquica dos preditores da delinquência em função das fases desenvolvimentais: modelo 
final - Wave 1 

Nota: P.sensações: procura de sensações; Delin. Pares: delinquencia de pares; At. Antisso: atividades 
antissociais; para os preditores significativos, o valor do B estandardizado encontra-se entre parêntesis  
**p < 0.01; *p < 0.05.  
 

 

Preditores Grupos de idade 

 10-12 13-15 >15 

 

 

 

Variáveis  

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

P.sensações ,015 -,005 -,002 ,136** 
(,578) 

,083** 
(3,56) 

,078** 
(,333) 

,080* 
(,386) 

,059 ,051 

Delin. pares  ,440** 
(,592) 

,447** 
(,601) 

 ,318** 
(,565) 

,303** 
(,539) 

 ,285** 
(,456) 

,202* 
(,323) 

 At. antisso   -,310   ,318   1,469** 
(,410) 

Constante -,118 ,079 ,334 -3,357 -2,425 -2,613 -1,322 -1,389 -2,993 

R ,065 ,589 ,591 ,578 ,777 ,781 ,386 ,589 ,702 

R²  
 

,004 ,347 ,350 ,334 ,604 ,610 ,149 ,347 ,493 

F-change ,258 31,513 ,222 29,121 38,762 ,849 6,128 10,280 9,529 

P-Value ,613 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,018 ,001 ,000 
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Considerando o mesmo modelo, mas relativamente aos diferentes períodos 

desenvolvimentais em análise (tabela 25), constata-se que, no período referente à pré-

adolescência, apenas a delinquência de pares emerge como um preditor positivo e 

significativo da atividade delinquente (B=,447). Por sua vez, a delinquência na fase da 

adolescência é explicada positivamente pela procura de sensações e pela delinquência de 

pares, que assume um contributo mais elevado na conduta delituosa (β=,539). Por fim, 

no último grupo, o pico e final da adolescência, mantem-se a tendência encontrada em 

modelos anteriores, com a delinquência de pares e as atividades antissociais a predizerem 

positivamente a delinquência. Aqui, salienta-se, novamente, o poder explicativo das 

atividades antissociais (β=,410), mais elevado que o efeito da delinquência de pares 

(β=,323). 
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2.  Resultados – Wave 2 

 
2.1. Caracterização da amostra segundo as variáveis em análise 

 
2.1.1. Comportamento antissocial e delinquente autorrevelado, 

delinquência de pares e atividades em grupo 
 

Os valores da média, desvio-padrão, mínimos e máximos, percentagens e índices 

de consistência interna das variáveis relativas à delinquência autorrevelada, à 

delinquência de pares e às atividades antissociais e prosociais em T2 podem ser 

observados na tabela 26.  

 
Tabela 26. Caracterização da amostra segundo a delinquência autorrevelada, delinquência de pares e atividades 
antissociais e prosociais – Wave 2 

Variáveis Wave 2 

 N % X SD Min-Máx. α 

Delinquência AR 185      

Prevalência 185     ,609 

Sim 54 29,2     

Não 131 70,8     

Variedade 185  ,502 1,00 0-7  

Delinquência de pares 180      

Prevalência 180     ,817 

Sim 95 45,9     

Não 85 47,2     

Variedade 180  1,42 2,18 0-13  

Atividades antissociais 184  1,25 ,354 1-2,5 ,665 

Atividades prosociais 184  1,99 ,594 1-4 ,555 

Nota: N: número de sujeitos; %: percentagem válida; X: média amostral; SD: desvio-padrão; Min-Máx: 
mínimos e máximos; α - alpha de Cronbach; Delinquência AR – delinquência autorrevelada;  
 

Verifica-se que, relativamente à prevalência da delinquência autorrevelada, 

aproximadamente 30% da amostra reportou ter cometido, pelo menos uma vez um dos 

atos delinquentes apresentados. Por sua vez, a variedade apresenta um valor médio de 

,502, com um desvio padrão de 1,00 (Min=0, Max=7).  
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No que concerne à delinquência de pares, constata-se que 46% da amostra reporta 

ter pares que cometeram pelo menos um ato delinquente ao longo da vida, assumindo a 

variedade um valor médio de 1,42 (SD=2,18; Min=0, Max=13). Uma breve comparação 

com os valores médios e percentagens apresentadas em T1, indicam que, um ano depois, 

a delinquência autorrevelada é ligeiramente menor (quer em termos de prevalência, quer 

em termos de variedade), enquanto que a prevalência da delinquência de pares conhece 

um leve aumento.  

Por sua vez, as atividades prosociais (e.g. assistir a um concerto de música ou 

praticar desporto), quando comparadas a T1, parecem continuar a ser mais frequentes do 

que as atividades de natureza desviante (e.g. consumir álcool e drogas), apresentando um 

valor médio de 1,99 (SD=,594; Min=1, Max=4) e 1,25 (SD=,354), respetivamente.  

À semelhança da análise conduzida relativamente à primeira wave de dados, 

considere-se, agora, os resultados atinentes à prevalência da delinquência autorrevelada 

em função do tipo de crime, bem como, em função dos diferentes grupos etários (tabela 

x). Note-se que estes grupos incluem os mesmos sujeitos, mas com mais um ano de idade, 

abrangendo-se, assim, no grupo 1 os 11-13 anos, no grupo 2 os 14-16 anos e, por último, 

no grupo 3, os indivíduos com idades superiores a 16 anos.  

Seguindo a mesma tendência encontrada em T1, observa-se que em T2 a categoria 

com uma taxa de prevalência mais elevada continua a ser a “outra delinquência” (19,1%). 

Mais uma vez, alerta-se que este valor reflete, na sua maioria, o ato antissocial de “andar 

sem bilhete em transportes públicos”. Por sua vez, as ofensas mais reportadas são a 

agressão sem arma (10,3%), o crime de dano (5,9%) e o furto em estabelecimento 

comercial (4,9%). No que concerne aos comportamentos antissociais, também é possível 

observar que andar sem bilhete em transportes públicos continua a apresentar uma 

prevalência mais elevada (18,9%). Uma visão global sugere, porém, que as taxas de 

prevalência em T2 são mais baixas que em T1 para todos os tipos de ofensa.  

Veja-se, agora, a prevalência em função das diferentes fases desenvolvimentais 

(tabela 27).   

Como é possível verificar, a fase da pré-adolescência continua a constituir a fase 

em que são reportados menos atos delinquentes e antissociais, com a “outra delinquência” 

(19,5%) a assumir mais destaque relativamente às restantes categorias. No que concerne 

aos crimes e atos antissociais em análise, verifica-se que os atos mais reportados são a 
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agressão sem arma (9%), andar de transporte público sem bilhete (19,2%) e crime de dano 

(3,8%). Note-se, relativamente à primeira wave, o aumento ligeiro da taxa de prevalência 

nestas três condutas em especial.  

 
Tabela 27. Prevalência em função do tipo de ato delinquente e por grupos etários – Wave 2 

Variáveis Amostra global Grupos de idade 

  11-13 14-16 >16 

 N % % (78) % (77) % (30) 

Delinquência Propriedade 23 12,5 7,7(6) 15,8(12) 16,7(5) 

Dano 11 5,9 3,8  9,1 3,3 

Furto em est. Comercial 9 4,9 0  6,6 13,3 

Furto na escola 1 0,5 1,3  0 0 

Furto em carro 3 1,6 2,6 1,3 0 

Furto de veículos 2 1,1 2,6 0 0 

Assalto a edifício   1 ,05 1,3 0 0 

Roubo 2 1,1 2,6 0 0 

Recetação 2 1,1 2,6 0 0 

Delinquência Int.Física 24 13 11,5(9) 14,3(11) 13,3(4) 

Agressão sem arma 19 10,3 9 11,7 10 

Agressão com arma 3 1,6 2,6 1,3 0 

Porte de arma 4 2,2 0 3,9 3,3 

Delinquência - Outra 35 19,1 19,5(15) 17,1(13) 23,3(7) 

Tráfico de droga 1 ,95 0 0 3,3 

Andar sem bilhete 35 18,9 19,2 16,9 23,3 

Nota: Delinquência Int.Física: delinquência contra a integridade física; Furto em est. Comercial: Furto em 
estabelecimento comercial; N: número de sujeitos; %: percentagem válida; valores entre parêntesis refletem 
o N de cada categoria. 

 

No que concerne à fase da adolescência, e à semelhança do que sucedeu em T1, 

constata-se um aumento da prevalência relativamente a quase todos os atos reportados. 

Com efeito, é possível observar que a agressão sem arma (11,7%), o furto em 

estabelecimento comercial (6,6%) e o crime de dano (9,1%) constituem as ofensas mais 

reportadas. Destaca-se, contudo, e relativamente à fase da pré-adolescência, um 

decréscimo da prevalência do ato “andar de transporte público sem bilhete” (16,9%).  

Por último, na fase que reflete o pico e o final da adolescência (idades superiores 

a 16 anos), salienta-se, primeiramente, a “outra delinquência” enquanto a categoria com 

uma taxa de prevalência mais elevada (23,3%). Acresce que, quando comparadas com 
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T1, as ofensas mais reportadas continuam a ser o furto em estabelecimento comercial 

(13,3%), a agressão sem arma (10%) e uso de transportes públicos sem bilhete (23,3%.). 

Note-se, no entanto, que estas taxas conheceram um ligeiro decréscimo relativamente à 

primeira wave.  

Destaca-se, também que, relativamente à consistência interna, foi encontrado um 

α de ,609 para a prevalência da delinquência autorrevelada e um α de ,817 para a 

prevalência da delinquência de pares. Adicionalmente, foram encontrados um α de ,665 

para as atividades antissociais e um α de ,555 para as atividades prosociais. 

 

2.1.2. Emoções morais de culpa e vergonha  
 

A caracterização da amostra relativamente às emoções morais de culpa e de 

vergonha na segunda wave encontra-se na tabela 28.  

Na mesma linha dos resultados encontrados em T1, verifica-se que a propensão 

para experienciar culpa é a emoção moral que apresenta valores médios mais elevados 

(X=3,86; SD=,743) quando comparada à vergonha (X=3,00; SD=,887).  

Contudo, a média da propensão para sentir vergonha é mais elevada que na wave 

2.  

 
Tabela 28. Caracterização da amostra segundo as emoções morais de culpa e vergonha (TOSCA-C e TOSCA-
A) – Wave 2 

 Wave 2 

TOSCA-A/C N X SD Min-Máx. α 

Culpa 185 3,86 ,743 1,60-5 ,886 e ,881 

Vergonha 185 3,00 ,887 1,13-5 ,748 e ,833 

Nota: N: número de sujeitos; X: média amostral; SD: desvio-padrão; Min-Máx: mínimos e máximos; α - 
alpha de Cronbach (o primeiro valor concerne ao α da TOSCA-C e o segundo valor ao α da TOSCA-A) 
 

 

Por fim, chama-se a atenção para os índices de consistência interna: em T2 a culpa 

apresentou um α de ,886 para as crianças e de ,881 para os jovens, enquanto que para a 

vergonha foi encontrado um α de ,748 para as crianças e um α de ,833 para os jovens. 
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2.1.3. Temperamento: Controlo por esforço, impulsividade e 
emocionalidade negativa 

 

Na tabela 29 estão representados os valores médios, desvios-padrões, mínimos e 

máximos e a consistência interna das variáveis que caracterizam o temperamento das 

crianças e jovens, mais especificamente, as dimensões do controlo por esforço, da 

emocionalidade negativa e da procura de sensações medidas através do The Early 

Adolescent Temperament Questionnaire (EATQ).  

Conforme referido anteriormente, na segunda wave inclui-se também, para além 

da tarefa Balloon Analogue Risk Task (BART) que avalia a propensão para o risco, uma 

tarefa Go/NoGo utilizada para avaliar o controlo por esforço, mais especificamente a 

capacidade de inibição de uma resposta prepotente e a capacidade de atenção dos 

participantes. Relembra-se igualmente que, no que toca à BART, foi utilizado o número 

de “balões ajustados” enquanto medida de propensão para o risco (balões que não 

explodiram, com as pontuações mais elevadas a indicarem uma maior propensão para 

assumir riscos),  enquanto que na tarefa Go/NoGo foram utilizadas as respostas incorretas 

NoGo (respostas que ocorrem quando nenhuma resposta é necessária e que refletem a 

impulsividade) e os erros de omissão Go (quando há ausência de resposta a um estímulo 

e que refletem a falta de atenção). 

No que concerne ao controlo por esforço medido pelo EATQ, verifica-se que o 

valor médio desta variável é de 3,36 (SD=,46), ao passo que a emocionalidade negativa 

assume um valor médio de 2,56 (SD=,49), e a procura de sensações um valor médio de 

3,19 (SD=,69). De uma forma geral, estes valores aproximam-se dos encontrados na 

primeira wave, sugerindo que as capacidades positivas de autorregulação são mais 

frequentes que os défices ao nível emocional e comportamental. 

No que respeita ao desempenho geral das crianças e jovens na tarefa Ballon 

Analog Risk Task, observa-se que a média dos balões ajustados é de 22,1 para um máximo 

de 55 tentativas, atingindo, nesta wave, valores mais elevados. Não obstante esta ligeira 

subida, conclui-se, no entanto, que a propensão para o risco continua a não assumir 

valores elevados.   

Por sua vez, e agora atendendo aos valores apresentados da tarefa Go/NoGo, é 

possível observar que, para a impulsividade, a proporção média de respostas erradas 

NoGo foi de 8,19 (SD=5,1) (para um valor máximo de 40 erradas). Estes dados sugerem 
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que a maioria das crianças e jovens foi bem-sucedida na realização da tarefa, 

apresentando capacidade para suprimir e planear as suas respostas, sempre que foi 

necessário. No que concerne à  

falta de atenção, constata-se que os erros Go (quando a tarefa requeria uma 

resposta motora da criança - carregar no botão, quando “P” ou quando “R” - e essa 

resposta não foi dada) apresentam um valor médio de 5,14 (SD=8,71), para um valor 

máximo de 40. De uma forma geral, estes resultados indicam que a maioria das crianças 

não revela défices ao nível da capacidade de concentração.  

No que concerne aos índices de consistência interna, também é possível observar 

que os mesmos variaram entre ,481 e ,769. 

 

Tabela 29. Caracterização da amostra segundo o temperamento (EATQ, BART e Go/NoGo) – Wave 2 

 Wave 2 

EATQ N X SD Min-Máx. α 

Controlo por esforço 86 3,36 ,466 2,19-4,54 ,710 

Controlo ativo 86 3,37 ,650 1,71-4,71 ,635 

Controlo inibitório 86 3,37       ,658 1,00-4,80 ,481 

Atenção 86 3,33 ,584 
 

2,33-4,67 ,541 

Emocionalidade negativa 86 2,56 ,497  1,40-3,65 ,769 

Agressividade 86 2,15 ,593 1,00-4,14 ,613 

 Humor depressivo 86 2,34 ,729 1,00-4,40 ,667 

Frustração 86 3,19 ,673   1,83-5,00 
 

,679 

Procura de sensações 86 3,19 ,695   1,67-4,78 ,704 

BART      

Propensão risco  94 22,1 13,1 3,14-55,6  

Go/NoGo      

Impulsividade 171 8,19 5,81 0-40  

Falta de atenção 171 5,14 8,71 0-40  

 Nota: BART - Balloon Analogue Risk Task. N: número de sujeitos; X: média amostral; SD: desvio-padrão; 
Min-Máx: mínimos e máximos; α - alpha de Cronbach; 
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2.1.4. “Comportamentos”: externalização, internalização e comportamento 
prosocial 

 

A tabela 30 descreve a média, o desvio-padrão, os mínimos e máximos e os índices 

de consistência interna das variáveis relativas ao comportamento das crianças e jovens 

medido pelo Strenghts and Difficulties Questionnaire - SDQ. Relembre-se que este 

instrumento avaliou os comportamentos de externalização e de internalização, assim 

como os comportamentos prosociais adotados pelas crianças e jovens. Veja-se com mais 

atenção, a caracterização de cada um destas variáveis na segunda wave.  

Seguindo a mesma tendência que foi encontrada em T1, constata-se que o 

comportamento mais frequente é o comportamento prosocial com um valor médio de 8,64 

(SD=1,60), ou seja, continua a ser mais frequente encontrar, nesta amostra, crianças e 

jovens que adotam comportamentos altruístas face aos outros, como partilhar ou ajudar 

os pares. 

 
Tabela 30. Caracterização da amostra segundo o comportamento (SDQ) – Wave 2 

 Wave 2 

SDQ N X SD Min-Máx. α 

Externalização 184 6,12 3,34 0-14 ,696 

Internalização 184 5,48 3,10 0-17 ,677 

Comportamento Prosocial 184 8,64 1,60 3-10 ,661  

Nota: N: número de sujeitos; X: média amostral; SD: desvio-padrão; Min-Máx: mínimos e máximos; α - 
alpha de Cronbach 
 

A semelhança com os dados encontrados na primeira wave também se estende às 

variáveis externalização e internalização, verificando-se que a primeira é mais frequente 

(X=6,12; SD=3,34) que a segunda (X=5,48; SD=3,10). Ou seja, as crianças e os jovens 

tendem a adotar, de forma mais habitual, comportamentos como mentir e agredir 

fisicamente, revelando também pouca concentração e persistência na realização de 

tarefas, quando comparada à tendência para apresentar sintomas emocionais (e.g. 

preocupação excessiva, tristeza, nervosismo) e problemas de relacionamento com os 

pares (e.g. isolamento social, vitimação).  

Por fim, ma segunda wave, a escala de externalização apresentou um α de ,696, a 

escala de internalização um α de ,677 e a escala do comportamento prosocial apresentou 

um α de ,661.  
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2.1.5. Autocontrolo 
 

Conforme referido anteriormente, na wave 2 foi adicionada mais uma variável ao 

contexto individual, o autocontrolo medido pela escala de Grasmick, e cuja caracterização 

podemos encontrar na tabela 31. 

 

Tabela 31. Caracterização da amostra segundo o autocontrolo (Grasmick) – Wave 2 

 Wave 2 

Grasmick N X SD Min-Máx. α 

Impulsividade    185 8,75 2,24 2- 15 ,642 

Tarefas simples           185 7,96 2,16 3-14 ,689 

Procura de risco     185 8,82 2,97 4-16 ,857 

Ati. Físicas      185 11,0 2,45 4-16 ,652 

Autocentrismo     185 7,97 2,14 3-14 ,653 

Temperamento      185 8,90 2,63 4-16 ,723 

BAC     185 53,4 9,69 26-78 ,852 

Nota: BAC: baixo autocontrolo; Ati.Físicas: atividades físicas; N: número de sujeitos; X: média amostral; 
SD: desvio-padrão; Min-Máx: mínimos e máximos; α - alpha de Cronbach; 

 
Observe-se primeiro as diferentes subescalas do autocontrolo. Conforme é 

possível verificar, a preferência por atividades físicas é a variável com um valor médio 

mais elevado (X=11; SD=2,48), seguida do “temperamento difícil” (X=8,90; SD=2,63) e 

da procura de risco (X=8,82; SD=2,97). Estes dados indicam que é mais comum as 

crianças e jovens optarem por realizar atividades que envolvam mais excitação e de 

natureza física, em detrimento de atividades mentais (e.g. estar parado a pensar, ler etc.). 

Da mesma forma, também é possível inferir que é mais comum as crianças e jovens 

adotarem uma postura de frustração ou intolerância quando são contrariadas, expressando 

sentimentos de raiva quando isto acontece.   

Por sua vez, o baixo autocontrolo, ou seja, a variável que reflete todas as 

dimensões anteriores no seu conjunto, apresenta um valor médio de 53,4 (SD=9,69) para 

um mínimo de 26 e um máximo de 78.  

Note-se que, no que concerne à consistência interna do instrumento, os α 

encontrados variam entre ,642 e ,852.  
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2.1.6. Parentalidade  
 

Na tabela 32, podemos encontrar os resultados da estatística descritiva das 

variáveis que compõem as práticas parentais reportadas pelos pais/encarregados de 

educação e medidas através do Alabama Parenting Questionnaire – APQ.  

 

Tabela 32. Caracterização da amostra segundo as práticas parentais (APQ) – Wave 2 

 Wave 2 

APQ N X SD Min-Máx. α 

Envolvimento 81 38,23 
 

5,74 
 

16-49 ,808 

Disciplina positiva  82 24,00 
 

4,12 
 

9-30 ,843 

Fraca supervisão 74 18,39 
 

6,30 
 

10-32 ,676 

Disciplina inconsistente 78 13,29 
 

3,83 
 

6-25 ,625 

Punição física  84 5,35 
 

2,01 
 

3-11 ,611 

Nota: N: número de sujeitos; X: média amostral; SD: desvio-padrão; Min-Máx: mínimos e máximos; α - 
alpha de Cronbach 
 

Em consonância com os resultados obtidos na primeira wave, observa-se que o 

envolvimento é a prática parental mais frequente (X=38,23; SD=5,74), seguido da 

disciplina positiva que assume um valor médio de 24 (SD=4,12). Estes dados sugerem 

que a amostra de pais em questão reporta passar, frequentemente, tempo de qualidade 

com os seus filhos, por um lado, e a assumir uma postura indutiva e baseada em reforços 

positivos sempre que os mesmos adotam comportamentos desejados.  

Com valores médios inferiores, surgem as variáveis fraca supervisão (X=18,39; 

SD=6,30), disciplina inconsistente (X=13,29; SD=3,86) e punição física (X=5,35; 

SD=2,01).  

No que respeita à consistência interna, na segunda wave, os α variaram entre ,611 

e ,808.  
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2.2. Diferenças desenvolvimentais no comportamento delinquente e antissocial, 

no contexto individual e no contexto de socialização – Wave 2 

 

A tabela 33 representa as diferenças desenvolvimentais na delinquência em geral, 

na delinquência contra a propriedade, na delinquência contra a integridade física e na 

“outra delinquência” na wave 2.  

 

Tabela 33. Diferenças de idade na delinquência em geral, delinquência contra a propriedade, delinquência 
contra a integridade física e outra delinquência – Wave 

Variáveis Grupo 1 (11-13) Grupo 2 (14-16) Grupo 3 (>16)  

 (n=78) (n=77) (n=30)  

 Med. MR Med. MR Med. MR p 

Delinquência AR ,000 88,46 ,000 94,99 1,00 99,70 ,412 

D. propriedade ,000 88,29 ,000 95,37 ,000 96,17 ,275 

D. I.Física ,000 91,56 ,000 94,38 ,000 93,20 ,852 

Outra delin.  ,000 92,23 ,000 90,07 ,000 96,32 ,723 

Nota: D. propriedade: delinquência contra a propriedade; D. I.Física; delinquência contra a integridade 
física; Outra delin: outra delinquência; n: número de sujeitos; Med: mediana; MR: mean rank;  
* p < .05 
 

 Ao contrário do que sucedeu na primeira wave, constata-se que não existem 

diferenças estatisticamente significativas entre grupos etários em nenhuma das variáveis 

relativas à delinquência. Com efeito, não se confirma em T2 a tendência observada em 

T1 e que sugeriu um aumento da delinquência em geral e restantes categorias ao longo 

das três fases desenvolvimentais, em particular a fase do pico da adolescência.  

Considere-se, agora, o contexto individual. Relativamente às emoções morais, 

observa-se que quer a culpa, quer a vergonha continuam a apresentar diferenças 

estatisticamente significativas nos três grupos etários. Porém, e em contraste com T1, a 

emoção moral de culpa apresenta valores medianos mais elevados no pico da 

adolescência (mediana=4, χ2(2) 9,191, p=,010). Por sua vez, a vergonha continua a ser 

mais elevada na pré-adolescência (mediana=3,53; χ2(2) 34,416, p=,000), quando 

comparada ao início e ao pico da adolescência. Estes resultados indicam que, um ano 

depois, as crianças e jovens mais velhos reportam experienciar mais sentimentos de culpa 

e responsabilidade pelos seus atos, enquanto que as crianças mais novas relatam vivenciar 

níveis mais elevados de vergonha.   
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Tabela 34. Diferenças de idade no contexto individual: emoções morais de culpa e vergonha, temperamento, 
“comportamentos” e autocontrolo – Wave 2 

Variáveis Grupo 1 (11-13) Grupo 2 (14-16) Grupo 3 (>16)  

 (n=78) (n=77) (n=30)  

 Med. MR Med. MR Med. MR p 

Culpa *3,43 79,07 *3,86 101,40 *4 105,10 ,010 

Vergonha *3,53 120,04 *2,66 73,06 *2,70 73,87 ,000 

C.esforço 3,35 44,33 3,28 42,55 3,45 42,67 ,949 

F.atencional 3,33 44,16 3,33 44,88 3,16 37,71 ,680 

C.inibitório 3,25 74,57 3,40 83,27 3,40 94,38 ,938 

C.ativo 3,42 44,40 3,42 42,34 3,57 42,92 ,681 

E.negativa 2,55 42,51 2,66 46,48 2,43 40,00 ,698 

Agressividade 2,28 44,37 2,28 45,66 2,07 35,04 ,436 

H.depressivo 2,40 43,49 2,20 42,40 2,50 46,21 ,905 

Frustração 3,00 39,36 3,16 49,66 3,00 44,17 ,220 

P.sensações 3,12* 38,24 3,33* 53,53 3,11* 38,96 ,029 

Externalizaçao 5,00 84,08 6,00 97,13 7,00 102,65 ,162 

Internalizaçao 5,00 92,26 5,00 91,01 5,00 96,90 ,874 

Comp.prosocial 9,00 95,95 9,00 92,22 9,00 84,25 ,560 

BAC *50,00 74,47 56,00* 102,62 59,50* 116,47 ,000 

Impulsividade  8,00* 80,62 9,00* 99,02 9,00* 109,75 ,018 

Taref. simples 8,00 91,92 8,00 91,45 8,00 101,67 ,618 

Proc. de risco *7,00 67,76 *9,00 109,43 *10,50 116,45 ,000 

Ati. Físicas  10,00 83,55 11,00 96,88 11,00 107,62 ,075 

Autocentrismo *8,00 83,47 *8,00 95,03 *9,00 112,57 ,034 

Temperamento  *8,00 80,04 *10,00 102,40 *9,00 102,55 ,018 

BART        

Propensão risco  *33,18 67,73 18,61* 43,75 40,50* 43,21 ,007 

GO/NoGo        

Impulsividade 8,00* 103,83 6,00* 70,99 7,00* 74,59 ,000 

Falta atenção 2,00 91,06 1,00 83,01 1,00 79,83 ,462 

Nota: C.esforço: controlo por esforço; F.atencional: foco atencional; C.inibitório: controlo inibitório; 
C.ativo: controlo ativo; E.negativa: emocionalidade negativa; H.depressivo: humor depressivo; 
P.sensações: procura de sensações; n: número de sujeitos; Med: mediana; MR: mean rank 
 

No que concerne às variáveis relativas ao temperamento, contata-se que apenas a 

procura de sensações e a propensão para o risco (avaliada pela BART) apresentam 

diferenças estatisticamente significativas entre os diferentes grupos desenvolvimentais.  

Confirma-se, assim, a observação verificada em T1 e que aponta para uma estabilidade 

das características temperamentais ao longo do tempo. Mais especificamente, a procura 
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de sensações parece ser mais elevada na fase da adolescência (mediana=3,33; χ2(2) 7,106, 

p=,029) e a propensão para o risco assume mais importância no pico da adolescência 

(mediana=40,50; χ2(2) 9,823, p=,007). Estes resultados sugerem que a fase da 

adolescência, incluindo o seu pico, se marca, efetivamente, pela realização de atividades 

que geram mais excitação e risco, sendo evidente uma maior sobrevalorização das 

recompensas advenientes de determinada conduta, em detrimento das suas consequências 

negativas.  

Esta tendência também pode ser observada quando se analisam as variáveis 

relativas ao constructo de baixo autocontrolo. Com efeito, verifica-se que a variável baixo 

autocontrolo e a suas subdimensões, impulsividade e propensão para o risco, apresentam, 

entre outras, diferenças estatisticamente significativas, sugerindo-se um aumento destas 

características com a idade. Mais concretamente, o baixo autocontrolo é mais elevado no 

pico da adolescência com um valor mediano de 59,5 (χ2(2) 17,609, p=,000), bem como 

a impulsividade (mediana= 9; χ2(2) 8,298, p=,018) e a procura de risco (mediana= 10,5; 

χ2(2) 30, 648, p=,000). Por fim, salienta-se que a impulsividade (respostas incorretas) 

medida pela tarefa Go/NoGo é mais elevada na pré-adolescência.   

Atenda-se agora ao contexto de socialização (tabela 35).  

 

Tabela 35. Diferenças de idade no contexto de socialização: práticas parentais, delinquência de pares e atividades 
em grupo – Wave 2 

Variáveis Grupo 1 (11-13) Grupo 2 (14-16) Grupo 3 (>16)  

 (n=78) (n=77) (n=30)  

 Med. MR Med. MR Med. MR p 

Envolvimento 40 44,56 37 34,78 40,50 42,54 ,233 

Discip. positiva 26 47,05 23 36,38 23 34,04 ,091 

Fr. supervisão 14 31,69 22 44,61 18 39,05 ,059 

Discip.inconsis 13 37,82 14 42,26 14 38,75 ,729 

Punição física 5,5 45,50 4,50 37,52 5 43,12 ,387 

Delinq. pares ,000 77,72* ,000 102,84* ,000 92,07* ,007 

At.antissociais *,1 71,69 *1,25 101,74 *1,50 122,18 ,000 

At.prosociais *1,80 81,31 *2 94,41 *2,20 119,78 ,003 

Nota: Discip. positiva: disciplina positiva; Fr. supervisão: fraca supervisão; Discip.inconsis: disciplina 
inconsistente; Delinq. pares: delinquência de pares; At.antissociais: atividades antissociais; At.prosociais: 
atividades prosociais; Med: mediana; MR: mean rank 
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Um primeiro comentário contende com as variáveis de socialização parentais que, 

ao contrário da primeira wave (a punição física era mais elevada na adolescência) não 

apresentam diferenças estatisticamente significativas entre dos três grupos de idade.  

Por sua vez, a delinquência de pares assume valores mais elevados na 

adolescência (mean rank=102,84, (χ2(2) 9,972, p=,007), diminuindo no pico da 

adolescência. Já no que toca às atividades antissociais e prosociais em grupo, constata-se 

que as mesmas são mais elevadas no pico da adolescência, aumentando progressivamente 

com a idade. Não obstante algumas ligeiras diferenças relativamente à primeira wave, 

depreende-se, igualmente, que a entrada na adolescência e os anos que se seguem, se 

marcam por um relato mais elevado de condutas delinquentes nos pares, assim como, 

pelo envolvimento em mais atividades grupais, seja de natureza antissocial ou prosocial.   

 

2.3. Diferenças de sexo no comportamento delinquente e antissocial, no contexto 

individual e no contexto de socialização – Wave 2 

 

À semelhança do que sucedeu na análise dos dados relativos à primeira wave, 

observe-se agora as diferenças de sexo na delinquência e nas variáveis que compreendem 

o contexto individual e de socialização em investigação.  

Na tabela 36 estão representadas as diferenças de sexo relativamente à 

delinquência em geral e às suas diferentes categorias.  

 

Tabela 36. Diferenças de sexo na delinquência em geral, delinquência contra a propriedade, delinquência contra 
a integridade física e outra delinquência – Wave 2 

 Sexo feminino Sexo masculino    

 (n=89) (n=96)    

 X S.D Med MR X S.D Med MR p U z 

Delinquência AR ,30 ,650 ,000 84,78* ,71 1,25 ,000 101,87 ,007 3,483 -2,710 

D. propriedade ,07 ,262 ,000 87,71* ,25 ,746 ,000 97,62 ,028 3,772 -2,201 

D. I.Física  ,04 ,200 ,000 84,81* ,24 ,483 ,000 101,83 ,000 3,486 -3,708 

Delinq. outra ,17 ,412 ,000 90,01 ,21 ,413 ,000 94,14 ,439 3,991 -,774 

Nota: D. propriedade: delinquência contra a propriedade; D. I.Física; delinquência contra a integridade 
física; Outra delinq: outra delinquência; n: número de sujeitos; X: média; S.D.: desvio-padrão; Med: 
mediana; MR: mean rank; U: U de Mann-Whitney; z: estatística de teste padronizado  
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Como é possível observar, na segunda wave, só não existem diferenças de sexo 

relativamente à “outra delinquência”, que inclui atos como o tráfico de droga e 

comportamentos antissociais, como andar de transportes públicos sem bilhete.  Com 

efeito, e atendendo aos valores de mean rank, a delinquência em geral, a delinquência 

contra a propriedade e contra a integridade física é superior nas crianças e jovens do sexo 

masculino.  

Por sua vez, no que toca ao contexto individual (tabela 37), constata-se que os 

scores para o sexo feminino são estatisticamente mais elevados do que para o sexo 

masculino nas variáveis culpa (mean rank=112,09; U=6,104, z=5,038, p=,000), controlo 

ativo (mean rank=49,31; U=1,191, z=2,489, p=,013), comportamentos de internalização 

(mean rank=100,66; U=5,007, z=2,182, p=,029) e comportamento prosocial (mean 

rank=104,57;U= 5,382, z=3,374, p=,001). Contrariamente, os rapazes apresentam mean 

ranks mais elevados na propensão para o risco medida através da tarefa BART (mean 

rank=55,7; U=753,0, z=-2,578, p=,010) e na impulsividade avaliada com a tarefa 

Go/NoGo (mean rank=95,77; U=2,841, z=-2,514, p=,012). Daqui conclui-se que, na 

wave 2, as raparigas continuam a revelar mais sintomas emocionais negativos, mas 

também mais capacidade para adotar comportamentos adequados em determinadas 

situações, entre os quais comportamentos prosociais. Da mesma forma, também 

apresentam níveis mais elevados de culpa (mas já não de vergonha como na wave 1) em 

situações de transgressão. Por sua vez, um ano depois, os rapazes apresentam níveis mais 

elevados de impulsividade e mais comportamentos de risco, ou seja, é mais comum 

encontrar-se, no sexo masculino, condutas mais irrefletidas e menos cautelosas.  

No que concerne às variáveis atinentes ao contexto de socialização (tabela 38), é 

possível observar que existem diferenças de sexo na delinquência de pares (mean 

rank=101,05; U=3,127, z=-2,797, p=,005), assim como nas atividades antissociais (mean 

rank=100,51; U=3,514, z=-2,160, p=,031) e prosociais (mean rank=101,73; U=3,495, z=-

2,148, p=,032), todas elas estatisticamente superiores nos rapazes. Relativamente à 

primeira wave, salientam-se, assim, algumas diferenças. Mais especificamente, agora, 

não foram encontradas diferenças de sexo nas práticas parentais a que as crianças e jovens 

estão expostos, bem como surgem diferenças ao nível da delinquência relativa aos pares 

e à realização de atividades antissociais e prosociais. Estes resultados sugerem que os 

rapazes têm mais amigos com condutas delinquentes, dedicando também mais tempo ao 
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seu grupo de pares, seja na realização de atividades menos normativas como mais 

normativas.  

 
Tabela 37. Diferenças de sexo no contexto individual: emoções morais de culpa e vergonha, o temperamento, 
“comportamentos” e autocontrolo – Wave 2 

 Sexo feminino Sexo masculino    

 (n=89) (n=96)    

 X S.D Med MR X S.D Med MR p U z 

Culpa 3,9 ,618 4,03 112,09* 3,3 ,756 3,46 72,41 ,000 6,104 5,038 

Vergonha 3,0 ,772 2,93 96,91 2,9 ,997 2,73 88,79 ,303 4,647 1,031 

C.esforço 3,4 ,462 3,39 46,73 3,2 ,464 3,25 39,22 ,167 1,065 1,383 

F.atencional 3,3 ,584 3,33 46,01 3,2 ,585 3,16 40,18 ,281 1,029 1,078 

C.inibitório 3,3 ,621 3,20 41,92 3,4 ,711 3,40 45,59 ,497 829,0 -,679 

C.ativo 3,5 ,620 3,57 49,31* 3,1 ,627 3,28 35,81 ,013 1,191 2,489 

E.negativa 2,5 ,501 2,53 43,32 2,5 ,498 2,56 43,74 ,937 897,5 897,5 

Agressividade 2,1 ,533 2,14 41,11 2,2 ,661 2,28 46,66 ,306 789,5 -1,024 

H.depressivo 2,3 ,766 2,20 42,85 2,3 ,686 2,40 44,36 ,779 874,5 -,280 

Frustração 3,2 ,686 3,16 46,95 3,1 ,642 3,00 38,93 ,139 2,300 1,479 

P.sensações  3,2 ,692 3,22 45,06 3,1 ,702 3,22 41,43 ,504 2,208 ,669 

Externalização 5,8 3,22 6,00 87,91 6,4 3,46 6,00 97,51 ,220 3,783 -1,226 

Internalização 5,9 3,21 6,00 100,66* 4,9 2,90 4,50 83,60 ,029 5,007 2,182  

Comp.prosocial 9,0 1,19 10,00 104,57* 8,1 1,84 9,00 79,34 ,001 5,382 3,374 

BAC 52,5 8,55 53,00 86,28 54,3 10,7 56,0 100,25 ,076 3,626 -1,775 

Impulsividade  8,6 1,92 9,00 88,84 8,8 2,55 9,00 97,49 ,266 3,872 -1,112 

Taref. simples 8,1 2,16 8,00 97,51 7,7 2,16 8,00 88,14 ,229 4,704 1,203 

Proc. de risco 8,4 2,83 8,50 86,74 9,2 3,10 9,00 99,75 ,097 3,671 -1,659 

Ati. Físicas  10,7 2,47 11,00 88,21 11,3 2,41 11,0 98,17 ,201 3,812 -1,277 

Autocentrismo 7,8 1,92 8,00 90,67 8,1 2,35 8,00 95,52 ,532 4,048 -,625 

Temperamento  8,6 2,63 9,00 88,57 9,1 2,63 9,00 97,78 ,240 3,847 -1,176 

BART            

Propens. risco  18,7 11,3 17,76 40,98* 26,3 14,0 27,2 55,7 ,010 753,0 -2,578 

GO/NoGo            

Impulsividade 7,2 5,37 7,00 76,78* 9,2 6,11 8,00 95,77 ,012 2,841 -2,514 

Falta atenção 6,3 10,7 2,00 86,21 3,9 5,68 2,00 85,78 ,953 3,670 ,058 

Nota: C.esforço: controlo por esforço; F.atencional: foco atencional; C.inibitório: controlo inibitório; 
C.ativo: controlo ativo; E.negativa: emocionalidade negativa; H.depressivo: humor depressivo; 
P.sensações: procura de sensações; n: número de sujeitos; X: média; S.D.: desvio-padrão; Med: mediana; 
MR: mean rank; U: U de Mann-Whitney; z: estatística de teste padronizado 
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Tabela 38. Diferenças de sexo no contexto de socialização: práticas parentais, delinquência de pares e atividades 
em grupo – Wave 2 

 Sexo feminino Sexo masculino    

 (n=89) (n=96)    

 X S.D Med MR X S.D Med MR p U z 

Envolvimento 38,7 5,34 40,0 43,66 37,4 6,25 38,0 37,32 ,230 924,0 1,199 

Disc. positiva 24,2 3,71 25,0 42,03 23,6 4,67 24,0 40,75 ,809 841,5 ,241 

Fr. supervisão 18,5 6,49 17,0 38,02 18,2 6,09 18,5 36,64 ,789 668,0 ,268 

Discip.inconsis 12,9 3,85 13,0 37,48 13,8 3,81 14,0 42,41 ,343 643,0 -,948 

Punição física 5,3 2,26 5,00 41,66 5,32 1,68 5,00 43,57 718 830,0 -,316 

Delinq. pares 1,04 1,76 ,000 80,63* 1,83 2,50 1,00 101,05 ,005 3,127 -2,797 

At.antissociais 1,1 ,283 1,00 84,99* 1,32 ,408 1,25 100,51 ,031 3,514 -2,160 

At.prosociais 1,9 ,548 1,80 84,91* 2,07 ,541 2,20 101,73 ,032 3,495 -2,148 

Nota: Discip. positiva: disciplina positiva; Fr. supervisão: fraca supervisão; Discip.inconsis: disciplina 

inconsistente; Delinq. pares: delinquência de pares; At.antissociais: atividades antissociais; At.prosociais: 

atividades prosociais; n: número de sujeitos; X: média; S.D.: desvio-padrão; Med: mediana; MR: mean 

rank; U: U de Mann-Whitney; z: estatística de teste padronizado 
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2.4. Correlatos do comportamento antissocial e delinquente – Wave 2 

 

Em harmonia com a sistematização adotada na análise realizada na primeira wave, 

também aqui se procurará identificar os principais correlatos do comportamento 

antissocial e delinquente, considerando primeiramente às variáveis que constituem o 

contexto individual, para, posteriormente, focar a análise nas relações concorrentes entre 

o contexto de socialização e a variável dependente. Sempre que se considerar pertinente, 

serão salientadas diferenças ou semelhanças nos dados encontrados em ambas as waves.  

 

2.4.1.  Correlações entre delinquência autorrevelada e variáveis relativas 
ao contexto individual  

 

  Tendo como ponto de partida a relação entre a delinquência autorrevelada 

(variedade) e o conjunto de variáveis incluídas no contexto individual (as emoções morais 

de culpa e vergonha, as características temperamentais das crianças e jovens, os 

“comportamentos” e o autocontrolo) e atendendo ao número significativo de variáveis 

em causa, optou-se por apresentar estes resultados em duas tabelas distintas. Na tabela 

39, estão retratadas as correlações entre a delinquência autorrevelada, as emoções morais 

de culpa e de vergonha e o temperamento, ao passo que na tabela 40 podem ser observadas 

as correlações entre o comportamento delinquente, os comportamentos (externalização, 

internalização e comportamento prosocial) e o autocontrolo.  

Sendo assim, é possível constatar na tabela 39, que a correlação negativa entre a 

emoção moral de culpa e a delinquência autorrevelada (r=-,145, p<.05) se mantém na 

wave 2. Este resultado sugere que a experiência fenomenológica da culpa, e que inclui 

sentimentos de remorso e uma necessidade de reparar os danos causados com uma 

transgressão tem um efeito inibidor da prática de atos delinquentes.   

Também no mesmo sentido dos resultados encontrados na wave 1, verifica-se que 

a variedade da delinquência autorrevelada se correlaciona positivamente com a procura 

de sensações (r=,269, p<.05), ou seja, as crianças e jovens mais desinibidos e com uma 

tendência a procurar experiências novas, estimulantes e que, não raras vezes, envolvem 

uma tomada de risco, adotam condutas antissociais e delinquentes com mais frequência.  
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Tabela 39. Correlações entre delinquência autorrevelada (variedade), emoções morais e temperamento – Wave 2 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1. Delinquência AR - -,145* -,138 ,057 ,127 ,015 -,006 -,005 -,017 ,094 -,098 ,269* ,040 ,023 ,106 

2. Culpa -  -  ,032 ,264* ,090 ,215* ,270* -,237* -,381** -,108 -,072 -,024 -,007 ,082 -,097 

3. Vergonha -  -  -  ,089 ,004 ,114 ,072 ,066 -,019 ,194 -,047 -,236* -,043 -,052 ,133 

4. C. esforço  -  -  -  -  ,759** ,740** ,721** -,397** -,457** -,184 -,277** ,074 ,030 ,104 -,218* 

5.F.atencional -  -  -  -  -  ,383** ,348** -,254* -,152 -,200 -,212* ,334** ,191 ,089 -,192 

6.C.inibitório -  -  -  -  -  -  ,237* -,489** -,529** -,191 -,411** -,127 ,089 ,090 -,077 

7.C.ativo -  -  -  -  -  -  -  -,131 -,313** -,024 ,011 -,013 -,178 ,057 -,230* 

8. E.negativa -  -  -  -  -  -  -  -  ,708** ,735** ,795** ,090 -,164 -,049 ,076 

9. Agressividade -  -  -  -  -  -  -  -  -  ,228* ,441** ,286** -,063 ,075 ,022 

10.H.depressivo -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  ,345** -,169 -,149 -,111 ,054 

11.Frustação -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  ,131 -,127 -,052 ,091 

12.P.sensações  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  ,273 -,024 -,152 

13. BART       -  -  -  -  -  -  -  -,005 ,304** 

14. Impuls. (Go/no/Go)       -  -  -  -  -  -  -  -  -,042 

15. F.atenção Go/no/Go)       -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Nota: Delinquência AR - Delinquência autorrevelada; C.esforço: controlo por esforço; F.atencional: foco atencional; C.inibitório: controlo inibitório; C.ativo: controlo ativo;  
E.negativa: emocionalidade negativa; H.depressivo: humor depressivo; P.sensações: procura de sensações; BART - Balloon Analogue Risk Task 
*A correlação é significativa ao nível 0.05 (2-tailed); 

 ** A correlação é significativa ao nível 0.01 (2-tailed). 
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Importa também salientar  as correlações positivas entre a emoção moral de culpa  

e o  controlo por esforço (r=,264, p<.05), o controlo inibitório (r=,215, p<.05) e o controlo 

ativo (r=,270, p<.05), por um lado, e as correlações negativas entre a culpa e  a 

emocionalidade negativa (r=-,237 , p<.05) e a agressividade (r=-,381, p<.01), por outro.  

Com efeito, estes resultados, já parcialmente encontrados na wave 1, sugerem que a 

tendência para sentir culpa é mais elevada nas crianças e jovens que demonstram mais 

capacidade de autorregulação, retratada em comportamentos de inibição, mas também em 

comportamentos positivos que exigem um esforço do individuo para serem ativados (e.g. 

pedir desculpa). Acresce que, estas crianças e jovens revelam menos problemas afetivos 

(e.g. frustração, estados depressivos) e menos comportamentos de agressividade nas suas 

relações interpessoais.   

Por sua vez, também é possível observar que a falta de concentração medida 

através da tarefa Go/NoGo (erros de omissão) surge negativamente correlacionada com 

a superescala do controlo por esforço (r=-,218, p<.05) e com o controlo ativo  (r=-,230, 

p<.05) e positivamente relacionada  com a propensão para o risco, medida através da 

tarefa comportamental BART  (r=,304, p<.01). Daqui resulta que a dificuldade em suster 

a atenção na realização de determinada tarefa ou na resolução de determinado problema 

está mais presente nas crianças com mais dificuldade em gerir as suas emoções, 

pensamentos e comportamentos, por um lado, e nas crianças e jovens que revelam uma 

tendência comportamental a correr riscos face a pistas de recompensa, 

independentemente dos resultados negativos que daí podem decorrer.  

Centre-se, agora, a atenção nas relações entre a delinquência, os comportamentos 

de externalização, de internalização e prosocial, e o baixo autocontrolo e suas 

subdimensões (tabela 40). 

Como é possível observar, a delinquência reportada pelas crianças e jovens está 

positivamente correlacionada com os comportamentos de externalização (r=,347, p<.01) 

e com o baixo autocontrolo (r=,373, p<.01) e suas subdimensões, exceto a preferência 

por tarefas simples. Trata-se de um resultado expectável e que sugere que os 

comportamentos mais problemáticos na infância e adolescência (e.g. agredir os outros, 

mentir) aliam-se, com mais frequência, a comportamentos de natureza delinquente. 

Adicionalmente, características individuais como a impulsividade, a procura de risco e o 

autocentrismo são mais comuns nas crianças e jovens que se envolvem numa variedade 

mais abrangente de atividades delituosas.  
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Tabela 40. Correlações entre delinquência autorrevelada (variedade), “comportamentos” e autocontrolo – Wave 2 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Delinquência AR - ,347** ,095 -,164* ,319** ,105 ,318** ,200** ,256** ,259* ,373** 
2. Externalização - - ,342** -,195** ,322** ,111 ,445** ,188* ,309** ,480** ,483** 

3. Internalização - - -  ,185* ,059 ,188* ,030 -,161* ,022 ,197** ,083 

4. C. Prosocial - - -  - -,209** -,166* -,197** ,080 -,296** -,204** -,247** 

5. Impulsividade  - - -  - - ,421** ,555** ,250** ,525** ,362** ,774** 

6.Tarefas simples - - -  - - - ,075 -,024 ,272** ,122 ,431** 

7.Procura de risco - - -  - - - - ,365** ,469** ,485** ,781** 

8.Ati. Físicas  - - -  - - - - - ,120 ,281** ,521** 

9.Autocentrismo - - -  - - - - - - ,500** ,714** 

10.Temperamento  -  - - - - - - -  - - ,714** 

11.BAC -  - - - - - - -  - - - 

Nota: Delinquência AR - Delinquência autorrevelada; C. prosocial: comportamento prosocial; Ati. Físicas: atividades físicas; BAC: baixo autocontrolo 
*A correlação é significativa ao nível 0.05 (2-tailed); 

 ** A correlação é significativa ao nível 0.01 (2-tailed). 



Fatores individuais e de socialização da delinquência juvenil: Uma perspetiva desenvolvimental | 2019 
 

 247 

Ainda neste contexto, destaca-se a relação negativa entre o comportamento 

prosocial, o comportamento delinquente (r=-,164, p<.01), o comportamento de 

externalização (r=-,195, p<.01) e o baixo autocontrolo (r=-,247, p<.01). Estes resultados 

sugerem, de facto, que os comportamentos positivos adotados em benefício dos outros 

são menos comuns em crianças e jovens que revelam mais envolvimento em práticas 

delinquentes e em comportamentos disruptivos, no geral, bem como, em crianças e jovens 

mais impulsivas e menos sensíveis aos problemas dos outros.  

 

2.4.2. Correlações entre delinquência autorrevelada e variáveis relativas ao 
contexto de socialização 

 
Observe-se, agora, na tabela 41, as correlações encontradas entre a delinquência 

autorrevelada e o contexto de socialização, mais concretamente, as práticas parentais, a 

delinquência de pares e as atividades antissociais e prosociais realizadas em contexto 

grupal. 

No que toca às práticas parentais e contrariamente aos resultados encontrados na 

wave 1 (foi encontrada uma correlação negativa entre a disciplina positiva e 

delinquência), verifica-se que a delinquência autorrevelada não se correlaciona com 

nenhuma estratégia parental.  

Uma segunda observação prende-se com a manutenção, na wave 2, da correlação 

positiva entre comportamento delinquente, a delinquência de pares (r=,477, p<.01) e as 

atividades em grupo de natureza antissocial (r=,435, p<.01) e prosocial (r=,201, p<.01), 

confirmando-se uma associação entre a prática de uma maior variedade de atos 

delinquentes e o estabelecimento de relações interpessoais com pares que também 

assumem comportamentos delituosos. Acresce que a prática destes atos parece continuar 

a surgir relacionada com determinado tipo de atividades realizadas em grupo, quer de 

natureza antissocial, como prosocial.  

Por fim, destaca-se a ausência de relações entre as práticas parentais e as restantes 

variáveis pertencentes ao contexto de socialização, bem como a correlação positiva entre 

delinquência de pares e as atividades antissociais (r=,461, p<.01) e prosociais (r=,239, 

p<.01).  
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Tabela 41. Correlações entre delinquência autorrevelada (variedade), práticas parentais, delinquência de pares (variedade) e atividades em grupo – Wave 2 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota: Delinquência AR - Delinquência autorrevelada; At.antissociais: atividades antissociais; At.prosociais: atividades prosociais  

 *A correlação é significativa ao nível 0.05 (2-tailed); 

 ** A correlação é significativa ao nível 0.01(2-tailed). 

 

 

 

 

Variáveis  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Delinquência AR - -,137 -,019 ,080 ,125 ,144 ,477** ,435** ,201** 

2.Envolvimento - -  ,483** -,188 -,143 ,075 -,179 -,210 ,036 

3.Disciplina positiva  - - -  -,208 -,138 ,131 -,101 -,112 -,179 

4.Fraca Supervisão - - -  - ,520** ,096 ,043 ,101 ,184 

5.Disciplina inconsistente - - -  - -  ,250* ,120 ,135 ,045 

6.Punição física - - -  - -  - -,088 ,016 -,015 

7.Delinquência de pares - - -  - -  - -  ,461** ,239** 

8.Ati. antissociais - - -  - -  - -  - ,360** 

9.Ati. prosociais - - -  - -  - -     

- 

-  - 
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2.5.  Preditores do comportamento antissocial e delinquente – Wave 2 

 
 

Tal como sucedeu no subcapítulo anterior, também aqui importa explorar que 

variáveis independentes predizem o comportamento delinquente um ano depois, no 

segundo momento de avaliação deste estudo.  

Seguindo a mesma estratégia analítica, optou-se por realizar modelos de regressão 

hierárquica para os contextos individual e de socialização, incluindo-se como preditores 

as variáveis que surgiram significativamente associadas ao comportamento antissocial e 

delinquente (p< 0.01 e p < 0.05) em T2.  

Da mesma forma, e prosseguindo os objetivos já definidos anteriormente, 

procurou-se analisar os preditores da delinquência em diferentes fases desenvolvimentais, 

testando-se, para o efeito, os mesmos modelos de regressão para os três grupos etários 

definidos em análises prévias. Mais especificamente, procurou-se identificar os preditores 

da delinquência na fase da pré-adolescência (grupo 1, 11-13 anos), na fase da 

adolescência (grupo 2, 14-16 anos) e na fase do pico e final da adolescência (grupo 3, 

idades superiores a 16 anos). 

Com base nestas observações, analisou-se o poder preditivo de dois modelos para 

o comportamento antissocial e delinquente, nomeadamente: 1) o contexto individual, 

composto pela idade, pela emoção moral de culpa, pela procura de sensações, pelo baixo 

autocontrolo e pelos comportamentos de externalização; 2) o contexto de socialização, 

constituído pela delinquência de pares, pelas atividades antissociais e prosociais 

realizadas em grupo. No final, foi identificado um modelo único, resultante da conjugação 

das variáveis cujo significado estatístico foi significativo nos modelos anteriores. 
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2.5.1. Preditores individuais do comportamento antissocial e delinquente 
 

Na tabela 42 estão representados os resultados do modelo de regressão hierárquica 

para as variáveis que integram o contexto individual, relativamente à amostra global. No 

primeiro modelo foi introduzida a idade, no segundo a culpa, no terceiro a procura de 

sensações, no quarto o baixo autocontrolo e, por último, num quinto modelo, os 

comportamentos de externalização.  

Uma leitura inicial dos resultados apresentados, demonstra que apenas os modelos 

3, 4 e 5 são significativos, sendo que último modelo contribui para, cerca de 31% da 

explicação da variância total da delinquência (R²=,311).  

 
Tabela 42. Regressão hierárquica dos preditores individuais da delinquência – Wave 2 

Preditores Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 Modelo 4 Modelo 5 

Idade ,050 ,061 ,049 -,012 -,019 

Culpa  -,091 -,075 -,026 -,021 

P.de sensações    ,243** 
(,249) 

,116 ,071 

BAC    ,033** 
(,484) 

,026** 
(,387) 

Externalização     ,052** 
(,234) 

Constante -,350 -,155 -,833 -1,510 -1,244 

R ,156 ,184 ,307 ,523 ,558 

R²  ,024 ,034 ,094 ,273 ,311 

F-Change 2,093 ,817 5,494 19,933 4,424 

P-Value ,152 ,240 ,042 ,000 ,000 

Nota: P.sensações: procura de sensações; BAC: baixo autocontrolo; para os preditores significativos, o 
valor do B estandardizado encontra-se entre parêntesis  
* p < .05; ** p < .0.01 
 

Importa atender, assim, ao contributo individual de cada variável independente, 

salientando-se algumas continuidades e descontinuidades relativamente à wave 1.  

Ao contrário dos resultados obtidos na primeira wave, constata-se que nem a 

idade, nem a emoção moral de culpa surgem como preditores estatisticamente 

significativos da delinquência nos modelos agora testados.  
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No modelo 3 e à semelhança do observado na wave 1, a procura de sensações 

continua a contribuir positivamente para a explicação do comportamento delituoso, com 

um B=,243, perdendo, no entanto, significância estatística no modelo 4, aquando da 

introdução da variável baixo autocontrolo. 

Com efeito, é possível observar que o baixo autocontrolo prediz positivamente a 

delinquência (B=,033) no modelo 4, mantendo a sua significância estatística no último 

modelo (B=,026) que inclui todas as variáveis independentes em análise. Quanto a este, 

constata-se que, quer o baixo autocontrolo, quer os comportamentos de externalização 

consubstanciam preditores positivos do envolvimento em práticas delinquentes, 

atribuindo-se, porém, um peso mais elevado ao baixo autocontrolo naquela explicação 

(β=,387).  

Avance-se, agora, para a análise destes preditores em função das diferentes fases 

desenvolvimentais sob estudo (tabela 43).  

Constata-se que, apenas os modelos de regressão relativos à pré-adolescência, 

com idades compreendidas entre os 11 e os 13 anos, são significativos, contribuindo o 

modelo final para aproximadamente 47% da variância total da delinquência (R²=,473). 

Note-se que na wave 1, o único modelo estatisticamente significativo foi o respeitante à 

fase da adolescência que incluía idades entre os 13 e 15 anos. Há, portanto, uma 

sobreposição parcial de idades entre T1 e T2, mais especificamente a idade dos 13 anos.  

Na mesma linha dos modelos de regressão anteriores, observa-se que a procura de 

sensações prediz positivamente a delinquência (B=,428) no modelo 3, perdendo, porém, 

a sua significância estatística nos modelos 4 e 5, quando se introduziu o baixo 

autocontrolo e os comportamentos de externalização. Com efeito, no último modelo, o 

baixo autocontrolo (B=,024) e a externalização (B=,060) surgem ambos como preditores 

positivos da delinquência na pré-adolescência.  

Uma leitura conjugada destes resultados sugere, por um lado, a relevância da pré-

adolescência na prática de atos delituosos, e, por outro, a importância que o baixo 

autocontrolo e os problemas de comportamento em idades mais precoces assumem na sua 

explicação.  
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Tabela 43. Regressão hierárquica dos preditores individuais da delinquência em função das fases desenvolvimentais – Wave 2 

Nota: Nota: P.sensações: procura de sensações; BAC: baixo autocontrolo; para os preditores significativos, o valor do B estandardizado encontra-se entre parêntesis  
**p < 0.01; *p < 0.05.

Preditores Grupos de idade 

 11-13 14-16 >16 

 

 

 

Variáveis  

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Idade ,248 ,275 ,272* 
(,319) 

,131 ,069 ,107 ,110 ,107 ,101 ,113 -1,000 -,990 -,945 -,763 -,727 

Culpa  -,062 -,066 -,047 -,042  -,270 -,244 -,167 -,218  -,102 -,097 -,223 -,663 

P.de sensações    ,428** 
(,417) 

,270 ,217   ,118 ,110 ,044   ,106 -,014 ,128 
,057 

BAC    ,028** 
(,445) 

,024* 
(,376) 

   ,012 -,007    ,049 ,057 

Externalização     ,060* 
(,279) 

    ,069     -,075 

Constante -2,670 -2,770 -4,026 -3,324 -2,530 -1,359 -,348 -,818 -1,680 -,804 18,000 18,245 17,121 11,978 12,770 

R ,291 ,299 ,514 ,643 ,688 ,160 ,371 ,393 ,414 ,488 ,555 ,556 ,563 ,736 ,743 

R²  
 

,084 ,090 ,264 ,413 ,473 ,026 ,138 ,154 ,171 ,238 ,308 ,309 ,317 ,541 ,552 

F-change 3,965 ,243 9,698 10,188 4,394 ,713 3,370 ,489 ,504 1,997 4,444 ,014 ,095 3,424 ,140 

P-Value ,053 ,139 ,005 ,000 ,000 ,406 ,146 ,234 ,320 ,250 ,061 ,190 ,358 ,189 ,322 
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2.5.2. Preditores sociais do comportamento antissocial e delinquente 
 

Veja-se, agora, a identificação dos preditores relativos ao contexto de 

socialização, designadamente a delinquência de pares, introduzida no modelo 1, as 

atividades antissociais, incluídas no modelo 2 e, por fim, as atividades prosociais 

realizadas em grupo, inseridas no modelo 3 (tabela 44).  

 

Tabela 44. Regressão hierárquica dos preditores sociais da delinquência – Wave 2 

Preditores Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 

Delinquência de pares ,172** 
(,369) 

,141** 
(,303) 

,139** 
(,300) 

Atividades antissociais   ,389 ,352 

Atividades prosociais   ,082 

Constante ,275 -,172 -,285 

R ,369 ,388 ,390 

R²  ,136 ,150 ,152 

F-Change 27,896 2,967 ,327 

P-Value ,000 ,000 ,000 

Nota: para os preditores significativos, o valor do B estandardizado encontra-se entre parêntesis  
**p < 0.01; *p < 0.05.  
 

Uma primeira observação prende-se com a significância estatística dos modelos 

testados e o seu contributo global para a explicação da delinquência. Conforme é possível 

observar, todos os modelos são estatisticamente significativos, contribuindo o modelo 

final para, aproximadamente, 15% da explicação da variância da delinquência (R²=,152). 

Salienta-se, assim, a diminuição, relativamente à wave 1, do contributo do contexto de 

socialização na predição do comportamento delituoso.  

Acresce que a delinquência de pares surge como o único preditor significativo da 

delinquência, num sentido positivo (modelo 1, B=,172), não obstante o valor de B 

diminuir ligeiramente ao longo dos modelos 2 e 3, com a introdução das variáveis 

atividades antissociais e prosociais. Uma leitura integrada destes resultados aponta para 

a importância do grupo de pares e para a variedade da delinquência cometida pelos 

mesmos, aspecto que parece ultrapassar, na wave 2, o tipo ou a natureza das atividades 

realizadas em grupo.  

Observe-se, agora, os mesmos modelos, mas atendendo às três fases 

desenvolvimentais sob estudo.  
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Como é possível verificar na tabela 45, os únicos modelos estatisticamente 

significativos concernem à fase da pré-adolescência e da adolescência. Mais 

especificamente, este conjunto de variáveis contribui para a explicação da delinquência 

em aproximadamente 11% (R²=,111) no primeiro caso, e para 34% no segundo (R²=,336).  

Assim, na fase da pré-adolescência observa-se que apenas a delinquência de pares, 

no modelo 1 (B=,247) prediz positivamente a delinquência. Contudo, no modelo 3, 

nenhuma das variáveis emerge como um preditor significativo.  

Analisando, agora, os modelos respeitantes à fase da adolescência, especialmente 

o último modelo, constata-se que quer a delinquência de pares, quer as atividades 

antissociais realizadas em grupo predizem, num sentido positivo, o envolvimento em atos 

delituosos neste período da vida. Aqui salienta-se a importância da delinquência cometida 

pelos pares na explicação da delinquência, apresentando um valor de B mais elevado 

(β=,374) que as atividades antissociais em grupo (β=,275).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fatores individuais e de socialização da delinquência juvenil: Uma perspetiva desenvolvimental | 2019 
 

 255 

Tabela 45. Regressão hierárquica dos preditores sociais da delinquência em função das fases desenvolvimentais – Wave 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Nota: para os preditores significativos, o valor do B estandardizado encontra-se entre parêntesis  
**p < 0.01; *p < 0.05

Preditores Grupos de idade 

 11-13 14-16 >16 

 

 

 

Variáveis  

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Delinquência de pares ,247* 
(,284) 

,196 ,175 ,168** 
(,529) 

,120* 
(,378) 

,119* 
(,374) 

,172 ,171 ,158 

Atividades antissociais   1,009 ,947  ,586* 
(,281) 

,573* 
(,275) 

 ,006 ,130 

Atividades prosociais   ,223   ,038   -,238 

Constante ,293 -,776 -1,107 ,178 -,517 -,574 ,344 ,335 ,724 

R ,284 ,320 ,333 ,223 ,579 ,580 ,361 ,361 ,381 

R²  
 

,081 ,102 ,111 ,279 ,336 ,336 130 ,130 ,145 

F-change 6,411 1,733 ,675 28,298 6,111 ,046 4,044 ,000 ,444 

P-Value ,013 ,021 ,039 ,000 ,000 ,000 ,054 ,163 

 
 

,261 
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2.5.3. Preditores do comportamento antissocial e delinquente: modelo final  
 

Conforme referido anteriormente, foi igualmente testado um modelo de regressão 

final, resultante da conjugação dos preditores individuais e de socialização encontrados 

nas análises anteriores e cujos resultados podem ser observados na tabela 46.   

Neste modelo foram, assim, incluídas as variáveis baixo autocontrolo (modelo 1), 

os comportamentos de externalização (modelo 2) e a delinquência de pares (modelo 3).  

Uma leitura da tabela 46 revela que todos os modelos são estatisticamente 

significativos, contribuindo o modelo 3 para 22% da explicação da variância na 

delinquência.  

 

Tabela 46. Regressão hierárquica dos preditores individuais e sociais da delinquência: modelo final – Wave 2 

 
Preditores Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 

Baixo autocontrolo ,039**(,367) ,027**(,257) ,022**(,203) 

Externalização   ,068**(,223) ,051**(,167) 

Delinquência de pares   ,114**(,244) 

Constante -1,569 -1,357 -1,114 

R ,367 ,415 ,472 

R²  ,135 ,172 ,223 

F-Change 27,569 7,952 11,457 

P-Value ,000 ,000 ,000 

Nota: para os preditores significativos, o valor do B estandardizado encontra-se entre parêntesis  
  **p < 0.01; *p < 0.05.  

 

Uma análise mais detalhada nos diferentes preditores demonstra que todos eles 

contribuem positivamente e de forma estatisticamente significativa para a predição da 

atividade delinquente. Com efeito, é possível observar que a variável individual baixo 

autocontrolo emerge como um preditor positivo em todos os modelos, apresentando um 

B=,022 no último modelo. Também o comportamento de externalização emerge como 

um preditor positivo quando introduzido no modelo 2 (B=,068), mantendo a sua 

significância no último modelo (B=,051). Note-se que, aquando a introdução desta 

variável no segundo modelo, observa-se uma ligeira diminuição do contributo individual 

do baixo autocontrolo. 
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Por fim, um último comentário prende-se com o peso da delinquência de pares, 

que, como é possível constatar no terceiro modelo, não só prediz positivamente a 

delinquência, como constitui a variável que assume um contributo mais proeminente na 

explicação da conduta delituosa das crianças e jovens (β=,244).  

Veja-se, agora, a análise conduzida com os mesmos preditores, mas considerando 

os diferentes períodos desenvolvimentais (tabela 47).  

 

Tabela 47. Regressão hierárquica dos preditores da delinquência em função das fases desenvolvimentais: modelo 
final – Wave 2 

Nota: BAC: baixo autocontrolo; Delinq. Pares: delinquencial de pares; para os preditores significativos, o 
valor do B estandardizado encontra-se entre parêntesis  
  **p < 0.01; *p < 0.05.  

 

A primeira apreciação contende com a significância global dos modelos que, 

conforme é possível observar, só se verifica nos modelos de regressão relativos à fase da 

pré-adolescência e adolescência e que apresentam, respetivamente, um R²=,332 e 

R²=,281.  

No que concerne à pré-adolescência, o baixo autocontrolo e os comportamentos 

de externalização continuam a predizer positivamente a delinquência, mantendo-se a 

relevância da primeira variável que apresenta um valor de β mais elevado (,362). Note-se 

Preditores Grupos de idade 

 11-13 14-16 >16 

 

 

 

Variáveis  

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

BAC ,059** 
(,515) 

,042** 
(,372) 

,041* 
(,362) 

,024 ,015 -,002 ,016 ,014 ,018 

Externalização   ,093* 
(,286) 

,085* 
(,263) 

 ,049 ,009  ,013 ,006 

Delinq. pares   ,066   ,167** 
(,526) 

 

  ,178 

Constante -2,464 -2,162 -2,117 -,799 -,629 ,241 -,325 -,288 -,750 

R ,515 ,572 ,576 ,066 ,267 ,531 ,167 ,147 ,400 

R²  
 

,265 ,327 ,332 ,048 ,071 ,281 ,020 ,022 ,160 

F-Change 26,746 6,658 ,524 3,666 1,760 20,454 ,547 ,046 4,106 

P-Value ,000 ,000 ,000 ,060 ,072 ,000 ,466 ,753 ,218 



Fatores individuais e de socialização da delinquência juvenil: Uma perspetiva desenvolvimental | 2019 
 

 258 

que, nesta fase desenvolvimental, a delinquência de pares não emerge como um preditor 

significativo da variável dependente.  

Em contraste, na fase da adolescência, o único preditor significativo da conduta 

delinquente é a delinquência de pares, que num sentido positivo, contribui para a 

explicação de uma maior variedade de delitos com um B=,167. 

Destes resultados infere-se, preliminarmente, que na fase da pré-adolescência os 

preditores individuais, como sucede com o baixo autocontrolo e os comportamentos de 

externalização, assumem uma especial relevância na explicação do comportamento 

delinquente. Contudo, o seu contributo perde valor com a entrada per si na adolescência, 

período no qual a associação a pares desviantes parece ter um peso explicativo único e 

mais saliente que os restantes preditores em análise.  
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3. Resultados: Análise longitudinal  

 
3.1.  Correlações entre T1 e T2: Estabilidade do comportamento antissocial e 

delinquente, do contexto individual e do contexto de socialização  

 

Na tabela 48 estão representadas as correlações entre as variáveis sob estudo entre 

T1 e T2, mais concretamente, o comportamento antissocial e delinquente e as variáveis 

que integram o contexto individual e o contexto de socialização.  

Como é possível verificar todas as variáveis se correlacionam consigo próprias, 

ainda que, na maioria, de forma fraca ou moderada. Acresce que estas correlações se 

estabelecem num sentido positivo entre T1 e T2, o que sugere uma estabilidade e 

coocorrência das mesmas ao longo do tempo.  

Destaca-se a correlação positiva entre a variedade da delinquência autorrevelada 

em T1 e a variedade da delinquência autorrevelada em T2 (r=,435, p<.01), assim como, 

as correlações positivas e moderadas entre o controlo por esforço (r=,492, p<.01), a 

emocionalidade negativa (r=,470, p<.01) e a procura de sensações (r=,547, p<.01) entre 

T1 e T2. Estes resultados sugerem que estas características temperamentais se mantêm 

da wave 1 para a wave 2, observando-se uma continuidade na capacidade de 

autorregulação, mas também em aspetos como a dificuldade em lidar com a frustração ou 

a tendência para adotar comportamentos de risco.  

No que toca ao contexto de socialização, salienta-se a continuidade das práticas 

parentais, em particular da disciplina inconsistente que apresenta um valor de r=,542 

(p<.01) entre T1 e T2. No mesmo sentido, também a delinquência reportada relativamente 

aos pares, assim como, a realização de atividades antissociais e prosociais parecem 

manter-se da primeira para a segunda wave.  

Considere-se, agora, as correlações inter-variáveis entre T1 e T2, salientando 

aquelas que são mais relevantes para análises posteriores.  

Como é possível verificar a delinquência autorrevelada em T1 correlaciona-se 

positivamente com a procura de sensações (r=,341, p<.01), com a delinquência de pares 

(r=,444, p<.01), com as atividades antissociais (r=,475, p<.01) e com as atividades 

prosociais (r=,188, p<.01) em T2. Por sua vez, a delinquência em T2 correlaciona-se 

negativamente com a culpa em T1 (r=-,149, p<.05) e positivamente com a externalização 

(r=,276, p<.01) em T1.  
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Também a culpa em T1 em correlaciona negativamente com a externalização em 

T2 (r=-,221, p<.01) e positivamente com o comportamento prosocial em T2  (r=,331, 

p<.01). 

No que concerne ao temperamento, constata-se que o controlo por esforço em T1 

se correlaciona negativamente com os comportamentos de externalização (r=-,232, 

p<.05) e com a disciplina parental inconsistente em T2 (r=-,255, p<.05). Adicionalmente, 

o controlo por esforço em T2 correlaciona-se positivamente com o envolvimento parental 

1 (r=,337, p<.01) e negativamente com a disciplina inconsistente em T1 (r=-,279, p<.05). 

Outra característica chave do temperamento é a procura de sensações que, como 

é possível observar, se correlaciona positivamente, em T1 com os comportamentos de 

externalização (r=,218, p<.05) e com a propensão para o risco medida pela tarefa 

comportamental BART em T2 (r=,331, p<.01).  

Um olhar sobre os comportamentos parentais revela, por sua vez, que a fraca 

supervisão em T1 surge positivamente correlacionada com os comportamentos de 

externalização em T2 (r=,190, p<.05), assim como, a disciplina inconsistente em T1 está 

negativamente correlacionada com a culpa (r=-,260, p<.01) e com o controlo por esforço 

em T2 (r=-,279, p<.05).  

Por fim, ainda no âmbito das variáveis relativas ao contexto de socialização, note-

se a correlação negativa entre a delinquência de pares em T1, a vergonha em T2 (r=-

,165,p<.05) e a propensão para o risco (BART; r=-,208, p<.05) em T2, e a correlação 

positiva entre aquela variável e a externalização em T2  (r=,220, p<.01). Da mesma 

forma, chama-se a atenção para a correlação negativa entre as atividades antissociais em 

T2 e a culpa em T1 (r=-,315, p<.01).  
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Tabela 48. Correlações entre todas as variáveis em no tempo 1 (T1) e no tempo 2 (T2) 

 T2 

T1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1. Delinquência AR ,435** ,079 -,118 ,074 -,096 ,227* -,020 ,341** ,104 -,059 ,046 ,039 -,037 -,025 ,219 ,444** ,475** ,188* 

2. Culpa -,149* ,212** ,178* -,010 -,129 -,024 ,020 -,221** ,065 ,331** ,094 ,019 ,108 -,092 ,043 -,263** -,315** -,181* 

3. Vergonha -,135 ,036 ,381** ,031 ,231* -,097 -,012 ,162* ,265* ,008 ,107 ,182 ,008 ,065 ,089 -,060 -,027 ,006 

4. C. esforço  -,017 ,169 -,146 ,492** -,434** ,098 ,149 -,232* -,175 ,069 ,044 -,144 ,023 -,255* -,235 -,058 -,053 ,050 

5. E. negativa ,050 -,111 ,155 -,347** ,470** -,054 ,093 ,095 ,159 -,170 ,099 ,244* -,242 ,183 ,234 -,102 -,075 -,066 

6. P. sensações ,235* ,016 -,182 ,019 ,013 ,547** ,331** ,218* -,030 -,156 -,121 -,058 ,041 -,007 -,014 ,119 ,225* ,199* 

7. BART ,132 ,032 -,009 -,137 ,139 ,107 ,450** -,059 ,012 ,119 -,046 ,216 -,049 ,000 ,184 ,005 ,030 ,065 

8. Externalização ,276** ,007 -,234** -,189 ,052 ,228* ,162 ,513** ,142 -,153* -,204 -,131 ,019 ,093 -,009 ,298** ,453** ,179* 

9. Internalização -,211** ,207** ,235** -,081 ,268* -,075 -,256* ,039 ,404** ,143 ,165 -,077 ,125 ,081 -,054 -,124 -,061 -,016 

10 C. Prosocial -,090 ,158* ,079 ,166 -,055 ,098 -,037 -,160* ,152* ,431** ,138 -,007 ,131 -,125 -,074 -,113 -,122 -,026 

11.Envolvimento ,007 ,068 -,051 ,337** -,264* ,081 ,099 -,191* -,143 ,029 ,430** ,193 -,220 -,338** -,011 -,026 -,022 ,084 

12.D. positiva -,054 ,106 ,263** ,076 ,034 -,126 ,005 ,003 ,125 ,097 ,304* ,465** -,097 -,160 ,087 -,057 -,138 -,129 

13.F.supervisão ,100 ,059 ,020 -,117 ,014 ,041 -,046 ,190* ,141 ,019 -,180 -,126 ,374** ,301* ,222 ,125 ,133 ,045 

14.D.inconsistente ,137 -,260** ,077 -,279* ,473** ,011 -,002 -,048 ,060 -,011 -,016 ,023 ,081 ,542** ,184 ,106 ,088 -,113 

15.P.física ,065 ,018 ,155 -,201 ,223 ,018 ,069 ,014 -,021 ,077 ,032 ,203 -,030 ,229 ,484** -,023 ,098 ,007 

16.Delinq. de pares ,290** ,055 -,165* ,028 ,087 ,213 -,208* ,220** ,015 ,004 -,115 -,097 ,133 ,033 ,170 ,412** ,416** ,192* 

17.Ati. antissociais ,336** -,046 -,106 -,058 -,040 ,153 ,017 ,285** -,017 -,197** -,210 -,122 ,030 ,018 -,010 ,364** ,508** ,318** 

18.Ati. prosociais ,078 ,115 ,042 ,009 -,011 ,233* ,023 ,058 -,010 ,073 ,117 -,035 ,156 ,106 ,137 ,107 ,226** ,594** 

Nota: Delinquência AR - Delinquência autorrevelada; C.esforço: controlo por esforço; E.negativa: emocionalidade negativa; P.sensações: procura de sensações; BART - Balloon 
Analogue Risk Task;  
*A correlação é significativa ao nível 0.05 (2-tailed);  ** A correlação é significativa ao nível 0.01 (2-tailed).
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3.2.  Preditores longitudinais do comportamento antissocial e delinquente 
 

No sentido de identificar os potenciais fatores de risco da delinquência, foi 

conduzido um conjunto de modelos de regressão que incluíram como preditores as 

variáveis independentes medidas na primeira wave (T1) e como variável dependente a 

delinquência medida na segunda wave (T2). Procurou-se, assim, explorar o contributo de 

um conjunto de variáveis, individuais e sociais, na explicação do fenómeno delinquencial 

um ano após o primeiro momento de avaliação.  

Na estratégia analítica adotada na construção dos modelos de regressão, e de 

forma a alcançar um modelo final, optou-se por conduzir um modelo de regressão linear 

parcelar para os distintos grupos de variáveis, a saber: as emoções morais de culpa e 

vergonha, as características temperamentais das crianças e jovens (controlo por esforço, 

emocionalidade negativa e procura de sensações) e os “comportamentos” (externalização, 

internalização e comportamento prosocial), por um lado;  as práticas parentais 

(envolvimento, disciplina positiva, fraca supervisão, disciplina inconsistente e punição 

física), a delinquência de pares e as atividades antissociais e prosociais, e as variáveis 

relativas ao contexto escolar (vinculação à escola) e residencial (vinculação à área de 

residência e a presença de desordens), por outro.  

O modelo de regressão final incluiu, assim, as variáveis que surgiram como 

preditores estatisticamente significativos da delinquência em T2 nos modelos parcelares 

anteriores. À semelhança da análise previamente apresentada para a primeira e para a 

segunda wave, também aqui se optou pela condução de um modelo de regressão 

hierárquica.  
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3.2.1. Modelos parcelares: contexto individual e contexto de socialização 
 

Na tabela 49 é possível observar os resultados do modelo de regressão linear das 

emoções morais de culpa e vergonha medidas em T1 sobre a delinquência avaliada em 

T2.  

Constata-se que o modelo, na sua globalidade, é significativo (p=,017) e que este 

conjunto de variáveis explica cerca de 5% da variância total da delinquência (R²=,046). 

Atenda-se agora, ao contributo individual de cada um dos preditores. Como é 

possível verificar, apenas a culpa constitui um preditor estatisticamente significativo do 

comportamento delinquente, com um valor de B=-,266 (p=,050), entrando negativamente 

no modelo. Isto significa que quanto mais elevada for a experiência fenomenológica de 

culpa, incluindo a responsabilização e os atos de reparação face às consequências 

advenientes da transgressão, menor a tendência para delinquir posteriormente.  

 

Tabela 49. Regressão linear das emoções morais (T1) na delinquência (T2) 

Preditores – T1 B SE B β  T p 

Culpa -,266 ,135 -,174 -1,970 ,050 

Vergonha -,086 ,123 -,062 -,700 ,485 

Constante 1,765 ,454  3,892 ,000 

R ,214     

R²  ,046     

P-Value ,017     

 
 

Veja-se, agora, os preditores temperamentais, mais concretamente no controlo por 

esforço, na emocionalidade negativa e na procura de sensações avaliados na primeira 

wave (tabela 50).  

Não obstante o modelo ser estatisticamente significativo (p=0,32), constata-se que 

o único preditor significativo da delinquência em T2 é a procura de sensações dado por 

um B=,029 (p=,044). Este preditor entra no modelo num sentido positivo, ou seja, as 

crianças e jovens com maior propensão para adotar comportamentos de risco, também 

apresentam um maior envolvimento em atividades delinquentes.  
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Tabela 50. Regressão linear do temperamento (T1) na delinquência (T2) 

Preditores – T1 B SE B β  T p 

Controlo por esforço ,003 ,011 ,038 ,310 ,757  
Emocionalidade negativa ,004 ,010 ,045 ,368 ,714 

Procura de sensações ,029 ,014 ,200 2,043 ,044 

Constante -,828 1,088  -,761 ,448 

R ,204     

R²  ,042     

P-Value ,032     

 
 

Avançando, agora, para os comportamentos de externalização, de internalização 

e para o comportamento prosocial, este modelo contribui para, aproximadamente, 7% da 

explicação da delinquência praticada na segunda wave de avaliação (R²=,068), 

apresentando-se como um modelo estatisticamente significativo (p=,007) (tabela 51).  

 

Tabela 51. Regressão linear dos “comportamentos” (T1) na delinquência (T2) 

Preditores – T1 B SE B β  T p 

Externalização ,056 ,021 ,204 2,702 ,008 

Internalização -,058 ,024 -,188 -2,456 ,015 

Comportamento prosocial ,012 ,044 ,022 ,276 ,783 

Constante ,314 ,422  ,745 ,457 

R ,261     

R²  ,068     

P-Value ,007     

 
No que toca ao contributo individual de cada variável, observa-se que os 

comportamentos de externalização (B=,056, p=,008) e de internalização (B=-,058, 

p=,015) emergem, ambos, como preditores significativos da delinquência. Mais 

concretamente, os comportamentos de externalização prévios predizem positivamente a 

conduta delituosa, ou seja, os problemas de comportamento como mentir, enganar, 

agredir os outros, antecedem e potenciam a prática posterior de atos delinquentes. Por sua 

vez, os comportamentos de internalização predizem negativamente a delinquência, 

indicando estes resultados que quanto mais elevada é a sintomatologia negativa das 
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crianças e jovens, bem como as dificuldades em estabelecer relações positivas com os 

outros, menor é o envolvimento em atos criminais.  

Analisados os preditores concernentes ao contexto individual, importa focar agora 

no contexto de socialização. Inicie-se, assim, pelas variáveis relativas à parentalidade 

avaliada na primeira wave (tabela 52). 

Um olhar sobre os dados demonstra, primeiramente, que o modelo que inclui as 

práticas parentais de socialização não é globalmente significativo (p=,350). Acresce que 

nenhum comportamento parental avaliado em T1 constitui um preditor significativo da 

delinquência em T2, seguindo-se, assim, a mesma tendência encontrada nos modelos de 

regressão conduzidos na primeira e segunda wave.  

 

Tabela 52. Regressão linear das práticas parentais (T1) na delinquência (T2) 

Preditores – T1 B SE B β  T p 

Envolvimento ,011 ,018 ,076 ,624 ,534 

Disciplina positiva -,023 ,024 -,112 -,977 ,331 

Fraca supervisão ,011 ,012 ,106 ,963 ,338 

Disciplina inconsistente ,038 ,024 ,177 1,538 ,127 

Punição física ,004 ,032 ,012 ,114 ,909 

Constante -,186 ,809  -,230 ,819 

R ,234     

R²  ,055     

P-Value ,350     

 
Observe-se, de seguida, o contributo da delinquência de pares e da realização de 

atividades em grupo, quer de natureza antissocial como prosocial, na delinquência 

reportada na segunda wave (tabela 53).  

Uma primeira consideração prende-se com a significância global do modelo que, 

como é possível constatar, se apresenta como estatisticamente significativo (p=,000). Por 

sua vez, o modelo apresenta um R²=,101, ou seja, este conjunto de variáveis explica cerca 

de 10% da variância da delinquência em T2, emergindo como o modelo que contribui de 

forma mais robusta para explicação da conduta delinquente, até agora.  
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Tabela 53. Regressão linear da delinquência de pares, atividades antissociais e prosociais (T1) na 
delinquência (T2) 

Preditores – T1 B SE B β  T p 

Delinquência de pares ,060 ,045 ,118 1,349 ,179 

Atividades antissociais ,554 ,225 ,219 2,456 ,015 

Atividades prosociais ,088 ,144 ,046 ,609 ,543 

Constante -,442 ,318  -1,390 ,166 

R ,317     

R²  ,101     

P-Value ,000     

 

Atendendo aos valores de p e de B de cada preditor em particular, observa-se que 

apenas a realização de atividades antissociais em grupo em T1 prediz positivamente a 

delinquência em T2 (B=,554, p=,015). Este dado é especialmente interessante, sugerindo 

que estamos perante um tipo de delinquência que está bastante associada às atividades 

em grupo com os pares e que, consequentemente, parece assumir uma natureza 

eminentemente social.  

Por fim, importa analisar o contributo das variáveis relativas ao contexto escolar 

e à área de residência (tabela 54). 

Verifica-se que o modelo apresentado é estatisticamente significativo (p=,001), 

contribuindo, na sua globalidade, para 9% da variância do comportamento delinquente 

avaliado em T2 (R²=,088).  

Mais especificamente, a perceção sobre as desordens e incivilidades na zona de 

residência emerge como o único preditor estatisticamente significativo da delinquência 

(B=,425, p=,006), entrando positivamente no modelo. Estes resultados sugerem, assim, 

que quanto mais elevada é a desorganização física (e.g. prédios vandalizados, graffitis) 

na área residencial das crianças e dos jovens, maior é a prática de atos delinquentes pelos 

mesmos.   
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Tabela 54. Regressão linear do contexto escolar e do contexto residencial (T1) na delinquência (T2) 

Preditores – T1 B SE B β  T p 

Vinculação à escola -,086 ,137  -,629 ,530 

Vinculação residência ,150 ,118 -,047 1,265 ,208 

Desordens ,425 ,153 ,104 2,778 ,006 

Constante -,274 ,596 ,224 -,459 ,647 

R ,296     

R²  ,088     

P-Value ,001     

 

 

3.2.2. Preditores longitudinais da delinquência: Modelo final 
 

Apresenta-se, agora, um modelo de regressão final das variáveis que, avaliadas na 

primeira wave, podem constituir potenciais preditores da delinquência na segunda wave. 

A partir dos modelos de regressão parcelares (e nos quais foram identificados os 

preditores estatisticamente significativos da delinquência), foram, assim, testados cinco 

modelos preditivos, designadamente: o modelo 1, no qual se incluiu a emoção moral de 

culpa; o modelo 2 com a procura de sensações; o modelo 3, com as variáveis 

comportamento de externalização e de internalização; o modelo 4, que incluiu as 

atividades antissociais em grupo; e, por fim, o modelo 5 que contou com a variável 

desordens na zona de residência (tabela 55).  

Uma primeira consideração prende-se com a significância estatística dos modelos 

apresentados, bem como com o seu contributo para a explicação da delinquência. Como 

é possível observar todos os modelos são estatisticamente significativos, salientando-se 

o modelo 5 (p=,000) que inclui todos os preditores no seu conjunto. Adicionalmente, 

também se constata que o R² aumenta à medida que são incluídas as variáveis nos 

modelos, sendo que e atendendo aos valores de F-change, a mudança de modelo para 

modelo é sempre estatisticamente significativa. O último modelo contribui, desta forma, 

para cerca de 27% da variância total da delinquência autorrelatada em T2 (R²=,272).  

No que concerne ao primeiro modelo, observa-se que a culpa emerge como um 

preditor negativo da prática de crimes, com um valor de B=-,278.  
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Esta tendência mantém-se no segundo modelo, aquando da introdução da variável 

procura de sensações que, por sua vez, constituiu um preditor positivo do comportamento 

delinquente em T2 (B=,033).  

 

Tabela 55. Regressão hierárquica dos preditores individuais e sociais (T1) na delinquência (T2): modelo final 

Preditores Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 Modelo 4 Modelo 5 

Culpa -,278* 
(-,235) 

-,271* 
(-,230) 

-,118 -,052 -,014 

P.de sensações  ,033* 
(,238) 

,013 ,006 ,002 

Externalização   ,076** 
(,357) 

,060** 
(,282) 

,055* 
(,258) 

Internalização   -,014 -,017 -,024 

 

Ativ.antissociais    ,606* 
(,246) 

,498* 
(,202) 

 
Desordens     ,256* 

(,187) 

Constante 1,486 ,522 ,047 -,604 -,893 

R ,235 ,334 ,450 ,496 ,522 

R²  ,055 ,112 ,202 ,246 ,272 

F-Change 6,661* 7,210** 6,280** 6,337* 4,001* 

P-Value ,011 ,001 ,000 ,000 ,000 

Nota: para os preditores significativos, o valor do B estandardizado encontra-se entre parêntesis 
 *p < .05; **p < .01;  

 

No terceiro modelo, foram introduzidas as variáveis comportamentos de 

internalização e de externalização. Conforme é possível observar, a culpa e a procura de 

sensações perdem significância estatística neste modelo, sendo que os comportamentos 

de externalização surgem a predizer positivamente a conduta delinquente (B=,076).  

No modelo quatro, também a realização de atividades antissociais em grupo 

emerge como um preditor positivo da delinquência (B=,606), mantendo-se a significância 

dos comportamentos de externalização, ainda que com um peso menor do encontrado no 

modelo anterior (β=,282). 
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Por fim, no último modelo constata-se que, paralelamente aos comportamentos de 

externalização e às atividades antissociais, também as desordens na área de residência 

predizem positivamente a delinquência na segunda wave.  

Considerando os valores de β para cada variável em particular, é possível inferir 

que a variável com um contributo mais significativo é a externalização(β=,258), seguida 

das atividades antissociais (B=,202) e das desordens (β=,187).  

Uma leitura integrada destes resultados sugere, assim, que o contexto individual, 

designadamente os comportamentos de externalização prévios, consubstanciam um fator 

fundamental na explicação da delinquência na nossa amostra e nos períodos 

desenvolvimentais sob estudo. Num segundo nível, também as atividades realizadas com 

os pares e que envolvem condutas de pendor antissocial, como consumir álcool e drogas 

ou perturbar as pessoas na rua, parecem contribuir, de modo significativo, para a prática 

de condutas delinquentes. Já a área de residência e as suas problemáticas, neste caso a 

presença de desordens parece assumir menos importância, ainda que a emerja como um 

preditor positivo da delinquência.  
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3.3. Efeitos indiretos e condicionais: relações de mediação e de moderação  

 

Conforme aludido anteriormente, um dos objetivos fundamentais da presente 

investigação prende-se com a análise das relações de mediação e de moderação entre as 

variáveis em estudo. 

Na verdade, é crescente o número de teorias e de pesquisas empíricas focadas nos 

mecanismos e processos que afetam indiretamente a predição do comportamento 

antissocial e delinquente. Este tipo de análise revela-se fundamental a dois níveis: por um 

lado, contribui de forma indubitável para a elaboração de teorias criminológicas mais 

complexas, capazes de trazer uma perspetiva mais clara e integradora do desenvolvimento 

do comportamento delinquente; e, por outro lado, fornecem informação crucial para a 

conceptualização de programas de prevenção da delinquência, indicando como e quando 

é que determinados fatores de risco se relacionam com o comportamento delituoso. 

Para a elaboração dos presentes modelos, partiu-se das evidências empíricas 

produzidas em investigações anteriores, bem como, dos resultados obtidos na análise 

deste estudo. Estes modelos incluíram, na sua maioria, variáveis avaliadas em T1 

relativamente à delinquência avaliada em T2.  

No caso dos modelos de mediação, testou-se, primeiramente (modelo 1), o papel 

mediador dos comportamentos de externalização na relação entre a procura de sensações 

e a delinquência. Esta análise visou explorar de forma mais aprofundada a relação 

existente entre as duas variáveis que surgiram neste estudo, e de forma consistente, como 

preditores positivos da delinquência em ambas as waves. Com efeito, na análise 

transversal de T1, verificou-se que o único preditor individual da delinquência era a 

procura de sensações, enquanto que na análise de T2 se observou uma relação de predição 

positiva entre o comportamento de externalização e o comportamento delinquente.  

Já um segundo modelo (modelo 2) procurou investigar o papel mediador do 

envolvimento em atividades antissociais na relação entre as desordens na área de 

residência e delinquência. Com efeito, são várias as teorias e os estudos empíricos que 

salientam a importância dos fatores ambientais e estruturais no envolvimento em redes 

sociais de pares desviantes (Thornberry et al., 1994). Sendo assim, é possível que 

determinados fatores de risco estruturais, como as desordens físicas e sociais, possam agir 

indiretamente sobre a delinquência através dos efeitos que têm nos mecanismos de 

controlo social informal, tais como o grupo de pares (Sampson & Laub, 1993, 2005).  
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Por fim, um terceiro modelo (modelo 3) teve como objetivo analisar o papel 

mediador da culpa na relação entre a disciplina parental inconsistente e a delinquência. 

Como foi aludido no enquadramento teórico, algumas investigações anteriores (e.g. 

Svensson et al., 2012) já exploraram esta relação, sugerindo que as práticas de 

socialização parentais influenciam indiretamente a atividade delinquente através dos 

efeitos que exercem sobre a emoção moral de culpa. A finalidade deste modelo prende-

se, desta forma, com a replicação de análises já apresentadas noutras investigações, 

explorando-se, agora em concreto, a inconsistência disciplinar no comportamento 

parental.  

Considere-se, agora, os modelos de moderação, que no seu total, compreenderam 

quatro análises distintas.  

O primeiro modelo (modelo 1) visou testar o efeito moderador da culpa na relação 

entre controlo por esforço e delinquência. Baseou-se, portanto, nos referenciais teórico-

empíricos que sugerem que níveis mais elevados de culpa podem ter um papel protetor 

nos indivíduos que apresentam défices ao nível da autorregulação. Próxima desta 

premissa, encontra-se a Teoria da Ação Situacional, de acordo com a qual a moralidade 

dos indivíduos tem um papel decisivo na perceção sobre as alternativas de ação, podendo 

o autocontrolo influenciar o processo de escolha e a tomada de decisão somente quando 

o indivíduo está perante um conflito moral (Wikstrӧm, 2004, 2005).  

No sentido de explorar o papel moderador das práticas parentais testou-se, num 

segundo modelo (modelo 2), o efeito condicional da disciplina inconsistente na relação 

entre a delinquência de pares e o comportamento delinquente. Com este modelo, 

procurou-se perceber o contributo da parentalidade na explicação de um resultado 

frequentemente encontrado nas investigações criminológicas e que aponta para uma 

associação positiva e consistente entre ter amigos delinquentes e praticar atos 

delinquentes. A questão que se coloca, então, é se a exposição a uma disciplina parental 

inconsistente (um dos preditores mais robustos da delinquência) condiciona ou não essa 

relação.  

Por fim, num terceiro e quarto modelo testou-se o efeito moderador do sexo. Tal 

como foi referido previamente e como demonstram os resultados do presente estudo, as 

diferenças de sexo na atividade delinquente são evidentes, estendendo-se também a 

outros domínios da vida do indivíduo. Por exemplo, o estudo de Dunedin revelou que, 

não só a taxa de prevalência da delinquência é significativamente superior nos homens, 

como também sugere que estes estão normalmente mais expostos a fatores de risco como 
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os défices neuropsicológicos, a hiperatividade e os problemas de relacionamento com 

pares (Moffitt el at., 2011). Adicionalmente, várias investigações apontam para a 

importância do sexo na experiência de culpa, indicando que esta é mais elevada nas 

raparigas.  Estudos como o de Rebellon et. al (2016) demonstram, por exemplo, que as 

diferenças de sexo no comportamento delinquente são explicadas, parcialmente, pela 

culpa experienciada pelas mulheres. No sentido de melhor esclarecer estas questões, 

testou-se o efeito condicional do sexo na relação entre baixo autocontrolo e delinquência 

e na relação entre culpa e delinquência. O objetivo passou, assim, por investigar se as 

crianças e jovens do sexo masculino são ou não mais vulneráveis aos níveis de baixo 

autocontrolo, por um lado; e se ser rapariga explica o contributo da experiência de culpa 

na inibição da delinquência, por outro.  
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3.3.1. Modelos de mediação 
 

Modelo 1: Efeito mediador dos comportamentos de externalização (T1) na 

relação entre procura de sensações (T1) e delinquência (T2) 

 

O primeiro modelo teve como objetivo explorar o papel mediador dos 

comportamentos de externalização em T1 (M) na relação entre a procura de sensações 

em T1 (X) e a delinquência autorrevelada em T2 (Y) (tabela 56 e 57 e figura 6). 

Conforme se pode observar na tabela 56, verifica-se que a procura de sensações 

tem um efeito estatisticamente significativo sobre a externalização (B=,265) e num 

sentido positivo, ou seja, quanto mais elevada for a procura de sensações nas crianças e 

jovens, mais elevados são os comportamentos de externalização adotados pelas mesmas. 

Adicionalmente, observa-se também que este modelo é estatisticamente significativo 

(p=,000), apresentando um R²=,165.  

 
Tabela 56. Modelo de mediação 1: Efeitos diretos da procura de sensações (T1) sobre o comportamento de 
externalização (T1) 

Variáveis   B SE B LLCI ULCI T p 

Procura de sensações ,265 ,0559 ,1548 ,3764 4,750 ,000 

Constante -,883 1,609 -4,071 2,304 -,5491 ,584 

R ,406      

R²  ,165      

P-Value ,000      

 

Atenda-se agora à tabela 57 na qual estão representados os efeitos diretos da 

procura de sensações e da externalização sobre a delinquência, bem como os efeitos 

indiretos da procura de sensações sobre a delinquência através da externalização. 

Uma leitura dos dados revela, primeiramente, que este modelo é estatisticamente 

significativo (p=,000) e que a procura de sensações e a externalização explicam, 

diretamente, 19% da delinquência reportada na segunda wave (R²=,185). 

No que toca aos efeitos diretos, apenas a externalização surge com um efeito 

estatisticamente significativo sobre a delinquência, entrando positivamente no modelo 
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(B=,082). Estes dados sugerem, assim, que quanto mais elevada for a externalização, mais 

elevada é também a atividade delinquente22.  

 
Tabela 57. Modelo de mediação 1: Efeitos diretos e indiretos da procura de sensações (T1) e da externalização 
(T1) sobre a delinquência (T2) 

Variáveis   B SE B LLCI ULCI T p 

Efeitos diretos       

Procura de sensações ,011 ,0129 -,0138 ,0374 ,9158 ,361 

Externalização  ,082 ,0198 ,0437 ,1221 4,189 ,000 

Constante -,514 ,340 -1,1890 ,1596 -1,512 ,133 

R ,430      

R²  ,185      

P-Value ,000      

Efeitos indiretos B BootSE BootLLCI BootULCI   

Externalização ,022 ,0066 ,0107 ,0364   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 6- Modelo de mediação 1: Procura de sensações, externalização e delinquência 

 

  

                                                        
22 Note-se que no PROCESS, apenas é requisito do modelo de mediação, a verificação de uma relação 
estatisticamente significativa entre a variável independente e a variável mediadora e entre esta e a 
variável dependente.  
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Por sua vez, uma análise dos efeitos indiretos demonstra que os intervalos de 

confiança mínimos e máximos são diferentes de zero (BootLLCI=,0107 e 

BootULCI=,0364), o que indica que existe um efeito de mediação. Por outras palavras, 

podemos afirmar que a procura de sensações exerce o seu efeito na delinquência através 

da externalização, ou seja, a procura de sensações favorece os problemas de 

comportamento e a hiperatividade que, por sua vez, aumentam a probabilidade de 

delinquência.  

 

Modelo 2: Efeito mediador das atividades antissociais em grupo (T1) na relação 

entre desordens na área de residência (T1) e delinquência (T2) 

 

Um segundo modelo de mediação procurou explorar os efeitos diretos e indiretos 

do contexto de socialização na delinquência, mais especificamente o efeito das desordens 

na área de residência em T1 (X) sobre a delinquência em T2 (Y) através da prática de 

atividades antissociais em grupo em T1 (M). Aqui a questão que se coloca é se as 

desordens na área de residência das crianças e jovens potenciam a realização de atividades 

antissociais em grupo e se estas, por sua vez, favorecem a atividade delituosa (figura 7).  

Na tabela 58 estão representados os efeitos diretos da variável independente, as 

desordens, sobre a variável mediadora, as atividades antissociais em grupo. Como se pode 

verificar, este modelo é estatisticamente significativo (p=,004) e demonstra que as 

desordens físicas e sociais na zona de habitação predizem positivamente o maior 

envolvimento em atividades de natureza antissocial (B=,153).  

 

 
Tabela 58. Modelo de mediação 2: Efeitos diretos das desordens (T1) sobre as atividades antissociais em grupo 
(T1) 

Variáveis   B SE B LLCI ULCI T p 

Desordens ,153 ,053 ,0477 ,2598 2,862 ,004 

Constante ,9414 ,0980 ,7479 1,1348 9,604 ,000 

R ,211      

R²  ,044      

P-Value ,004      
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Considere-se agora, na tabela 59, os efeitos diretos das desordens e das atividades 

antissociais sobre a delinquência, assim como os efeitos indiretos das desordens sobre a 

delinquência através das atividades antissociais. 

 
Tabela 59. Modelo de mediação 2: Efeitos diretos e indiretos das desordens (T1) e das atividades antissociais 
em grupo (T1) sobre a delinquência (T2) 

Variáveis   B SE B LLCI ULCI T p 

Efeitos diretos       

Desordens ,397 ,1332 ,1349 ,6607 2,986 ,003 

Ati. antissociais  ,650 ,1832 ,2886 1,0118 3,5492 ,000 

Constante -1,004 ,2935 -1,5839 -,4252 -3,4222 ,008 

R ,367      

R²  ,135      

P-Value ,000      

Efeitos indiretos B BootSE BootLLCI BootULCI   

Ati. antissociais ,1000 ,0411 ,0133 ,1770   

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.  
Figura 7-Modelo de mediação 2: Desordens na área de residência, atividades antissociais e delinquência 
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O modelo apresentado é estatisticamente significativo (p=,000), contribuindo 

diretamente para 14% da explicação da delinquência em T2 (R²=,135). 

Relativamente aos efeitos diretos da variável independente e da variável 

mediadora, constata-se que ambas predizem positivamente o comportamento 

delinquente, não obstante o contributo das atividades antissociais ser mais elevado 

(B=,650).  

Adicionalmente e atendendo aos valores de BootLLCI e BootULCI (são 

diferentes de 0), também é possível inferir um efeito de mediação das atividades 

antissociais na relação entre desordens e delinquência (B=1,00). Ou seja, a presença de 

desordens na área de residência afeta a delinquência através do efeito positivo que tem 

sobre as atividades antissociais em grupo (figura 7).  

 

Modelo 3: Efeito mediador da culpa (T1) na relação entre disciplina parental 

inconsistente (T1) e delinquência (T2) 

 

Um último modelo de mediação procurou explorar os efeitos diretos e indiretos 

da disciplina parental inconsistente (T1, X) sobre a delinquência (T2, Y), através da 

emoção moral de culpa (T1, M). Questiona-se, assim, se a adoção de práticas parentais 

inconsistentes favorece níveis menos elevados de culpa e se estes, por sua vez, potenciam 

a atividade delinquente. Os resultados podem ser observados na tabela 60 e 61 e na figura 

8.  

 
Tabela 60. Modelo de mediação 3: Efeitos diretos da disciplina inconsistente (T1) sobre a culpa (T1) 

Variáveis   B SE B LLCI ULCI T p 

Disciplina inconsistente -,040 ,0166 -,0737 -,0078 -2,451 ,015 

Constante 4,541 ,2308 4,0838 4,9991 19,673 ,000 

R ,230      

R²  ,053      

P-Value ,015      

 

Verifica-se que a disciplina inconsistente prediz negativamente a culpa (B=-,040), 

sendo este modelo estatisticamente significativo (p=,015). Ou seja, quanto mais 

inconsistentes são as práticas disciplinares dos pais, menor a culpa sentida pelas crianças 
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e jovens após uma transgressão. Da mesma forma, também se observa que 5% da 

variância da culpa é explicada por esta prática parental (R²=,053). 

No que toca aos efeitos diretos da disciplina inconsistente e da culpa sobre a 

delinquência, constata-se que o modelo é igualmente estatisticamente significativo 

(p=,001), apresentando um R²=,123). 

 

 
Tabela 61. Modelo de mediação 2: Efeitos diretos e indiretos disciplina inconsistente (T1) e da culpa (T1) sobre 
a delinquência (T2) 

Variáveis   B SE B LLCI ULCI T p 

Efeitos diretos       

Disciplina inconsistente ,028 ,0201 -,0116 ,0681 1,4049 ,163 

Culpa  -,360 ,1136 
 

-,5857 -,1350 -3,170 ,002 

Constante 1,482 ,5831 
 

,3268  
 

2,6390 2,5430 ,012 

R ,350      

R²  ,123      

P-Value ,001      

Efeitos indiretos B BootSE BootLLCI BootULCI   

Culpa ,014 ,0097 ,0006 ,0376   

 

Mais especificamente, observa-se que a culpa prediz negativamente a 

delinquência (B=-,360) e que a disciplina inconsistente não apresenta um valor de p-value 

estatisticamente significativo (p=,163). Estes resultados sugerem, assim, que quanto mais 

elevada for a experiência de culpa, menor o envolvimento na prática de atos delitivos.  

Veja-se, agora, os efeitos indiretos. Considerando os valores dos limites de 

confiança mínimos e máximos (BootLLCI=,0006 e BootULCI=,0376), confirma-se um 

efeito de mediação da culpa na relação entre a disciplina inconsistente e a delinquência 

(B=,014). Isto sugere que, quanto mais elevada e frequente for a disciplina parental 

inconsistente, menor é a propensão para sentir culpa e mais elevada é a prática de atos 

delinquentes pelas crianças e jovens.  
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.  
Figura 8-Modelo de mediação 3: Disciplina parental inconsistente, culpa e delinquência 
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3.3.2. Modelos de moderação  
 

Modelo 1: Efeito moderador culpa (T1) na relação entre controlo por esforço (T1) e 

delinquência (T2) 

 

O primeiro modelo de moderação visou testar se níveis mais baixos de culpa (T1) 

moderam ou alteram a magnitude ou direção da relação entre o controlo por esforço (T1) 

e o envolvimento em atos delinquentes (T2) (figura 9). 

Na tabela 62 estão representados o modelo de moderação bem como os efeitos 

condicionais da culpa sobre aquela relação.  

Uma primeira consideração prende-se com o modelo em geral que, como é 

possível observar, é estatisticamente significativo (p=,000) e contribui em 

aproximadamente 14% da variância total da delinquência (R²=,138).  

Adicionalmente, também se conclui que quer a culpa (B=-2,89), quer o controlo 

por esforço (B=-,032) predizem negativamente a delinquência.  

 

 

Tabela 62. Modelo de moderação 1: Efeitos condicionais da culpa (T1) na relação entre controlo por esforço 
(T1) e delinquência (T2) 

Variáveis   B SE B LLCI ULCI T p 

Efeitos diretos       

Controlo por esforço  -,032 ,0161 -,0642 -,0003 -2,0017 ,047 

Culpa -2,89 1,1147 -5,1013 -,6813 -2,5938 ,010 

C. esforço X Culpa  ,040 ,0186 ,0036 ,0772 2,1763 ,031 

Constante 2,62 ,9680 ,7080 4,5464 2,7140 ,007 

R ,371      

R²  ,138      

P-Value ,001      

Efeitos condicionais B SE B LLCI ULCI T p 

Culpa elevada ,008 ,0092 -,0101 ,0264 ,8838 ,378 

Culpa baixa -,032 ,0161 -,0642 -,0003 -2,0017 ,047 

R²Change ,038      
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Figura 9-Modelo de moderação 1: Controlo por esforço, culpa e delinquência 

 

Atente-se, agora, ao termo de interação e aos efeitos condicionais do modelo. Uma 

leitura dos dados apresentados revela que a interação entre culpa e controlo por esforço é 

significativa (p=,031), entrando positivamente no modelo com um valor de B=,040. Por 

sua vez, o efeito condicional da culpa mais baixa também é igualmente significativo 

(p=,047), entrando negativa no modelo (B=-,032).  

Estes resultados sugerem que a relação entre controlo por esforço e delinquência 

é moderada pela experiência emocional de culpa das crianças e jovens. Neste caso em 

concreto, o controlo por esforço prediz negativamente a delinquência apenas nas crianças 

e jovens com níveis mais baixos de culpa.   

 

Modelo 2: Efeito moderador da disciplina parental inconsistente elevada (T1) na 

relação entre delinquência de pares (T1) e delinquência (T2) 

 

Um segundo modelo procurou explorar o papel moderador da prática parental 

disciplina inconsistente (T1) na relação entre a delinquência de pares (T1) e a 

delinquência autorrevelada (T2). Os resultados podem ser analisados na tabela 63 e uma 

visão geral do modelo pode ser observada na figura 10.  

De acordo com a tabela 63, verifica-se que não obstante o modelo ser 

estatisticamente significativo (p=,000) e contribuir, no seu conjunto para 20% da 

explicação da delinquência autorrevelada (R²=,202), apenas o termo de interação 
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disciplina inconsistente X delinquência de pares apresenta significância estatística 

(p=,018). Esta interação entra positivamente no modelo com um B=,162.  

 
 

Tabela 63. Modelo de moderação 2: Efeitos condicionais da disciplina parental inconsistente (T1) na relação 
entre delinquência de pares (T1) e delinquência (T2) 

Variáveis   B SE B LLCI ULCI T p 

Efeitos diretos       

Disciplina inconsistente -,118 ,1742 -,4638 ,2274 -,6785 ,499 

Delinquência de pares  ,057 ,0502 -,0418 ,1572 1,1504 ,252 

D. incon. X D. pares ,162 ,0675 ,0285 ,2963 2,4054 ,018 

Constante ,2592 ,1259 ,0094 ,5091 2,0583 ,042 

R ,449      

R²  ,202      

P-Value ,000      

Efeitos condicionais B SE B LLCI ULCI T p 

 D. inconsist. elevada ,220 ,0452 ,1305 ,3097 
 

4,8710 
 

,000 

D. inconsist. baixa ,057 ,0502 -,0418 ,1572 1,1504 ,252 

R²Change ,045 
 

     

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Figura 10-Modelo de moderação 2: Delinquência de pares, disciplina inconsistente elevada e delinquência 
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Uma análise mais fina permite também observar que é a disciplina inconsistente 

elevada que modera a relação entre a delinquência de pares e a atividade delinquente 

(B=,220), sugerindo-se, deste modo, que esta relação apenas surge quando os pais 

aplicam, de forma elevada, estratégias incoerentes no tempo e entre eles para responder 

às transgressões dos filhos. No fundo, pode dizer-se que este tipo de prática, aplicado de 

forma elevada, aumenta a vulnerabilidade das crianças e jovens à influência dos pares.  

 
 
Modelo 3: Efeito moderador sexo na relação entre baixo autocontrolo (T2) e 

delinquência (T2) 

 

Apresenta-se, agora, um modelo de interação que visou explorar o papel 

moderador do sexo na relação entre o baixo autocontrolo (avaliado pela escala de 

Grasmick em T2) e delinquência autorrevelada (T2) (tabela 64 e figura 11).  

 

Tabela 64. Modelo de moderação: Efeitos condicionais do sexo na relação entre baixo autocontrolo (T2) e 
delinquência (T2) 

Variáveis   B SE B LLCI ULCI T p 

Efeitos diretos       

Sexo 2,35 ,7154 ,9382 3,7622 3,2853 ,001 

Baixo autocontrolo  ,107 ,0200 ,0676 ,1464 5,3624 ,000 

Sexo X B. autocontrolo -,049 ,0132 -,0756 -,0237 -3,7719 ,000 

Constante -4,799 1,098 -6,9682 -2,6306 -4,367 ,000 

R ,486      

R²  ,236      

P-Value ,000      

Efeitos condicionais B SE B LLCI ULCI T p 

Sexo (ser rapaz) ,057 ,008 ,0402 ,0744 6,6238 ,000 

Sexo (ser rapariga) ,007 ,009 -,0119 ,0273 ,7740 ,440 

R²Change ,062      

 

Como é possível observar, o modelo apresentado é estatisticamente significativo 

(p=,000), sendo que este conjunto de variáveis contribui em cerca de 24% para a 

explicação da variância total da delinquência (R²=,236). Acresce que todos os preditores 
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são estatisticamente significativos, incluindo o termo de interação que apresenta um valor 

de B=-,049.  

Quando se consideram os efeitos condicionais, percebe-se que o sexo, mais 

concretamente, ser rapaz emerge como um moderador da relação entre o baixo 

autocontrolo e o envolvimento em atos delinquentes (B=,057). Por outras palavras, esta 

relação é evidente e significativa em rapazes, mas já não nas raparigas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 11-Modelo de moderação 3: Baixo autocontrolo, sexo e delinquência 

 

 

Modelo 4: Efeito moderador sexo na relação entre culpa (T1) e delinquência (T1) 

 

Atenda-se agora ao modelo de moderação relativo à relação entre culpa e 

delinquência (tabela 65 e figura 12). Note-se que este modelo incluiu variáveis apenas 

relativas à primeira wave. Na verdade, testou-se esta mesma hipótese relativamente à 

culpa em T1 e à delinquência em T2. Contudo, o modelo não se apresentou como 

estatisticamente significativo.   

Ora, conforme é possível observar, este modelo é estatisticamente significativo 

(p=,000), apresentando um R²=,104.  

Uma análise dos preditores individuais revela, por sua vez, que quer a culpa (B=-

1,34) como o sexo (B=-2,30), predizem negativamente a delinquência. No que toca ao 

termo de interação, constata-se que o mesmo é significativo, predizendo positivamente o 

comportamento delinquente (B=,578).  
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Tabela 65. Modelo de moderação 4: Efeitos condicionais do sexo na relação entre culpa (T1) e delinquência 
(T1) 

Variáveis   B SE B LLCI ULCI T p 

Efeitos diretos       

Sexo -2,30 1,0318 -4,3349 -,2698 -2,2313 ,026 

Culpa  -1,34 ,3735 -2,0763 -,6046 -3,5884 ,000 

Sexo X Culpa ,578 ,2600 ,0660 1,0904 2,2235 ,027 

Constante 5,862 1,433 3,038 8,685 4,0898 ,001 

R ,323      

R²  ,104      

P-Value ,000      

Efeitos condicionais B SE B LLCI ULCI T p 

Sexo (ser rapaz) -,762 ,1548 -1,0673 -,4572 -4,9229 ,000 

Sexo (ser rapariga) -,184 ,2089 -,5956 ,2274 -,8813 ,379 

R²Change ,018      

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 12-Modelo de moderação 3: Culpa, sexo e delinquência 

 

Importa agora examinar os efeitos condicionais do sexo na relação entre culpa e 

delinquência.  Verifica-se, assim, que este efeito é estatisticamente significativo (p=,000) 

nos rapazes, não se verificando nas raparigas. O efeito entra negativamente no (B=-,762), 

ou seja, a culpa prediz negativamente a delinquência apenas em crianças e jovens do sexo 

masculino.  

Uma síntese dos resultados alcançados nestes modelos aponta para a relevância 

que os fatores individuais (culpa), de socialização (disciplina inconsistente) e que o sexo 

assumem na explicação da delinquência. No primeiro modelo confirmou-se uma 
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interação entre controlo por esforço e níveis mais baixos de culpa , ou seja, a relação entre 

aquela capacidade regulatória e a delinquência apenas é percetível nas crianças e jovens 

que apresentam níveis mais baixos de culpa. Já no segundo modelo, salienta-se a 

importância que a disciplina parental inconsistente elevada pode assumir na delinquência 

ao favorecer uma maior associação a pares desviantes. Por último, nos modelos relativos 

ao papel moderador do sexo, confirmou-se que a relação entre baixo autocontrolo e 

delinquência é mais elevada nos rapazes. O mesmo sucede na relação entre culpa e 

delinquência que também surgiu moderada pelo sexo masculino.  
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Discussão    
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A presente investigação teve como objetivo caracterizar e identificar os preditores 

individuais e de socialização da delinquência juvenil. Através de uma abordagem 

longitudinal breve, com duas waves de recolha de dados, procurou-se, assim, perceber de 

que forma as emoções morais de culpa e de vergonha, o temperamento e os 

comportamentos de externalização, por um lado, e as práticas parentais, os pares, o 

contexto escolar e residencial, por outro, contribuem para explicar o envolvimento na 

prática de atos delinquentes e antissociais durante a adolescência. 

Antes de tudo começar, a questão fundamental que se colocou foi: que 

características individuais e sociais explicam a delinquência na adolescência? A procura 

de uma resposta a esta questão levou a muitas outras: Essas características são estáveis 

no tempo? Que dimensões individuais e sociais estão relacionadas com diferentes fases 

desenvolvimentais? Como é que estas características interagem entre si?  

Partindo destas interrogações, esta investigação alicerçou-se na literatura 

científica da Criminologia Desenvolvimental para criar aquele que seria o seu pano de 

fundo e delimitar os seus principais objetivos de estudo. Na verdade, esta disciplina conta 

uma “história” sobre a continuidade e a descontinuidade do comportamento delinquente 

ao longo do ciclo de vida, descrevendo as suas dinâmicas e trajetórias, bem como os 

principais fatores de risco na predição e coocorrência da delinquência e os fatores que 

levam à sua desistência (Le Blanc & Loeber, 1998). Nesta narração, a Criminologia 

Desenvolvimental tem-nos dito que, apesar de existir uma estabilidade marcante do 

comportamento delinquente ao longo do tempo, a mudança também se observa, havendo 

uma alteração na probabilidade e na forma de delinquir entre a infância, a adolescência e 

a idade adulta. Neste sentido, o estudo de determinados períodos de mudança, como 

sucede com a adolescência, é especialmente valioso quando se quer aceder a uma 

perspetiva desenvolvimental deste fenómeno. Eis que se chega, assim, ao ponto de partida 

da presente investigação.  

O próximo passo compreendeu a delimitação do objeto de estudo. Aqui, foram 

considerados fatores individuais e sociais normalmente apontados na literatura como 

fundamentais na explicação da delinquência, mas também dimensões que só mais 

recentemente emergiram como alvo de investigação nas pesquisas criminológicas. 

Consideraram-se igualmente outras disciplinas de saber, como a psicologia, na procura 

de um diálogo entre perspetivas de conhecimento distintas, mas complementares. Na 

procura deste equilíbrio entre o passado e, portanto, entre aquilo que já se encontra 

estabelecido na literatura científica, e o presente que reflete aquilo que ainda se quer 
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saber, definiu-se o propósito desta investigação: analisar a influência das emoções morais 

de culpa e vergonha, do temperamento e dos “comportamentos” (comportamentos de 

externalização e internalização e comportamento prosocial), por um lado, e a influência 

das práticas parentais, dos pares, do contexto escolar e residencial na explicação do 

comportamento antissocial e delinquente.  

Importa agora discutir as respostas encontradas nesta investigação e lançar novas 

questões para investigações futuras. Esta discussão organiza-se em função dos objetivos 

específicos de investigação, considerando as hipóteses colocadas em cada etapa do 

estudo. Uma vez que foram conduzidos vários tipos de análise sobre as mesmas variáveis 

(e.g. a análise transversal envolveu a mesma análise em ambas as waves) e de forma a 

evitar sobreposições ao longo da discussão, alguns pontos serão discutidos de modo mais 

breve, para posteriormente, serem explorados numa perspetiva mais integrada e 

aprofundada.  

 

O primeiro objetivo deste estudo assumiu uma natureza eminentemente descritiva 

e visou analisar o papel da idade na prevalência e variedade do comportamento 

delinquente, bem como, nas variáveis que integraram o contexto individual e de 

socialização. Com efeito, numa pesquisa desenvolvimental, a idade constituí um marco 

fundamental na compreensão do objeto em estudo. Na presente pesquisa, o interesse não 

se limitou à relação entre idade e delinquência, estendendo-se igualmente à relação entre 

idade e as variáveis individuais e de socialização em análise.  

No que concerne à delinquência, foi explorada a relação entre idade e a taxa de 

prevalência e a variedade da delinquência em geral, bem como, das distintas categorias 

de crime sob estudo. Aqui, relembra-se que foram criados três grupos etários com o 

intuito que diferenciar três períodos desenvolvimentais distintos. Mais especificamente, 

foi criado um grupo com idades compreendidas entre os 10 e os 12 anos e que traduz a 

fase da pré-adolescência; um segundo grupo que incluiu idades entre os 13 e os 15 anos 

e que corresponde à fase da adolescência; e, por fim, um terceiro grupo com idades 

superiores a 15 anos e que se considerou refletir o pico e o final da adolescência. Na 

segunda wave, manteve-se esta divisão em função da pertença de cada indivíduo nos 

grupos constituídos na primeira wave. Neste contexto, foi colocada a seguinte hipótese: 

“Existem diferenças desenvolvimentais entre a pré-adolescência, o início da 

adolescência e o pico/final da adolescência relativamente ao comportamento antissocial 
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e delinquente, bem como, às variáveis que integram o contexto individual e de 

socialização”. Esta hipótese foi parcialmente confirmada.  

Considere-se, primeiramente, os resultados relativos à taxa de prevalência. A 

análise transversal conduzida em ambas as waves revelou, primeiramente, que a amostra 

comunitária de crianças e jovens utilizada neste estudo é eminentemente normativa, como 

seria expectável. Com efeito, quer no primeiro como no segundo momento de avaliação, 

as taxas de prevalência da delinquência autorrevelada não ultrapassaram os 34%, havendo 

mesmo um ligeiro decréscimo da wave 1 (34%) para a wave 2 (30%). Este resultado não 

se afasta, portanto, de outros estudos criminológicos que apontam para uma distribuição 

assimétrica da delinquência, constatando-se que a maioria dos indivíduos não reporta 

cometer atos delinquentes ao longo da vida. Um exemplo é a investigação de DeLisi 

(2015a) que demonstrou que 65% da população reporta nunca ter perpetrado um ato 

delinquente, 30% revela ter um percurso intermitente e, por fim, 5% parece adotar 

comportamentos delinquentes de forma mais constante ao longo do ciclo de vida. Num 

sentido ligeiramente diferente, o primeiro International Self-Report Delinquency Study 

aplicado em Portugal e conduzido sobre uma amostra de 1000 indivíduos com idades 

compreendidas entre os 14 e os 21 anos, revelou que a prevalência cumulativa da 

delinquência em geral foi de 50,8%, de 43,6% para a delinquência contra a propriedade 

e de 55% para a delinquência violenta (Gersão & Lisboa, 1994).  

Atendendo, agora, à taxa de prevalência em função das categorias de crime e do 

tipo de ofensa, os resultados indicam que, em ambas as waves, o comportamento mais 

reportado foi “andar de transportes públicos sem bilhete”, incluído na categoria “outra 

delinquência”. Ou seja, reportou-se em maior quantidade um comportamento que, apesar 

da sua natureza antissocial, é um comportamento pouco grave e que não constitui um 

ilícito-penal. A inclusão desta conduta no inquérito de delinquência autorrevelada 

(IDAR) obedeceu a critérios metodológicos estabelecidos na literatura científica para este 

tipo de instrumento. Na verdade, é comum os inquéritos de delinquência autorrevelada 

contemplarem, não só, atos delinquentes, mas também atos cuja natureza é alvo de 

problematização social e que podem consubstanciar potenciais preditores da 

criminalidade (e.g. Thornberry & Krohn, 2000). Veja-se, por exemplo, o International 

Self-Report Delinquency Study-2 cujas questões compreendem o estudo da prevalência e 

frequência de comportamentos delinquentes, mas também de questões sobre múltiplos 

atos antissociais, assim como sobre o contexto escolar e a área de residência (Junger-Tas, 

et al., 2010).  
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Regressando ao ponto anterior, também se concluiu que as ofensas com maior 

expressão, em ambas as waves, foram a agressão sem arma, o furto em estabelecimento 

comercial e o crime de dano. Trata-se, portanto, de comportamentos criminais que são 

habitualmente apontados na literatura como mais frequentes durante a adolescência 

(Farrington, et al., 2003).  

Considerando os resultados concernentes à prevalência de cada tipo de crime em 

função dos grupos etários, a comparação entre os três períodos desenvolvimentais (inter-

sujeitos na mesma wave e inter-sujeitos da primeira para a segunda wave) demonstrou 

que, em termos gerais, o pico da adolescência (idades iguais e superiores a 15 e 16 anos) 

se evidencia por ser a fase em que são reportados mais atos delinquentes. Acresce que é 

visível o aumento da prevalência em diferentes tipos de crime de fase para fase, com a 

emergência de comportamentos mais graves (e.g. assalto a edifício) findo o período da 

pré-adolescência.  

No que toca à variedade do comportamento delinquente, a análise de diferenças 

desenvolvimentais veio confirmar os resultados obtidos relativamente à taxa de 

prevalência. Com efeito, na wave 1, observou-se um aumento da variedade da 

delinquência com a idade, quer em termos de delinquência geral como das suas diferentes 

categorias. Mais uma vez, também se observou que variedade da delinquência 

autorrevelada apresentou níveis mais elevados a partir dos 15 anos. Isto significa que a o 

envolvimento em atos delinquentes é mais comum no pico da adolescência do que nos 

períodos que o antecedem, corroborando-se, desta forma, dados obtidos em pesquisas 

anteriores. Contudo, o mesmo não se pode concluir relativamente à segunda wave, cujos 

resultados apontam para a inexistência de diferenças significativas entre os grupos 

etários. Daqui resulta que, um ano depois, se verifica uma diluição da delinquência por 

diferentes períodos desenvolvimentais, não havendo uma variância da mesma com a 

idade. Uma explicação plausível para estes resultados prende-se com a mortalidade 

amostral ocorrida entre waves.  Com efeito, verificou-se uma diminuição de participantes 

entre a primeira e a segunda wave (de 240 para 185), aspeto que pode ter contribuído para 

reduzir o poder estatístico e, consequentemente, influenciar o resultado obtido.  Outra 

possibilidade centra-se no próprio período de análise, ou seja, é possível que entre os 11 

anos e os 16 anos de idade as diferenças ao nível da delinquência (assim como dos três 

tipos de delinquência - propriedade, integridade física e “outra delinquência”) não seja 

tão expressiva como acontece quando se comparam idades mais precoces (10 anos) com 

o pico da adolescência. Que conclusões se podem retirar destes resultados? 
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Antes de avançar com uma resposta, importa notar que os dados em discussão 

foram obtidos através de uma análise transversal e, por conseguinte, as ilações aqui 

apresentadas prendem-se com as diferenças entre sujeitos e não com as diferenças intra-

individuais ao longo do tempo. Sendo assim, estas inferências apenas se aproximam, 

modestamente, de algumas conclusões que têm sido apontadas pelos estudos 

longitudinais conduzidos na Criminologia Desenvolvimental.   

Ressalvando este aspecto, conclui-se que estes resultados exprimem um dos dados 

mais consensuais da Criminologia e que apontam para um pico da prevalência do 

comportamento delinquente na fase da adolescência, mais concretamente entre os 15 e os 

19 anos (Blumstein et al., 1986; Farrington, 1986). Na verdade, a designada curva idade-

crime demonstra que a delinquência aumenta de forma acentuada a partir do final da 

infância, atingindo um pico na adolescência e decrescendo de modo também abrupto com 

a entrada na vida adulta (Morizot & Kazemian, 2015). Todavia, e revisitando algumas 

considerações abordadas no enquadramento teórico, também se sabe que esta curva revela 

um padrão agregado, isto é, traduz uma média de curvas da população de um dado local, 

num dado momento. Consequentemente, surge a questão de saber se a mesma reflete 

claramente a existência de diferentes trajetórias delinquenciais, tópico que tem sido 

amplamente discutido nas últimas décadas (Moffitt, 1993; Thornberry, 2005; Sampson & 

Laub, 2005).  

Este debate organiza-se em torno de duas perspetivas fundamentais, 

designadamente, a abordagem da propensão criminal e a abordagem das carreiras 

criminais (Morizot & Kazemian, 2015; Negreiros, 2001). A primeira, postulada por 

autores como Gottfredson e Hirschi (1990), sustenta que a relação entre idade e crime é 

invariável na medida em que as mudanças na taxa de delinquência se explicam pela maior 

ou menor propensão criminal dos indivíduos. A observação desta característica afasta, 

assim, a ideia de que existem outros fatores individuais ou até mesmo acontecimentos de 

vida que possam influenciar o efeito que a idade exerce sobre a criminalidade. Daqui 

decorre, que segundo esta abordagem, o pico da curva idade-crime reflete um aumento 

da frequência da atividade transgressiva, resultante da idade e explicado com base na 

propensão criminal dos indivíduos (Negreiros, 2001).  Num ponto de vista distinto situa-

se a perspetiva das carreiras criminais que preconiza a ideia de que a relação idade-crime 

pode variar em função de diferentes fatores individuais e sociais. Com base nesta 

premissa, esta corrente propõe uma interpretação desta curva em termos de prevalência 

(são mais os indivíduos ativos a delinquir na fase da adolescência), postulando 
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igualmente, a ideia de que a mesma omite a existência de trajetórias da atividade 

delinquente diferenciadas e marcadas por diferentes etiologias e percursos criminais 

(Blumstein et al., 1988; Moffitt, 1993, 2006).  

Os resultados em discussão também ilustram a ideia de que o comportamento 

transgressivo pode assumir diferentes formas e contornos em diferentes períodos 

desenvolvimentais. Salvaguardando a questão concernente ao ato “andar sem bilhete”, na 

pré-adolescência, a delinquência contra a integridade física assume uma expressão mais 

elevada, em contraste com a fase da adolescência que é marcada, acima de tudo, pelas 

ofensas contra a propriedade. Porém, no pico da adolescência, este destaque vai para a 

delinquência contra a integridade física na wave 1 e para a delinquência contra a 

propriedade na wave 2. À semelhança de outros estudos, estes resultados sugerem que a 

prática de diferentes tipos de crime oscila com a idade, refletindo mudanças ao nível 

motivacional e psicológico (Farrington, 1986). Por exemplo, no estudo de Cambridge 

ficou demonstrado que o pico para o crime de furto em estabelecimento comercial e para 

o assalto a edifício emergiu entre os 14 e os 16 anos, enquanto que o pico para o crime 

roubo, dano e assalto a veículo surgiu entre os 17 e os 20 anos de idade (Farrington, 

2003b). Esta e outras pesquisas apontam, desta forma, para um pico da criminalidade 

contra a propriedade no início da adolescência e para um pico da criminalidade mais 

violenta anos mais tarde (Farrington, 1986).  

Regressando agora à hipótese sob análise e considerando agora o contexto 

individual, a presente investigação revelou que, na primeira wave, as crianças e jovens 

reportaram sentir mais culpa e vergonha em idades mais precoces, observando-se, uma 

diminuição progressiva destas experiências emocionais com a entrada na adolescência. 

Em contraste, na segunda wave, as crianças e jovens mais velhos reportam experienciar 

mais sentimentos de culpa, não obstante as crianças mais novas continuarem a relatar 

níveis mais elevados de vergonha.  

Uma interpretação destes dados sugere que a propensão para sentir culpa pode 

conhecer algumas flutuações entre diferentes períodos desenvolvimentais. Neste sentido, 

as correlações encontradas entre T1 e T2 relativamente a esta emoção revelam uma 

estabilidade fraca no tempo, confirmando, a variação encontrada nos resultados da análise 

conduzida primeira e da segunda wave em separado. Ressalvando estas apreciações, os 

resultados aqui obtidos são parcialmente congruentes com os alcançados em pesquisas 

prévias. Por exemplo, o estudo de Orth et al., (2010) revelou que a vergonha tende a 

decrescer no período da adolescência até meio da idade adulta e a aumentar na velhice, 
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enquanto que a culpa revela um aumento ao longo de todo o ciclo de vida. Estas diferenças 

refletem, de acordo com os autores, o designado princípio da maturidade, segundo o qual 

o envelhecimento é acompanhado pelo desenvolvimento de capacidades mais prosociais 

e adaptativas. Na mesma linha, a investigação de Crystal et al. (2001) aponta para a 

diminuição dos níveis de vergonha com a idade, ao passo que Krettenauer et al. (2014) 

reportam que a experiência de emoções positivas após uma transgressão moral (o 

designado paradigma da “vítima feliz”) também decresce ao longo do tempo, 

particularmente na adolescência, o que indica um aumento da consciência moral dos 

indivíduos com a idade.  

Por sua vez, as variáveis relativas ao temperamento e suas dimensões não 

apresentaram diferenças significativas entre os três períodos desenvolvimentais em 

ambos os momentos de avaliação. Estes resultados corroboram a premissa de que as 

características temperamentais apresentam uma estabilidade considerável ao longo do 

tempo. Note-se, porém, uma exceção concernente à procura de sensações, que parece ser 

mais elevada na fase da adolescência (T2), ao baixo autocontrolo (e suas subdimensões) 

e à propensão para o risco que são mais elevados no pico da adolescência (T2). De uma 

forma geral, este conjunto de resultados é coerente com as investigações sobre o 

desenvolvimento das componentes regulatórias e motivacionais do temperamento. Na 

verdade, várias investigações demonstram que a autorregulação, e particularmente, o 

controlo por esforço, é estável a partir da infância (e.g. Kochanska et al., 2000; Shoda, et 

al., 1990). Em contraste, características como a impulsividade ou o baixo autocontrolo 

são mais elevados no período da adolescência, diminuindo ao longo do ciclo de vida. Este 

pico na fase da adolescência pode ser explicado pelas características biológicas 

desenvolvimentais, uma vez que as regiões corticais do cérebro envolvidas no controlo 

de impulsos e no planeamento da ação continuam a desenvolver-se até ao início da idade 

adulta (DeLisi, 2015b). Esta “imaturidade” neurológica traduz-se num repertório 

comportamental extremamente orientado para recompensas sociais e emocionais 

(Steinberg, 2010).  Um exemplo ilustrativo destes resultados é o estudo longitudinal de 

Harden e Tucker-Drob (2011) que demonstrou que a impulsividade decresce ao longo da 

adolescência, permanecendo estável a partir dos 20 anos de idade. No mesmo sentido, o 

estudo de Pittsburgh revelou que a impulsividade cognitiva elevada está associada com 

o pico da delinquência e com o seu rápido declínio no início da idade adulta (Loeber et 

al., 2012).  
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Discutam-se, agora, as diferenças encontradas no contexto de socialização e que 

incluem as variáveis práticas parentais, delinquência de pares e atividades em grupo e a 

presença de desordens e incivilidades na zona de residência.  

No que toca às práticas parentais, apenas a punição física apresentou diferenças 

significativas entre os três grupos de idade, na primeira wave. Mais concretamente, o 

recurso a estratégias de punição física para controlar e corrigir o comportamento 

inadequado dos filhos parece ser mais elevado durante a adolescência. Esta prática reduz-

se, contudo, quando os jovens atingem um período desenvolvimental mais maduro. 

Articulando com o ponto abordado anteriormente, é provável que este aumento da 

punição se relacione com os comportamentos de impulsividade e de risco que 

caracterizam a fase da adolescência. Com efeito, são vários os estudos que sugerem que 

o comportamento impulsivo ou dito “difícil” das crianças e jovens também pode 

contribuir para que os pais exerçam uma parentalidade com contornos mais negativos, 

escorados em estratégias de punição. Autores como Grusec (2011) referem que o 

processo de socialização não ocorre apenas numa direção, emergindo antes como um 

processo recíproco entre pais e filhos. Apesar de os pais transmitirem as regras e 

standards sociais aos seus filhos, estes também se consubstanciam como agentes ativos, 

apresentando características temperamentais que vão facilitar ou, contrariamente, 

dificultar o processo de socialização parental. Nesse sentido, algumas pesquisas como por 

exemplo a de Larsson et al. (2008) que demonstrou que a relação entre parentalidade 

negativa e comportamento antissocial é melhor explicada através de um modelo de 

reciprocidade do que isoladamente. Mais especificamente, os autores descobriram que as 

atitudes negativas dos pais face aos filhos, avaliadas aos 4 anos, predizem o 

comportamento antissocial dos filhos aos 7 anos e que estes, por sua vez, exacerbam a 

parentalidade negativa.  

Por sua vez, a delinquência de pares, bem como, a realização de atividades 

antissociais em grupo parece aliar-se à tendência encontrada para a delinquência, 

constatando-se o seu aumento com a idade. A entrada na adolescência e os anos que se 

seguem marcam-se, desta forma, por um relato mais elevado de condutas delinquentes 

praticadas pares, assim como, pelo envolvimento mais expressivo em atividades grupais 

antissociais, como consumir álcool e drogas ou provocar distúrbios na rua. Este resultado 

também era expectável dada a multiplicidade de teorias e investigações empíricas que 

identificam a associação a pares desviantes como um dos fatores mais explicativos da 

delinquência juvenil. Pesquisas como a de Haynie e Osgood (2005) e Osgood e Anderson 
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(2004) revelaram, de facto, que os indivíduos com comportamentos delinquentes tendem 

a associar-se a pares também delinquentes, sendo comum praticarem atividades de 

socialização não estruturadas em conjunto. Por sua vez, teorias como a Teoria 

Taxonómica (Moffitt, 1993) ou a Teoria Interacional (Thornberry & Krohn, 2001), entre 

outras, enfatizam o reforço social adveniente da prática de atos delinquentes com pares 

para explicar a emergência de comportamentos delinquentes na adolescência, como 

sucede, por exemplo, com os chamados “delinquentes limitados à adolescência”. Deixa-

se, no entanto, esta elaboração para momentos posteriores desta discussão.  

Por último, importa destacar os resultados relativos à zona de residência. Os 

resultados encontrados demonstram que a vinculação à área de residência e a perceção 

sobre as desordens e incivilidades aumentam com a idade, sendo superior a partir dos 15 

anos. Atendendo à relação positiva que estas últimas variáveis assumem habitualmente 

com a delinquência e verificando-se que esta também tende a aumentar com a idade, este 

resultado também era previsível. De facto, a adversidade estrutural, marcada por aspetos 

como a pobreza, o desemprego ou a desorganização social, tem sido apontada como um 

dos fatores de risco mais substanciais para explicar, direta ou indiretamente, o 

comportamento delinquente (Sampson et. al, 1997).  

 

O segundo objetivo da presente investigação versou sobre a análise da 

continuidade do comportamento delinquente entre a primeira e a segunda wave, 

avançando-se com a hipótese de que “existe uma estabilidade temporal, entre a primeira 

e a segunda wave, relativamente ao comportamento antissocial e delinquente”.  

Como foi aludido no enquadramento teórico, a evolução de padrões 

delinquenciais ao longo da vida tem sido estudada em termos da sua continuidade ou 

descontinuidade no tempo. Neste contexto, várias pesquisas apontam para uma 

estabilidade considerável da atividade transgressiva, observando-se, ainda que 

minoritariamente, trajetórias delinquentes persistentes pautadas por uma relação positiva 

entre comportamentos disruptivos precoces na infância e a delinquência na vida adulta 

(Nagin & Paternoster, 2000; Smith, 2002). Neste sentido, a continuidade pode ser 

perspetivada quer em termos de estabilidade, como da coocorrência de comportamentos 

antissociais e delinquentes, bem como da diversificação e progressão da atividade 

transgressiva no tempo (Negreiros, 2001).  

O presente estudo, ao analisar um lapso temporal breve e ao centra-se unicamente 

na adolescência, não permite, naturalmente, comparar os dados aqui alcançados com os 
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estudos longitudinais mais duradouros e que acompanham os mesmos indivíduos durante 

a infância, a adolescência e a idade adulta. Porém, uma aproximação é possível.  

Na análise correlacional entre as variáveis avaliadas na primeira e na segunda 

wave, foi possível observar que a delinquência prévia está positivamente correlacionada 

com a delinquência futura, ainda que esta correlação seja moderada. No mesmo sentido, 

também a delinquência reportada relativamente aos pares assim como a realização de 

atividades antissociais, mantiveram-se da primeira para a segunda wave. Por último, os 

comportamentos prévios de externalização, respeitantes ao contexto individual 

investigado, surgiram positivamente correlacionados com a delinquência futura, com a 

delinquência de pares e com as atividades antissociais em grupo na segunda wave.  

Salvaguardando as limitações deste estudo, uma análise integrada destes 

resultados sugere que pode haver uma estabilidade temporal moderada no 

comportamento antissocial e delinquente, visível na relação positiva que se estabelece 

entre delinquência e atos antissociais passados e delinquência futura. Pode inferir-se, 

assim, que as crianças e jovens que, no passado, cometeram um dado número de ofensas, 

apesentam uma probabilidade mais elevada de continuarem a praticar atos delituosos em 

momentos posteriores. No mesmo sentido, estes dados também ilustram a ideia de 

continuidade enquanto coocorrência de comportamentos antissociais, traduzida numa 

relação entre delinquência e um estilo de vida marcado por uma panóplia de atos 

antissociais. Na presente pesquisa, essa conexão pode ser observada na relação positiva 

encontrada entre delinquência e a realização de atividades antissociais em ambas as waves 

e da primeira para a segunda wave.  

Estes resultados podem ser interpretados à luz da literatura sobre os fatores de 

risco da delinquência. Na verdade, os estudos focados nos antecedentes temporais da 

delinquência, apontam para a relevância que os comportamentos antissociais passados 

têm na delinquência futura. Um exemplo é a metanálise conduzida por Lipsey e Derzon 

(1998) que sugere que os problemas de conduta na infância, como a agressividade, a 

mentira, o absentismo, o furto etc., constituem fatores de risco da delinquência futura, 

indicando que existe uma continuidade entre comportamento antissocial na infância e a 

atividade delinquencial na adolescência e na vida adulta. Por sua vez, a ideia de co-

ocorrência é visível nos resultados do estudo de Cambridge, que demonstrou haver uma 

relação positiva entre condenações aos 18 anos de idade e a adoção de comportamentos 

antissociais, como consumir álcool e drogas frequentemente, envolver-se em jogos de 
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azar e assumir comportamentos sexuais de risco em idades mais precoces (Farrington, 

2004).  

 

Intrinsecamente relacionado com o objetivo anterior, um terceiro intuito da 

presente investigação visou a identificação dos correlatos e dos preditores individuais e 

sociais do comportamento antissocial e delinquente, numa perspetiva transversal e 

longitudinal. Esta análise prende-se, assim, com a identificação dos fatores de risco da 

delinquência e também, de uma forma mais geral, com a análise da própria continuidade 

e descontinuidade do comportamento delinquente no tempo.  

Deste objetivo adveio a formulação de quatro hipóteses de investigação, duas no 

plano transversal e duas no plano longitudinal.  

Inicie-se pela análise transversal. Nesta, hipotetizou-se que “existe uma relação 

negativa (correlacional e preditiva) entre a emoção moral de culpa, o controlo por 

esforço, o comportamento prosocial, as práticas parentais positivas (envolvimento 

parental e disciplina positiva), a vinculação à escola e o desenvolvimento do 

comportamento antissocial e delinquente” e que “existe uma relação positiva 

(correlacional e preditiva) entre a emoção moral de vergonha, o comportamento de 

externalização, o comportamento de internalização, a impulsividade e o baixo 

autocontrolo, a emocionalidade negativa, as práticas parentais negativas (fraca 

supervisão, disciplina inconsistente e punição física), a delinquência de pares e as 

atividades antissociais, a vinculação à área de residência, a presença de desordens e 

incivilidades e o desenvolvimento do comportamento antissocial e delinquente”. Ambas 

as hipóteses foram parcialmente confirmadas. 

No que respeita às emoções morais, verificou-se que a culpa emergiu como um 

correlato negativo do comportamento delinquente em ambas as waves. Por sua vez, na 

análise de regressões, não obstante surgir pontualmente como um preditor negativo, a sua 

significância nunca se manteve no modelo final que incluiu outros preditores individuais. 

Ainda assim, é possível afirmar que a experiência fenomenológica da culpa adaptativa, e 

que inclui sentimentos de remorso e uma necessidade de reparar os danos causados com 

uma transgressão, parece ter um efeito inibidor da prática de atos delinquentes. E a 

vergonha? Os resultados apontam para uma ausência de relação entre esta emoção e a 

delinquência, não se confirmando assim a hipótese avançada.  Note-se, porém, que a 

vergonha avaliada na primeira wave surgiu positivamente correlacionada com os 

comportamentos de externalização na segunda wave.  
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Na sua globalidade, estes resultados confirmam investigações anteriores, 

particularmente, as conduzidas na área da Psicologia. Na verdade, o estudo da relação 

entre vergonha, culpa e comportamento delinquente tem apresentado resultados distintos 

e inconsistentes entre disciplinas científicas. Os estudos da Psicologia partem, 

geralmente, da distinção self-comportamento, utilizando medidas disposicionais da culpa 

e da vergonha (e.g. TOSCA). Por sua vez, as pesquisas criminológicas baseiam-se em 

modelos concetuais distintos, que nem sempre atendem à diferença fenomenológica entre 

ambas, e que normalmente avaliam a antecipação da culpa e da vergonha e não a 

propensão para sentir estas emoções. Numa revisão sobre este tópico, Tibbetts (2003) 

refere que “na pesquisa criminológica, todas as medidas das emoções auto-conscientes 

consistem em um ou dois itens (...) e tendem a operacionalizar a vergonha como a 

“culpa” que uma pessoa sente (ou deveria sentir) se cometessem determinado ato” 

(pp.107). 

Revisitando o enquadramento teórico, a perspetiva contemporânea da distinção 

self – comportamento proposta por Helen Lewis (1971), assume que a vergonha e a culpa 

estão associadas com categorias específicas de cognições, motivações e comportamentos 

(e.g. Tangney et al., 2007). Segundo esta abordagem, a vergonha engloba uma 

autoavaliação negativa dirigida ao self e um comportamento de evitação, enquanto que a 

culpa implica uma avaliação negativa do comportamento em si e uma conduta de 

aproximação com finalidades reparadoras. Na sua reconceptualização sobre esta 

perspetiva, Tangney (1991; Tangney et al., 1992) propõe que a tendência para sentir 

vergonha não é adaptativa, na medida em que alterar todo o self, pelo menos a curto-

prazo, pode conduzir a comportamentos de isolamento (e.g. fugir, esconder-se) e de 

agressividade. Em contraste, a tendência para sentir culpa é descrita, pela autora, como 

uma experiência adaptativa, uma vez que motiva a reparação das consequências 

originadas pela ação transgressiva e o evitamento deste tipo de conduta no futuro. Neste 

contexto, Tangney e Dearing (2002) também salientam a necessidade de distinguir entre 

a tendência disposicional ou propensão para experienciar culpa e o sentir culpa. A 

tendência para sentir culpa é, de acordo com as autoras, adaptativa na medida em que 

motiva os indivíduos a adotar comportamentos de aproximação após uma violação moral. 

Contudo, se uma pessoa sente uma culpa generalizada, isto é, uma culpa que não é 

precedida de um evento específico, pode assumir contornos desadaptativos ou 

ruminativos.  
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A diferenciação fenomenológica entre culpa e vergonha também se deve refletir 

no plano metodológico. Aqui, as evidências empíricas apontam para a adequação das 

medidas disposicionais baseadas em cenários, comumente utilizadas nos estudos da 

Psicologia. Nesta abordagem mais recente, são apresentados aos respondentes um 

conjunto de cenários que retratam situações quotidianas específicas e que refletem 

descrições fenomenológicas breves da culpa e da vergonha, face a esse contexto concreto. 

As respostas traduzem, assim, aspetos afetivos, cognitivos e comportamentais associados 

à disposição para experienciar culpa e vergonha e que se fundamentam nas descrições 

teóricas e empíricas destas experiências. Um exemplo de uma medida baseada em 

cenários é o instrumento utilizado na presente investigação, o Test of Self-Conscious 

Affect (TOSCA) (Tangney et al., 1990), no qual a propensão para sentir culpa é 

operacionalizada como uma tendência consistente para expressar níveis elevados de 

arrependimento e remorsos (e.g. Pensaria que devia ter sido mais cuidadoso) e a 

necessidade de reparar as consequências do comportamento (e.g. Pensaria que devia ter 

ouvido tudo aquilo que o professor disse e estudar mais), enquanto que a vergonha é 

operacionalizada como uma forte inclinação para criticar o self (e.g. Pensaria que 

ninguém ia gostar de mim se a minha prima lhe contasse a verdade) e assumir 

comportamentos de evitamento (e.g. A minha vontade era esconder-me debaixo da 

cadeira, envergonhado). Em contraste, nos estudos da Criminologia é comum medir-se 

a antecipação da culpa e da vergonha, ou seja, o grau de culpa ou de vergonha que se 

antecipa experienciar quando se é detetado a cometer uma ofensa. Nesta medida, a 

antecipação para sentir vergonha é operacionalizada através de questões como “se fosses 

apanhado a furtar, e a tua mãe ou o teu pai descobrissem, sentir-te-ias envergonhado?”, 

e a antecipação para sentir culpa com questões, como “sentir-te-ias culpado se fizesses 

algo que os teus pais tivessem proibido?” (Svensson et al., 2012).   

A inconsistência entre os resultados alcançados nos estudos da Criminologia e da 

Psicologia podem basear-se, assim, na adoção de perspetivas conceptuais e metodologias 

distintas. Enquanto que nos primeiros, a culpa e a vergonha emergem como preditores 

negativos do comportamento antissocial e delinquente, nas pesquisas da Psicologia a 

relação entre vergonha e comportamento delinquente não é tão clara, surgindo ora 

associada positivamente àquela variável ora não apresentando qualquer relação com a 

mesma (Tangney et al., 2007; Tibbetts, 2003). Desta forma, os dados aqui em análise 

confirmam, por um lado, pesquisas como a de Stuewig e McCloskey (2005), Blackwell 

(2000) e Svensson et al. (2012) que sugerem que a culpa está inversamente relacionada 
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com a delinquência autorrevelada; e por outro, as investigações como a conduzida por 

Tibbetts (2003) que demonstrou que a tendência para sentir vergonha avaliada pela 

TOSCA (instrumento utilizado na presente pesquisa) não apresentou qualquer relação 

com a conduta criminal.  

Os resultados alcançados podem ser explicados, deste modo, pelo enquadramento 

conceptual da presente investigação e que traduz a distinção self-comportamento 

(Tangney & Dearing, 2002). Este enquadramento levou, como mencionado, à adoção de 

um instrumento, a TOSCA, que reflete essa diferenciação e que operacionaliza a 

propensão para sentir culpa como uma emoção adaptativa e a propensão para sentir 

vergonha como uma emoção não adaptativa. Acresce que a ausência de uma relação entre 

vergonha e delinquência também foi encontrada noutras investigações, colocando-se a 

possibilidade da vergonha agir sobre a delinquência indiretamente, através de outras 

variáveis mediadoras, como a raiva ou a externalização da culpa (e.g. Tangney et al., 

2014). Por fim, salienta-se que estes resultados apontam para a necessidade de integrar 

estas variáveis nas teorias criminológicas e na conceptualização de programas de 

prevenção e de intervenção no comportamento delinquente. Não obstante alguns 

referenciais teóricos, como a Teoria da Ação Situacional de Wikstrom (2004) ou a Teoria 

da Vergonha Reintegrativa de Braithwaite (1989) aludirem diretamente ao efeito inibidor 

destas emoções na atividade transgressiva, constata-se ainda uma falta de harmonização 

nas investigações focadas nesse efeito e que tem gerado dificuldades de transposição 

dessas evidências para o campo da intervenção. Esta ausência de consonância é visível 

na forma como estas duas teorias criminológicas abordam o papel da culpa e da vergonha. 

Ao passo que Braithwaite (1989) distingue o conceito de “vergonha desintegrativa”, 

enquanto um conjunto de práticas de estigmatização focadas na punição do indivíduo, do 

conceito de “vergonha reintegrativa” enquanto um conjunto de práticas centradas no 

crime cometido e na responsabilização ou no perdão; Wikstrom (2004) conceptualiza a 

culpa e a vergonha como emoções semelhantes, operacionalizando-as como o grau de 

culpa ou de vergonha antecipada nos casos em que o crime é detetado por outras pessoas.  

Retomando a discussão da hipótese em análise, hipotetizou-se, relativamente ao 

temperamento, que controlo por esforço apresentaria uma relação negativa com o 

comportamento delinquente; e a impulsividade, o baixo autocontrolo e a emocionalidade 

negativa apresentariam uma relação positiva com aquela variável. Mais uma vez, esta 

hipótese foi parcialmente confirmada.  
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Com efeito, não foi encontrada nenhuma relação transversal ou longitudinal entre 

o controlo por esforço, a emocionalidade negativa e a delinquência. Existe uma 

multiplicidade de razões que podem explicar estes resultados. Em primeiro lugar, 

constata-se que a maioria das investigações focadas no conceito de controlo por esforço 

e de emocionalidade negativa são conduzidas em amostras com idades muito precoces, 

incluindo raramente o período da adolescência. Veja-se, por exemplo, o corpo de 

investigações conduzidas por Kochanska ou Eisenberg e seus colegas. Nestas, as idades 

sob estudo situam-se, normalmente, entre os 22 meses e os 8 anos de idade, avaliando 

também comportamentos distintos do delinquente, como é o caso do comportamento de 

externalização. Uma segunda razão é de ordem conceptual. É frequente observar-se, em 

diferentes estudos, uma sobreposição entre os conceitos de controlo por esforço, funções 

executivas (e.g. fraca capacidade de controlo inibitório, incapacidade de adiar a 

gratificação, fraca concentração etc.) e até mesmo de baixo autocontrolo. Esta 

sobreposição tende a ofuscar a diferenciação que pode haver entre estes conceitos e a sua 

relação com a delinquência. Apesar do exposto, é comum encontrar-se em diversas 

investigações, medidas agregadas que englobam várias componentes normalmente 

associadas a estes conceitos. Por exemplo, na pesquisa de Moffitt et al. (2011), os autores 

utilizaram uma medida agregada do autocontrolo (composta por índices de 

impulsividade, hiperatividade e falta de atenção) avaliada entre os 3 e os 11 anos. Esta 

medida consubstanciou um preditor positivo de problemas de saúde e de comportamentos 

antissociais na idade adulta. Acresce que, o problema da conceptualização também ocorre 

com o constructo de emocionalidade negativa, traduzida na tendência do indivíduo a 

reagir de forma intensa e negativa a eventos ambientais, avaliada através de múltiplos 

indicadores, como a raiva, a ansiedade, a irritabilidade, o medo e a tristeza. Ora, autores 

como Frick e Morris (2004) salientam a necessidade de especificar que tipos de emoções 

são mais importantes na explicação da delinquência, sugerindo que são necessários 

estudos focados em examinar e discriminar a relação entre as diferentes subdimensões da 

emocionalidade negativa e a atividade transgressiva e antissocial.   

Regressando à hipótese em questão, neste estudo foi encontrada uma relação 

positiva entre a impulsividade e conceitos próximos (e.g. baixo autocontrolo, propensão 

para o risco, procura de sensações) e o comportamento delinquente. Note-se que estes 

conceitos foram avaliados através de múltiplas medidas, tais como, o EATQ que avaliou 

a procura de sensações através do relato parental, a escala do baixo autocontrolo de 

Grasmick e colaboradores que avaliou o baixo autocontrolo de acordo com a Teria Geral 
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do crime, a tarefa BART que mediu a propensão para o risco e a tarefa Go/Nogo que 

avaliou a falta de atenção e a impulsividade motora. A utilização desta variedade de 

medidas, não obstante trazerem a este estudo uma componente multi-metodológica 

(questionários vs. tarefas comportamentais) refletem a dificuldade em destrinçar estes 

conceitos entre si. Por exemplo, Rothbart et al. (2001) identifica a impulsividade como 

uma componente da dimensão de extroversão do temperamento, usando no EATQ uma 

medida de procura de sensações para avaliar aquele conceito. Outros autores como Nigg 

(2017) distinguem a impulsividade, traduzida numa maior sensibilidade à recompensa 

imediata, da propensão para o risco que consubstancia uma desvalorização de 

consequências negativas face à probabilidade de recompensa, podendo esta característica 

ser ou não impulsiva. Por sua vez, Gottfredson e Hirshi (1990) conceptualizam o baixo 

autocontrolo como um constructo resultante do somatório de diversas dimensões, entre 

as quais a impulsividade e a procura de risco. Face a esta indefinição conceptual e, 

consequentemente metodológica, considera-se, para a presente discussão, o conceito de 

impulsividade num sentido alargado e que engloba características próximas dos 

constructos de propensão para o risco e da procura de sensações. Por sua vez, o conceito 

de autocontrolo tal como conceptualizado na Teoria Geral do Crime será analisado 

separadamente.  

Ora, os resultados alcançados demonstram de forma sistemática uma relação 

positiva (correlacional e preditiva) entre a procura de sensações e a variedade da 

delinquência. Mais concretamente, esta variável emerge como o único preditor individual 

estatisticamente significativo na wave 1, quer no modelo geral, quer nos modelos 

conduzido para os diferentes períodos desenvolvimentais. Esta relação também foi 

encontrada, na wave 2, relativamente ao baixo autocontrolo avaliado pela escala de 

Grasmick, que emergiu como um preditor positivo da delinquência em ambos os modelos 

finais. Constata-se, assim, que a menor capacidade de adiamento da gratificação e de 

resistir a tentações, e uma maior orientação para a recompensa e para o envolvimento em 

atividades excitantes contribuem para a prática de atos delinquentes, particularmente 

durante o período aqui definido como a adolescência (entre os 13 e 15 anos na wave 1 e 

entre os 14 e 16 nos na wave 2). Estes resultados vão, desta forma, ao encontro de outras 

investigações passadas e que apontam para a robustez daquela relação. A título de 

exemplo, a investigação de Fergusson et al., (2013), que usando uma medida agregada de 

autocontrolo semelhante à utilizada por Moffitt et al. (2011), revelou que o baixo 

autocontrolo, avaliado entre os 6 e os 12 anos, prediz positivamente a delinquência 
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violenta e contra a propriedade, bem como, taxas mais elevadas de detenções e de 

condenações e o consumo de álcool e drogas na idade adulta. No mesmo sentido, o estudo 

de Montreal (Tremblay et. al, 1994) aponta para a importância da impulsividade em 

rapazes que, avaliada aos 6 anos de idade, constituiu o preditor mais robusto do início e 

estabilidade do comportamento antissocial entre os 10 e os 13 anos. Por último, com base 

nos dados do estudo de Dunedin, Caspi et al. (1995) demonstraram que a impulsividade, 

a falta de persistência e a irritabilidade medida aos 3 e aos 5 anos surgiram positivamente 

correlacionadas com os problemas de atenção, com a hiperatividade aos 9 e aos 11 anos 

e com a desordem de conduta e o comportamento antissocial aos 13 e aos 15 anos. Aos 

18 anos, os jovens com fracas capacidades de controlo revelaram também níveis mais 

elevados de impulsividade, procura de sensações, agressividade e alienação interpessoal. 

Aos 21 anos, a falta de controlo surgiu igualmente relacionada com mais condenações 

criminais e com o abandono escolar. 

Dirigindo agora o foco para os resultados concernentes à variável 

“comportamentos”, avaliada pelo SDQ, foi hipotetizado que o comportamento de 

externalização e de internalização apresentaria uma relação positiva com o 

comportamento delinquente e que o comportamento prosocial apresentaria uma relação 

negativa com o envolvimento em práticas delituosas. Também esta parte da hipótese mais 

geral foi parcialmente confirmada.  

Mais especificamente, não se observou uma relação entre o comportamento de 

internalização e a delinquência em ambas as waves, constatando-se uma relação negativa, 

mas fraca, entre o comportamento prosocial e a delinquência na wave 2. Este último 

resultado sugere que as crianças e jovens que se envolvem de forma mais frequente em 

atividades delinquentes, tendem a adotar menos comportamentos em benefício dos 

outros. No que respeita à internalização, esta escala engloba as duas subescalas sintomas 

emocionais e problemas de relacionamento com os pares, sendo, portanto, expectável a 

sua relação positiva com o comportamento delinquente. Uma possível explicação para 

este resultado é a pouca expressão que os comportamentos de internalização assumiram 

na amostra deste estudo. Com efeito, quer na wave 1 como na wave 2, esta variável 

apresenta um valor médio baixo face aos valores mínimos e máximos. É possível que 

aquela relação só seja observável em amostras com comportamentos de internalização 

mais exacerbados. Este argumento relaciona-se com uma segunda explicação e que se 

prende com a própria escala e o somatório das suas subescalas. Note-se que esta operação 

é recomendada pelos próprios autores do SDQ, sempre que as investigações incluam 
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amostras comunitárias, como é o caso da presente investigação (Goodman et al., 2010). 

Ao agrupar as subescalas numa só, também se está a perder o poder discriminante do 

instrumento sobre os sintomas emocionais e os problemas de relacionamento. Depreende-

se, assim, que estudos futuros devem utilizar as duas abordagens simultaneamente, de 

forma a comparar a validade discriminante do instrumento original e do instrumento 

modificado para amostras comunitárias.  

No que toca ao comportamento de externalização, este surgiu como um correlato 

e preditor positivo da delinquência na análise transversal conduzida na segunda wave. 

Este resultado foi encontrado não só no modelo final concernente à delinquência da 

amostra global, mas também nos modelos conduzidos para os diferentes períodos 

desenvolvimentais. Nestes, o comportamento de externalização emergiu como um 

preditor positivo da delinquência na pré-adolescência. Ora, o que indicam estes 

resultados? Desde logo, a ideia de precedência e de coocorrência entre comportamentos 

considerados problemáticos e a prática de atos delinquentes, já abordada anteriormente. 

Tal como a escala da internalização, também a escala dos comportamentos de 

externalização resultou da união da subescala problemas de conduta e da subescala 

hiperatividade/problemas de atenção (Goodman et al., 2001), contemplando assim uma 

globalidade de constructos (e.g. irritabilidade, frustração, desobediência, mentir, enganar, 

falta de concentração), cuja importância tem sido destacada em várias teorias e estudos 

da Criminologia Desenvolvimental. Deixa-se, porém, esta apreciação para um momento 

posterior, mais especificamente, a discussão dos resultados obtidos na análise 

longitudinal.  

Prosseguindo, agora, para as relações encontradas entre as práticas parentais e o 

comportamento delinquente, estabeleceu-se que “as práticas parentais positivas 

(envolvimento parental e disciplina positiva) apresentariam uma relação negativa com a 

delinquência e as “as práticas parentais negativas (fraca supervisão, disciplina 

inconsistente e punição física) apresentariam uma relação positiva com a delinquência.  

Os resultados não confirmam esta parte da hipótese geral. Com efeito, a análise 

correlacional e a análise preditiva não demonstraram, em nenhuma wave, uma influência 

direta negativa ou positiva das práticas parentais no comportamento delinquente. A única 

exceção concerne à relação negativa, embora fraca, encontrada entre a disciplina positiva 

e o comportamento delinquente na wave 1. Ou seja, o recurso a estratégias disciplinares 

positivas, como a aplicação de reforços positivos ao comportamento adequado das 

crianças e jovens, parece inibir a adoção de comportamentos delinquentes.  
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Considerando a literatura criminológica, estes resultados são, de uma forma 

global, inesperados. Na verdade, a família, e os pais em particular, têm sido apontados 

como a primeira fonte de socialização das crianças, sendo consistente a relação 

estabelecida entre práticas parentais pobres e o desenvolvimento de comportamentos 

antissociais, incluindo a desobediência, a agressividade e a delinquência (e.g. Farrington 

et al., 2001; Hoeve et al., 2008; Hoeve et al., 2007).  No que respeita às práticas 

disciplinares ou de controlo parental, estas procuram restringir e gerir o comportamento 

da criança, através da transmissão de regras e de padrões de condutas, estabelecendo 

igualmente as consequências para comportamentos desadequados (Grusec, 2011; Kiff et 

al., 2011). Neste contexto, a literatura salienta a importância da disciplina negativa e 

inconsistente, do uso elevado da afirmação de poder e da fraca supervisão parental 

enquanto práticas que podem contribuir para o desenvolvimento da delinquência. Por 

exemplo, no estudo de Cambridge-Somerville (McCord, 1979), a fraca supervisão 

parental durante a infância surgiu como o preditor mais robusto da criminalidade violenta 

e da criminalidade contra a propriedade aos 45 anos. Outras investigações apontam para 

uma relação positiva entre a afirmação de poder (e.g. uso da força física para controlar o 

comportamento da criança) e o desenvolvimento do comportamento antissocial. 

Pesquisas como a de Newson e Newson (1989 cit. in Farrington & Welsh, 2007) indicam 

que o recurso à punição física como estratégia de controlo entre os 7 e os 11 anos constitui 

um forte preditor de condenações futuras. Mais especificamente, este estudo revelou que 

40% dos ofensores condenados tinham sido espancados ou batidos quando tinham 11 

anos de idade. Também no estudo de Pittsburgh ficou demonstrado que a punição física 

prediz a delinquência e que estes efeitos variam em função da etnia ou origem 

populacional:  21% dos indivíduos caucasianos que foram punidos fisicamente durante a 

infância pelas suas mães, tornaram-se adultos mais violentos, comparados a 32% de 

indivíduos afro-americanos que apresentaram resultados semelhantes (Farrington, Loeber 

& Stouthamer-Loeber, 2003). Por sua vez, o suporte parental (também designado como 

calor parental, responsividade e aceitação) reflete a tendência para os pais serem sensíveis 

e responsivos às necessidades emocionais da criança, assim como, para exprimirem 

emoções e comportamentos positivos. De acordo com Grusec e Davidov (2015), este 

conjunto de práticas pode promover a capacidade de autorregulação da criança para lidar 

de forma mais ajustada com emoções negativas. Ao nível empírico, a literatura aponta, 

de uma forma geral, para uma relação negativa entre calor e envolvimento parental e o 

desenvolvimento de comportamentos antissociais e delinquentes. Neste sentido, a 
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investigação de McCord (1997) revelou que o calor parental pode ter um efeito protetor 

e mitigador das consequências negativas da punição física. Mais concretamente, este 

estudo revelou que 51% dos rapazes com mães mais punitivas e frias durante a infância 

foram condenados em idades posteriores, comparados, a 21% de rapazes condenados com 

mães que, apesar de recorrerem à punição física, também demonstravam uma relação de 

afeto e proximidade com os filhos.  Por sua vez, o estudo de Cambridge revelou que o 

fraco envolvimento paternal duplicava o risco de condenação futura, assim como, 

predizia a persistência do comportamento delinquente após os 21 anos de idade 

(Farrington & Welsh, 2007).  

Pode avançar-se com um conjunto de explicações para os resultados obtidos na 

presente investigação. Desde logo o lapso temporal em análise (1 ano) e o foco deste 

estudo no período da adolescência. Na verdade, a maioria da literatura empírica abordada 

identifica as práticas parentais na infância e início da adolescência como preditores 

negativos ou positivos da delinquência na idade adulta. Está-se, portanto, perante um fator 

de risco distal e não proximal, ou seja, um fator de risco que se distancia, no tempo, do 

seu resultado negativo. Neste domínio, autores como Loeber e Stouthamer-Loeber (1986) 

referem a possibilidade da existência de um “efeito adormecido”23 relativamente a certas 

práticas parentais e à sua associação com a delinquência. Esta ideia sugere que o efeito 

de determinados comportamentos parentais é latente no tempo e que a sua influência na 

atividade transgressiva só é observável vários anos mais tarde e, portanto, em estudos 

temporalmente mais extensos. Seguindo esta linha de raciocínio, talvez fosse possível 

encontrar aquelas relações se este estudo fosse mais longo e abrangesse, por exemplo, a 

idade adulta. Uma segunda questão prende-se com a importância que os pares assumem 

no período da adolescência e que, muitas vezes, emergem como o principal agente de 

socialização nesta fase desenvolvimental. Conforme referido anteriormente, nesta 

pesquisa, o início da adolescência parece não só caracterizar-se por um aumento da 

delinquência de pares, mas também pelo envolvimento mais elevado dos indivíduos em 

atividades grupais antissociais. Ou seja, é possível que no período sob investigação, a 

influência dos pais não seja tão manifesta ou possa assumir uma via indireta na prática de 

atos delinquentes. Esta ideia conduz à terceira explicação, ou seja, à hipótese que 

diferentes práticas parentais possam mediar ou moderar a relação entre outros fatores de 

risco e o comportamento antissocial e delinquente. Remete-se, contudo, essa apreciação 

                                                        
23 Na língua original: "sleeper effect".  
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para momentos ulteriores, mais especificamente para o momento dedicado à discussão 

dos modelos de mediação e de moderação testados.  

Um último comentário prende-se com os resultados obtidos para a relação entre a 

delinquência de pares e as atividades antissociais, por um lado, e a vinculação à área de 

residência e a presença de desordens e incivilidades, por outro. Aqui hipotetizou-se que 

estas variáveis assumiriam uma relação positiva com o comportamento antissocial e 

delinquente. Na análise transversal, relativa à primeira e à segunda wave em separado, 

apenas se confirmou a importância da delinquência de pares e das atividades antissociais 

em grupo. Estas variáveis surgiram como preditores positivos da delinquência, assumindo 

uma maior expressão no período da adolescência e no pico da adolescência.  

Estes resultados confirmam investigações anteriores, ilustrando uma 

multiplicidade de premissas preconizadas nas teorias da Criminologia Desenvolvimental. 

Veja-se por exemplo, a Teoria Taxonómica (Moffitt, 1993), de acordo com a qual a 

delinquência limitada à adolescência se explica pelo chamado “hiato maturacional” 

experienciado pelos jovens, mas também pelo contexto de socialização de pares (Piquero 

& Moffitt, 2005). Mais especificamente, esta teoria propõe que a fase da adolescência é 

marcada pelo desfasamento temporal entre o tempo biológico e o tempo social dos 

adolescentes. Embora haja uma proximidade da idade adulta, os jovens ainda têm de lidar 

com limitações no acesso a privilégios e responsabilidades comuns neste período da vida 

(e.g. sair à noite, fumar, consumir álcool). Simultaneamente, verifica-se uma 

aproximação aos pares da mesma faixa etária e que, muitas vezes, assumem 

comportamentos desviantes. A delinquência emerge, assim, como uma forma de 

demonstrar autonomia e independência face às figuras da autoridade, por um lado, e do 

mimetismo e reforço social que os jovens obtêm dos seus pares quando se comportam de 

forma antissocial. Com uma motivação essencialmente instrumental, a delinquência 

adotada por estes ofensores juvenis compreende, normalmente, ofensas menos sérias ou 

as chamadas status offenses cometidas em grupo (Piquero & Moffitt, 2005). É com base 

nesta evidência, que Moffitt (1993) argumenta que este tipo de delinquência pode ser 

“normativa” ou “adaptativa”.  

Outra teoria que destaca a importância da delinquência de pares e das atividades 

em grupo é a Teoria Interacional de Thornberry & Krohn (2001). Estes autores propõem 

que a interação entre diferentes fatores de risco explica o início da atividade delinquente 

em diferentes períodos desenvolvimentais. Sendo assim, é entre os 12 e os 18 anos de 

idade que a associação a pares desviantes emerge como o principal fator explicativo da 
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atividade transgressiva. Mais concretamente, a Teoria Interacional preconiza que a 

associação a pares desviantes resulta da interação entre a adversidade estrutural e a 

ineficácia parental. Perante essa associação, há uma possibilidade de os jovens integrarem 

uma rede antissocial mais ampla, como é o caso da pertença a gangs e que vai explicar a 

delinquência cometida neste período desenvolvimental. Em termos empíricos, estas 

hipóteses têm sido profusamente confirmadas. Por exemplo, o estudo de Thornberry et 

al., (1994) demonstrou que relação entre a associação a pares desviantes e a prática de 

atos delinquentes é explicada pelo reforço adveniente de uma rede social de pares 

antissociais. Acresce que, de acordo com os resultados desta pesquisa, o envolvimento 

em práticas delinquentes aumenta a associação a pares desviantes e esta, por sua vez, 

aumenta a probabilidade de atividade delinquente, sugerindo, assim, que esta relação é 

bidirecional. No mesmo sentido, o estudo mais recente de Stolzenberg e D’Alessio (2008) 

demonstrou que os padrões de co-ofensas entre jovens e adultos (um indicador 

comportamental da associação a pares antissociais) explicavam, em conjunto, o pico da 

criminalidade durante a adolescência e o início da idade adulta.  

 

Apreciadas, até este momento, as hipóteses colocadas ao nível da análise 

transversal, importa agora discutir as hipóteses estabelecidas para a análise longitudinal. 

Recorda-se que estas procuraram responder ao terceiro objetivo da presente investigação 

e que visou a identificação dos correlatos e dos preditores longitudinais do 

comportamento antissocial e delinquente. Neste contexto foram, assim, avançadas as 

seguintes hipóteses:  “a emoção moral de culpa, o controlo por esforço, o comportamento 

de internalização, as práticas parentais positivas (envolvimento parental e disciplina 

positiva) e a vinculação à escola, avaliadas em T1, predizem negativamente o 

comportamento antissocial e delinquente em T2” e  “a emoção moral de vergonha, os 

comportamentos de externalização, as práticas parentais negativas (fraca supervisão, 

disciplina inconsistente e punição física), a impulsividade e a emocionalidade negativa, 

a delinquência de pares e as atividades antissociais, a vinculação à área de residência e 

a presença de desordens e incivilidades na área de residência, avaliadas em T1, predizem 

positivamente o comportamento antissocial e delinquente em T2”. As questões que agora 

se colocam, são: existe uma semelhança entre os preditores transversais e longitudinais 

deste estudo? Estes resultados ilustram uma continuidade da delinquência no tempo? E 

se sim, essa continuidade deve ser interpretada em termos de uma maior “propensão 

criminal” ou numa perspetiva “state dependence” da criminalidade? 
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Com base no modelo de regressão final dos preditores longitudinais da 

delinquência, os resultados demonstram que a delinquência futura (avaliada na segunda 

wave) é positivamente influenciada (e por ordem decrescente em termos de poder 

explicativo) pelos comportamentos de externalização prévios, pela realização de 

atividades antissociais em grupo e pela presença de desordens e incivilidades na zona de 

residência (todos avaliados na primeira wave). Estes resultados apresentam, assim, 

algumas dissemelhanças com os resultados relativos aos preditores individuais e sociais 

identificados em cada wave em separado, sugerindo que o período desenvolvimental da 

adolescência também pode ser influenciado por diferentes fatores em diferentes 

momentos ou subfases.  

No contexto individual confirma-se, assim, a importância que os problemas 

antissociais anteriores assumem no desenvolvimento da atividade delinquente, um dado 

que também é consistente em múltiplas investigações longitudinais (e.g. Haapasalo & 

Tremblay, 1994; Tremblay et al., 1994). Esta variável já tinha emergido, a par do baixo 

autocontrolo e da delinquência de pares, como um dos preditores transversais da 

delinquência na wave 2. Conforme aludido nesse momento, o constructo de 

comportamentos de externalização compreendeu, nesta investigação, uma constelação de 

comportamentos que têm sido abordados teórica e empiricamente na explicação da 

atividade transgressiva no ciclo de vida, tais como o comportamento de agressividade, o 

mentir e o comportamento de hiperatividade e de falta de atenção. Ainda que haja sempre 

uma sobreposição conceptual, nesta investigação distinguiu-se, assim, os 

comportamentos de externalização ou antissociais do comportamento delinquente per si 

e que, englobou maioritariamente, ilícitos-penais (exceto o ato de andar de transportes 

públicos sem pagar).  

Revisitando os grandes eixos teóricos da Criminologia Desenvolvimental, é 

possível atribuir um conjunto de significados aos resultados alcançados.  

Um exemplo de uma teoria que alude diretamente à importância dos 

comportamentos de externalização e da sua progressão para o comportamento 

delinquente é o Modelo hierárquico do desenvolvimento da atividade transgressiva 

proposto por Loeber e seus colegas (1993). De acordo com este referencial, o 

comportamento antissocial organiza-se em torno de duas dimensões, o comportamento 

antissocial manifesto (e.g. comportamentos de confrontação e de agressividade) e o 

comportamento antissocial encoberto (e.g. comportamentos mais subtis, como mentir e 

enganar) que vão marcar diferentes trajetórias do comportamento delinquente, 
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designadamente, a trajetória manifesta, a trajetória encoberta e a trajetória do conflito 

com a autoridade. Entre os vários parâmetros que caracterizam estas sequências 

desenvolvimentais, está a ideia que os comportamentos mais graves são antecedidos por 

comportamentos menos graves e sérios (Loeber, 1988). Assim, por exemplo, na 

Trajetória do Conflito com a Autoridade, comportamentos de teimosia excessiva, 

desobediência e de desafio das figuras de autoridade na infância precedem, geralmente, 

comportamentos como o absentismo escolar, o fugir de casa e o vadiar até tarde, durante 

a noite. Antes dos 15 anos, na Trajetória Encoberta, comportamentos menos visíveis e 

de menor gravidade, como mentir frequentemente ou furtar pequenas coisas em lojas, 

podem evoluir para um quadro mais grave que inclui ofensas à propriedade, como o 

vandalismo e o fogo posto e, posteriormente, para atividades como o furto e a fraude. E 

por fim, na Trajetória Manifesta, marcada inicialmente por comportamentos agressivos 

de menor gravidade, como chatear os outros, intimidar e ameaçar, há uma evolução para 

comportamentos como o confronto físico individual ou em grupo (Loeber et al., 1993).  

Também na Teoria Taxonómica de Moffitt (1993), os comportamentos 

antissociais precoces são apontados como um dos fatores cruciais no processo de 

interação reativa, que explica a continuidade da atividade transgressiva na trajetória 

persistente. De acordo com a autora (1993), o comportamento “difícil” da criança na 

infância vai gerar uma reação adversa nos outros (e.g. pais, pares, professores), 

contribuindo para o estabelecimento de uma interação negativa de ação-reação entre a 

criança e o meio ambiente. Este comportamento vai afetar o exercício da parentalidade, 

principalmente ao nível das estratégias disciplinares, conduzindo a punições 

inconsistentes e mais severas e ao menor envolvimento dos pais na socialização dos 

filhos. O comportamento de externalização pode evoluir para problemas de conduta, que 

acompanhados da escassez de competências prosociais e de défices de linguagem e de 

raciocínio, contribuem para o insucesso escolar, para dificuldades posteriores de 

empregabilidade e, em último caso, para a delinquência.  

Em termos empíricos, a presença de comportamentos de externalização na 

infância tem sido investigada relativamente a várias problemáticas, como a delinquência 

violenta na idade adulta. A título de exemplo, o estudo de Brook et al., (2011) demonstrou 

que os comportamentos de externalização tendem a apresentar alguma estabilidade entre 

metade da adolescência e o início da idade adulta, influenciando diretamente a associação 

a pares delinquentes durante a adolescência que, por sua vez, vai contribuir para a 

persistência da delinquência na idade adulta. Outras pesquisas como a de Haapasalo e 
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Tremblay, (1994) e Tremblay et al. (1994) demonstram que os comportamentos de 

externalização em idade pré-escolar, mais especificamente, a agressividade física, são o 

único preditor robusto da criminalidade contra a propriedade antes dos 13 anos de idade. 

Com resultados semelhantes, o estudo de Cambridge revelou que um dos preditores mais 

fortes da detenção entre os 10 e os 13 anos era o comportamento problemático avaliado 

entre os 8 e os 10 anos (Farrington, 1986). 

Um segundo preditor positivo da delinquência na segunda wave foi a realização 

de atividades antissociais em grupo, como o consumo de álcool e drogas, o vandalismo 

de edifícios e equipamentos públicos (e.g. danificar paragens de autocarro e de metro), a 

provocação de distúrbios e o assustar pessoas na rua. Este resultado era expectável, não 

só atendendo à relevância que esta variável assumiu nas análises conduzidas previamente 

neste estudo, mas também considerando as investigações longitudinais que apontam para 

uma relação consistente entre delinquência de pares, atividades grupais e delinquência 

autorrevelada (e.g. Farrington & Welsh, 2007; Piquero et al., 2009).  

Deste resultado depreende-se, assim, que a delinquência reportada pela nossa 

amostra é eminentemente grupal e que está dependente, provavelmente, da associação a 

pares desviantes e das atividades que são realizadas em grupo com os mesmos. Em termos 

teóricos, já foram elaboradas referências ao longo desta discussão sobre o papel dos pares 

e das suas atividades na explicação da delinquência juvenil (e.g. Teoria Taxonómica de 

Moffitt ou a Teoria Interacional de Thornberry & Krohn). Outro referencial que importa 

considerar é Teoria Integrada do Potencial Cognitivo Antissocial de Farrington (2003). 

De acordo com este autor, o cometimento de atos delinquentes é explicado pela existência 

de fatores de risco a longo-prazo (potencial antissocial a longo-prazo) e de fatores de risco 

a curto-prazo (potencial antissocial a curto-prazo). Os primeiros pautam-se pela sua 

persistência e refletem diferenças entre-indivíduos, enquanto que os segundos traduzem 

variações intra-individuais. Nos fatores de risco a longo-prazo encontra-se a 

impulsividade, a modelação, os processos de socialização e os acontecimentos de vida. 

Por sua vez, nos fatores de risco a curto-prazo incluem-se a motivação e os fatores 

situacionais. Focando no potencial antissocial a curto-prazo, esta teoria preconiza que os 

seus níveis absolutos variam com a idade, atingindo um pico na adolescência que é 

explicado devido às mudanças intra-individuais em fatores que vão influenciar os fatores 

de risco a longo-prazo (e.g. da infância para a adolescência, constata-se uma diminuição 

da influência parental e um aumento da influência dos pares). Segundo Farrington (2003), 

o cometimento de ofensa resulta, assim, da interação entre individuo e o meio social, mais 
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concretamente, as oportunidades para o crime e as vítimas disponíveis. Este potencial 

antissocial a curto-prazo vai ser influenciado por fatores proximais energizantes como o 

aborrecimento, a raiva, o consumo de álcool, a frustração ou o encorajamento dos pares. 

Um olhar sobre a influência que as atividades antissociais assumiram na explicação da 

delinquência reportada na segunda wave, corrobora a premissa avançada pela Teoria 

Integrada do Potencial Cognitivo Antissocial (Farrington, 2003). É possível que a 

motivação para delinquir seja motivada ou “energizada” por fatores proximais como, 

simplesmente estar em grupo e necessitar de fazer algo mais excitante para superar o 

tédio. Aliados à emergência de oportunidades e à ausência de vigilância, estes 

comportamentos, não obstante assumirem uma natureza eminentemente situacional, 

podem consubstanciar fatores de risco a curto-prazo para o envolvimento em práticas 

delinquentes.  

Uma última apreciação, ainda relativa a este resultado, concerne a uma das 

grandes questões que tem sido debatida na relação entre pares e delinquência. Com efeito, 

não obstante a consistência deste dado, ainda não é claro se o comportamento delinquente 

é modelado e reforçado positivamente pelos pares desviantes ou se a associação a pares 

desviantes consubstancia uma manifestação da propensão individual para delinquir. 

Neste contexto, a investigação de Keenan et al. (1995) revelou que o padrão mais 

frequente é aquele no qual as crianças deixam de se associar a pares não desviantes para, 

gradualmente, se associarem a pares delinquentes, começando a cometer ofensas, ainda 

que de menor gravidade. Adicionalmente, o aumento da frequência da associação a pares 

desviantes e a prática de atos transgressivos mais sérios aumenta a probabilidade de uma 

associação mais elevada a uma rede social desviante. Outra hipótese também confirmada 

empiricamente, é que os pares desviantes exercem uma influência mais elevada em jovens 

que já apresentam um passado antissocial. Por exemplo, o estudo de Simons et al. (1994) 

sugere que o contacto com o sistema de justiça é mais elevado nos jovens que para além 

de apresentarem comportamentos antissociais também demonstram associar-se a pares 

desviantes desde idades muito precoces. Uma transposição destas reflexões para o 

presente estudo indica que uma maior associação a pares desviantes e a consequente 

realização de atividades antissociais em grupo parece gerar mais atividade delinquente. 

Porém, também se constata que esta associação é mais comum em jovens que também 

apresentam comportamentos de externalização. Estes resultados ilustram, assim, uma 

imagem quase cíclica da relação entre pares delinquentes e a própria delinquência juvenil: 

se é certo que as atividades antissociais em grupo predizem um maior envolvimento em 
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atos delinquentes, também é certo que esta relação se estabelece em jovens que já 

apresentam problemas de conduta no passado. Um maior esclarecimento desta questão 

depende, naturalmente, de estudos longitudinais mais duradouros através dos quais seja 

possível analisar a ordem cronológica e os efeitos recíprocos entre estas variáveis.  

Por fim, um terceiro preditor da delinquência na segunda wave foi a perceção 

sobre as desordens e incivilidades na área de residência. Por outras palavras, residir numa 

zona marcada por níveis mais elevados de criminalidade e por desordens físicas como 

edifícios vandalizados, graffitis e espaços abandonados, parece contribuir para o maior 

envolvimento em atividades delinquentes. Estes resultados devem, assim, ser 

interpretados à luz da literatura sobre os fatores de risco comunitários da delinquência.  

Na verdade, a relação entre adversidade estrutural ou desvantagens comunitárias 

é explorada numa panóplia de teorias da Criminologia Desenvolvimental. Um exemplo é 

a Teoria do Controlo Social Informal de Sampson e Laub (2005) que enfatiza a 

importância das instituições de controlo social formal e informal na explicação da 

delinquência. De acordo com estes autores, o vínculo a instituições de controlo como a 

família, a escola ou o trabalho é fundamental para inibir os indivíduos da prática de atos 

delinquentes. É o enfraquecimento destes vínculos que gera a possibilidade dos 

indivíduos se envolverem em atos ilegais e violarem as regras normalmente aceites por 

toda a sociedade. Por sua vez, os vínculos sociais resultam das interações recíprocas que 

as pessoas estabelecem com os outros em diferentes contextos sociais, ao longo do ciclo 

de vida. Não obstante as escolhas de cada um serem influenciadas pelas suas diferenças 

individuais, Sampson e Laub propõem que as mesmas também estimulam respostas 

sociais que podem restringir certos comportamentos e fomentar a emergência de 

determinadas oportunidades. Partindo desta premissa, os autores preconizam que a 

explicação para a criminalidade varia com a idade e com as transições que marcam a 

passagem entre diferentes fases desenvolvimentais. Assim por exemplo, na infância, são 

os processos familiares, como a disciplina inconsistente, a fraca supervisão e a falta 

vinculação aos pais que influenciam a prática de crimes. Por sua vez, na adolescência os 

fatores causais expandem-se e passam a incluir a escola, o grupo de pares e o sistema de 

justiça juvenil. Nesta fase, os processos familiares vão mediar os efeitos que a 

adversidade estrutural exerce sobre a delinquência, ou seja, a presença de desvantagens 

comunitárias (e.g. pobreza, desorganização social) vai influenciar negativamente a 

vinculação aos mecanismos de controlo social como a família e a escola, o que, por sua 

vez, vai aumentar a probabilidade de comportamento delinquente. Mais concretamente, 
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as zonas de residência mais desorganizadas vão dispor de menos recursos institucionais, 

pautando-se por vínculos sociais mais fracos e menos coesos. Consequentemente, os 

residentes destas comunidades têm mais dificuldade em controlar comportamentos 

juvenis indesejáveis ou de agir coletivamente para preservar a qualidade de vida naquele 

local. A ineficácia dos mecanismos de controlo social informal e formal vai contribuir, 

em última análise, para a emergência de oportunidades ilegítimas e desviantes naquela 

comunidade (Sampson & Wilson, 1995). 

Ainda num nível teórico, também a Teoria Ecológica do Crime de Wikstrӧm 

(2005) aponta para a importância da relação entre delinquência e comunidade, 

preconizando que o comportamento delinquente na adolescência pode ser explicado por 

uma maior ou menor vulnerabilidade dos jovens aos indutores ambientais do crime. De 

uma forma sumária, segundo o autor, o crime resulta da interação entre a propensão 

criminal do individuo e o meio-ambiente, podendo este último apresentar níveis mais 

elevados de tentação e de provocação. Nos casos em que a propensão criminal é baixa, a 

delinquência na adolescência é ocasional na sua natureza e explica-se, sobretudo pela 

adversidade encontrada no meio ambiente. 

As premissas de ambos os racionais teóricos apresentados têm sido corroboradas 

empiricamente. Por exemplo, pesquisas como a de Elliott et al. (1996) e Sampson e 

Lauritsen (1994) revelam que as áreas de residência com níveis mais elevados de 

desorganização social apresentam redes de controlo social mais enfraquecidas, 

favorecendo a ausência de supervisão e de deteção da atividade criminal. No mesmo 

sentido, Sampson et al. (1997) demonstraram que a desorganização social e a 

concentração de níveis elevados de pobreza na comunidade diminuem a capacidade de 

os residentes intervirem e controlarem as atividades antissociais dos jovens, contribuindo, 

deste modo, para níveis de criminalidade violenta mais elevados. Acresce que nestas 

zonas, a exposição a um sistema de normas favoráveis ao crime, muitas vezes sustentadas 

por grupos de pares delinquentes, é mais elevada, facilitando a aprendizagem de 

repertórios sociais e comportamentais antissociais. Por fim, no Peterborough Adolescent 

and Young Adult Development Study (PADS+), um estudo longitudinal prospetivo sobre 

uma amostra de 700 crianças com 11 anos de idade, ficou demonstrado que as crianças 

com uma propensão criminal elevada (fraca moralidade e autocontrolo) expostas a 

ambientes criminógenos (e.g. pares delinquentes, fraca supervisão, áreas de residência 

com níveis baixos de eficácia coletiva) apresentavam mais probabilidade de 

envolvimento em atividades criminais. Adicionalmente, a relação entre fraca eficácia 
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coletiva e a delinquência surgiu mediada pela propensão criminal (Wikström, 2009, 

2014).  

 

Para encerrar esta parte, procurar-se-á responder a uma das grandes questões que 

ocupam a Criminologia Desenvolvimental e que concerne à existência de diferentes 

trajetórias delinquenciais e à explicação da descontinuidade e da continuidade da 

atividade delinquente ao longo de diferentes períodos desenvolvimentais. Note-se, 

novamente, que dada a brevidade desta pesquisa, apenas é possível uma aproximação 

modesta na resposta a esta questão. Uma resposta mais sólida depende, naturalmente, de 

pesquisas mais duradouras e de modelos de análise mais complexos e abrangentes que os 

utilizados nesta investigação.   

 Relembrando autores como Nagin e Paternoster (1991, 2000), a relação entre 

atividade delinquente passada e atividade delinquente futura tem sido explicada através 

de dois processos, o processo de “propensão criminal” e o processo de “state 

dependence”.  

O primeiro sugere que existe uma predisposição para o comportamento criminal 

distribuída heterogeneamente na população (Krohn & Thornberry, 2004; Nagin & 

Paternoster, 2000). Consequentemente, são as potenciais diferenças no processo de 

socialização, nos traços de personalidade ou nas características biológicas de cada um 

que vão influenciar o maior ou o menor envolvimento em atividades criminais. Assim, 

esta hipótese pressupõe que a continuidade e estabilidade do comportamento delinquente 

resulta de diferenças estáveis entre os indivíduos e que vão explicar uma maior 

probabilidade de delinquência futura (Nagin & Paternoster, 1991). Conforme aludido no 

enquadramento teórico, esta hipótese explica, sobretudo, as trajetórias delinquentes 

persistentes, marcadas pelo início precoce da atividade antissocial e que resultam da 

interação entre fatores biológicos, fatores sociais e ambientais adversos.  

Por sua vez, a hipótese “state dependence” sustenta que a prática de atos 

delinquentes pode gerar mudanças expressivas nas circunstâncias de vida dos indivíduos, 

que, por sua vez, vão alterar e acelerar a probabilidade de ofensas futuras. O efeito 

negativo que o envolvimento na criminalidade pode ter no enfraquecimento da vinculação 

a uma rede social convencional (e.g. casamento, filhos, amigos, vizinhos) ilustra de forma 

clara esta hipótese. Outra possibilidade é a associação a outros pares delinquentes, 

resultante da prática de ofensas em grupo. Esta hipótese pode ser, assim, aplicada à 

explicação das trajetórias limitadas à adolescência, na qual a prática de atos delinquentes 
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é temporária e transitória, resultando, acima de tudo, do “hiato” temporal que existe entre 

a idade biológica do adolescente e a sua necessidade de independência e de acesso a 

privilégios da vida adulta. Nesta fase, os jovens tendem a associar-se a pares antissociais, 

observando-se um reforço social da prática de atos delinquentes. Esta aproximação pode 

alterar as circunstâncias de vida do jovem e influenciar a prática subsequente e futura de 

atividade delituosa (Moffitt, 1993; Nagin & Paternoster, 2000). Moffitt (1993) chega 

mesmo a referir a possibilidade de determinados “erros” ou “snares”, advenientes da 

prática de atos delinquentes, comprometerem uma passagem bem-sucedida para a idade 

adulta. É o caso de acontecimentos como o registo criminal, a adição a substâncias ou a 

gravidez durante a adolescência.  

Atendendo aos resultados do presente estudo, constata-se que a relação entre 

delinquência passada e delinquência futura é, maioritariamente, explicada por fatores que 

entroncam na explicação “state dependence”, e que a delinquência reportada pela nossa 

amostra. é, eminentemente, explicada por fatores atribuídos ao comportamento 

delinquente nas trajetórias limitadas à adolescência.   

Na verdade, constata-se, por um lado, que a prática de atos antissociais no 

passado, traduzida no comportamento de externalização, e a realização a atividades 

antissociais em grupo e as desordens na zona de residência, por outro, predizem 

positivamente a delinquência na segunda wave do estudo. É possível que os 

comportamentos de externalização prévios tenham resultado na associação a pares 

desviantes e num maior envolvimento em atividades de natureza desviante. Esta 

confluência de circunstâncias, pode ter favorecido a prática subsequente e futura de 

atividade delituosas. Acresce que, a delinquência reportada no presente estudo, para além 

de ser baixa e marcada por atos de pouca gravidade, parece ser transitória e mais frequente 

em plena adolescência, explicando-se, como mencionado, por problemáticas típicas desta 

fase da vida e que refletem o chamado “hiato maturacional”. 

Estes resultados convergem, assim, com as pesquisas conduzidas em amostra de 

“baixo risco”, similares à do presente estudo, e nas quais a evidência para a hipótese do 

“state dependence” parece ser mais robusta (Blokland & Nieuwbeerta, 2010). Um 

exemplo elucidativo é a investigação de Blokland e Nieuwbeerta (2010), na qual se 

verificou um efeito positivo entre ofensas passadas e delinquência futura, quer ao nível 

da criminalidade violenta como da criminalidade contra a propriedade. Ora, não obstante 

a diminuição deste efeito no tempo, o impacto que a prática de crimes teve nas 

circunstâncias de vida dos ofensores pareceu ser mais saliente do que as diferenças 



Fatores individuais e de socialização da delinquência juvenil: Uma perspetiva desenvolvimental | 2019 
 

 
 

318 

individuais entre delinquentes de alto risco e delinquentes de baixo risco. Os autores 

concluíram, assim, que a hipótese “state dependence” parece assumir um papel mais 

privilegiado na explicação da continuidade do comportamento delinquente.  

 

Regressando aos objetivos desta investigação, também se procurou explorar as 

diferenças de sexo no comportamento delinquente, no contexto individual e no contexto 

de socialização. Partindo deste objetivo, foi colocada a seguinte hipótese: “os indivíduos 

do sexo masculino apresentam valores mais baixos de culpa e de vergonha, de controlo 

por esforço, de emocionalidade negativa, de comportamentos de internalização e de 

comportamentos prosociais; e valores mais elevados de impulsividade, de baixo 

autocontrolo, de comportamentos de externalização, de delinquência de pares e 

atividades antissociais e de comportamento antissocial e delinquente”.   

Esta hipótese foi parcialmente confirmada. Os resultados obtidos na wave 1 e na 

wave 2 demonstram, primeiramente, que as diferenças de sexo permanecem estáveis no 

tempo relativamente à maioria das variáveis sob estudo. No que concerne ao 

comportamento delinquente, as crianças e jovens do sexo masculino tendem a apresentar 

um envolvimento mais elevado na prática de atos transgressivos, seja ao nível da 

delinquência em geral, seja ao nível da delinquência contra a propriedade e contra a 

integridade física. Note-se, contudo, uma aproximação entre rapazes e raparigas quer na 

“outra delinquência” (que engloba maioritariamente o ato “andar de transportes públicos 

sem bilhete”) como nos comportamentos de externalização.  

Outro resultado fundamental respeita às variáveis individuais em investigação. 

Aqui, os resultados sugerem que as raparigas apresentam níveis mais elevados de culpa 

e de vergonha (esta última, somente na wave 1), de comportamentos prosociais e de 

comportamentos de internalização. Em contraste, os rapazes revelam mais propensão 

para o risco (avaliada com a tarefa BART) e mais impulsividade (avaliada com a tarefa 

Go/NoGo). Esta tendência não é acompanhada, contudo, na procura de sensações 

avaliada pelo EATQ e no conjunto de subdimensões do baixo autocontrolo medido pela 

escala de Grasmick. Por sua vez, nas variáveis relativas ao contexto de socialização, a 

diferença entre sexos emergiu nas variáveis delinquência de pares e na realização de 

atividades antissociais em grupo, mais elevadas em rapazes.  

Uma leitura integrada destes resultados indica que a delinquência é superior nos 

rapazes, que também revelam uma tendência mais elevada para adotar condutas mais 

irrefletidas e orientadas para a recompensa. Adicionalmente, os rapazes revelam associar-
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se mais a amigos com condutas desviantes, realizando também mais atividades 

antissociais com o seu grupo de pares. Diferentemente, as raparigas expressaram mais 

sintomas emocionais negativos (e.g. tristeza, nervosismo), adotando mais 

comportamentos altruístas e em benefício dos outros. Seguindo esta linha, também 

experienciam mais culpa em situações de transgressão, o que pode fomentar a adoção de 

comportamentos prosociais e de reparação.  

A análise realizada nesta investigação vai, desta forma, ao encontro de estudos 

anteriores e que apontam para a existência de um “gender gap” na distribuição do 

comportamento antissocial e delinquente e dos seus principais fatores de risco (DeLisi & 

Vaughn, 2016; Fonseca, 2004; Lanctôt, 2015; Moffitt et al., 2001). Neste contexto, as 

evidências empíricas revelam que a prevalência do comportamento antissocial e 

delinquente é metade nas raparigas (Fergusson & Horwood, 2002), particularmente, na 

delinquência mais séria e violenta (DeLisi & Vaughn, 2016). O estudo de Dunedin retrata 

claramente este afastamento entre homens e mulheres, indicando que os homens cometem 

mais crimes violentos e são mais facilmente detetados pelo sistema de justiça devido à 

frequência e seriedade da sua atividade transgressiva (Moffitt et al., 2011).  

Na procura de uma explicação para estas diferenças, pesquisas como a de Eme 

(2007) ou de Cross et al. (2011) propõem que as diferenças genéticas e psicossociais entre 

homens e mulheres refletem também diferenças de sexo ao nível dos fatores de risco para 

o comportamento antissocial. Sendo assim, os rapazes tendem a revelar níveis mais 

elevados de agressividade, impulsividade, propensão para o risco e procura de sensações, 

e mais défices de autorregulação. Outras investigações (Moffitt et al., 2001) ponderam a 

hipótese de os homens serem mais vulneráveis à exposição de múltiplos fatores de risco 

como os défices neuropsicológicos, a hiperatividade e os problemas de relacionamento 

com pares, revelando diferenças na forma como abordam, reagem e interagem com os 

outros num determinado meio-ambiente.  

Mais recentemente, a exploração das diferenças de sexo também passou a ser 

objeto de estudo nas investigações longitudinais. Este corpo de investigações revela que, 

de uma forma geral, essas diferenças parecem variar em função do estádio 

desenvolvimental do indivíduo (Lahey et al., 2006). Por exemplo, Lahey et al. (2006), 

observaram que, durante a infância, as diferenças de sexo entre rapazes e raparigas são 

significativas, verificando-se uma prevalência mais elevada de comportamentos 

antissociais no sexo masculino. Porém, durante a transição para a adolescência (10-13 

anos), estas diferenças esbatem-se, observando-se um padrão inverso e que indica uma 
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maior prevalência de atos antissociais nas raparigas. Estes resultados sugerem que o início 

da adolescência pode consubstanciar um período mais crítico, no qual o comportamento 

antissocial parece emergir de forma mais rápida nas raparigas (Lanctôt, 2015). 

Contrapondo estas investigações aos resultados aqui em análise, o presente estudo 

demonstra que, diferentemente de algumas pesquisas longitudinais, as diferenças de sexo 

na delinquência são observáveis durante o período que medeia a pré-adolescência e o 

pico/final da adolescência. Adicionalmente, e já em convergência com outras pesquisas 

(e.g. estudo de Dunedin), essa discrepância parece ser explicada por diferenças ao nível 

das emoções morais, bem como por diferenças nas componentes motivacionais do 

temperamento. Mais concretamente, são os níveis mais elevados de impulsividade e de 

propensão para o risco nos rapazes que parecem favorecer uma maior aproximação a 

pares desviantes e um maior envolvimento em atividades delituosas.  

 

Aproxima-se o final desta discussão, dedicando-se este último momento a uma 

reflexão sobre os resultados alcançados nas análises de mediação e de moderação. Estas 

procuraram dar uma resposta ao último objetivo da presente pesquisa e que visou 

“examinar os mecanismos e processos de mediação e de moderação entre as variáveis 

individuais e sociais e o comportamento delinquente”. Daqui resultou um conjunto 

abrangente de hipóteses, cuja descrição se remete para a discussão de cada modelo em 

particular. Procurou-se, assim, aprofundar o significado dos dados obtidos na análise até 

agora discutida, e tentar explorar quais os mecanismos e processos que podem estar a 

operar na relação entre o contexto individual e de socialização e o desenvolvimento da 

delinquência. No fundo, questionou-se o “como” e o “quando” da influência dessas 

variáveis na atividade transgressiva.  

A elaboração dos vários modelos de mediação e de moderação teve como ponto 

de partida o enquadramento teórico, bem como, os resultados obtidos neste estudo. Estes 

modelos incluíram, na sua maioria, variáveis avaliadas em T1 relativamente à 

delinquência avaliada em T2.  

A análise de mediação compreendeu o teste de três modelos distintos. 

O primeiro modelo analisou o papel mediador dos comportamentos de 

externalização na relação entre a procura de sensações e a delinquência. Esta análise teve 

como objetivo, explorar de forma mais aprofundada a relação existente entre dois dos 

preditores mais robustos da delinquência em ambas as waves. Neste contexto estabeleceu-

se que “os comportamentos de externalização medeiam a relação entre a procura de 
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sensações e a delinquência”. Esta hipótese foi confirmada, sugerindo-se que a procura de 

sensações exerce o seu efeito na delinquência através dos comportamentos de 

externalização, ou seja, a procura de sensações favorece os problemas de comportamento 

e a falta de atenção que, por sua vez, aumentam a probabilidade de delinquência. Estes 

resultados contendem com investigações anteriores e que salientam a importância destes 

dois fatores na explicação da atividade transgressiva. Com efeito, as evidências empíricas 

acumuladas até hoje sugerem que a fase da adolescência é marcada por mais dificuldades 

emocionais e comportamentais, normalmente associadas a mudanças na sensibilidade à 

recompensa. Como mencionado anteriormente, neste período é comum os jovens 

experienciarem aumentos rápidos na excitação emocional (arousal), observando-se 

simultaneamente uma “imaturidade” neurológica no que concerne aos aspetos 

regulatórios do temperamento (Steinberg, 2008). Adicionalmente, os comportamentos de 

externalização também têm sido associados a este aumento de procura de sensações e de 

propensão para o risco (e.g. Caspi, et al.,1995; Crowley et al, 2006; Loman et al., 2014). 

Os resultados do presente estudo ressaltam esta possível relação, sugerindo que a 

sensibilidade à recompensa e a procura por uma maior satisfação através da prática de 

atividades mais perigosas e arriscadas favorece a adoção de comportamentos de 

externalização que acabam por culminar na prática de ofensas mais sérias e com um 

enquadramento legal.  

Um segundo modelo procurou investigar o papel mediador do envolvimento em 

atividades antissociais com os pares na relação entre as desordens na área de residência e 

delinquência. Neste âmbito, avançou-se a seguinte hipótese “as atividades antissociais 

com os pares medeiam a relação entre as desordens na área de residência e a 

delinquência”. Os resultados demonstram a existência desta relação de mediação, 

indicando que a presença de desordens na área de residência afeta a delinquência através 

da relação positiva que tem com as atividades antissociais em grupo. Ora, estes resultados 

ilustram premissas propostas por diferentes teorias da Criminologia Desenvolvimental, 

já abordadas nesta discussão. Um exemplo é a Teoria Interacional de Thornberry e Krohn 

(2000) que enfatiza a importância dos fatores ambientais e estruturais no envolvimento 

em redes sociais de pares desviantes na explicação do comportamento delinquente na 

adolescência. Com uma linha de raciocínio semelhante, também Sampson e Laub (1993, 

2005) preconizam que os fatores de risco estruturais, como as desordens físicas e sociais, 

agem indiretamente sobre a delinquência através dos efeitos que têm sobre os 

mecanismos de controlo social informal, tais como o grupo de pares ou a família. No 
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presente estudo, percebe-se que a presença de desordens reforça o envolvimento em 

atividades de natureza antissocial, que por sua vez, vão estimular a delinquência.  

Por fim, um terceiro modelo teve como objetivo analisar o papel mediador da 

culpa na relação entre a disciplina parental inconsistente e a delinquência. Esta relação já 

foi explorada noutras investigações (e.g. Svensson et al., 2012), ainda que com um 

enquadramento conceptual e metodológico distinto do da presente investigação. De uma 

forma geral, este corpo de investigações sugere que as práticas de socialização parentais 

influenciam indiretamente a atividade delinquente através dos efeitos que exercem sobre 

a emoção moral de culpa. Adicionalmente, procurou-se explorar possíveis explicações 

para a ausência de relações entre as práticas parentais e a delinquência, tal como foi 

hipotetizado no presente estudo. Será que esta relação é indireta? Partindo deste 

enquadramento, hipotetizou-se que “a culpa medeia a relação entre a disciplina parental 

inconsistente e a delinquência”. Os resultados confirmaram o modelo de mediação 

proposto, revelando que quanto mais elevada for a disciplina parental inconsistente, 

menor é a propensão para sentir culpa e mais elevada é a prática de atos delinquentes 

pelas crianças e jovens. Desta forma, é possível que a imprevisibilidade do 

comportamento parental em situações de transgressão semelhantes, seja por falta de 

convergência entre a figura maternal e a figura paternal ou porque os pais apresentam 

dificuldades em manter uma consequência consistente no tempo e entre diferentes 

situações, prejudique o desenvolvimento da emoção moral de culpa nas crianças. Na 

verdade, autores como Hoffman (2000) enfatizam as situações de transgressão como 

especialmente marcantes no desenvolvimento moral da criança. A sua importância 

prende-se não só com a sua frequência diária, mas também porque consubstanciam o 

momento no qual os pais “têm mais probabilidade de fazer a ligação (…) entre os motivos 

egoístas da criança, o seu comportamento, e as consequências prejudiciais que o mesmo 

tem nos outros – ajudando a criança a controlar o seu comportamento tendo em 

consideração os outros” (Hoffman, 2000, p. 142). Ao responderem à conduta 

inapropriada dos filhos com estratégias de controlo, os pais têm como objetivo ensinar a 

criança a distinguir o certo do errado e/ou a cessar o comportamento, transmitindo 

diferentes tipos de informação nas suas mensagens. A informação veiculada tem 

diferentes implicações na forma como a criança constrói a sua compreensão das relações 

interpessoais e obrigações sociais. Se essa informação assumir contornos contraditórios, 

é plausível que a criança não experiencie a ansiedade própria que advém da aplicação da 

disciplina parental, redirecionado a sua a atenção para si mesma e não para as 
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consequências que os seus atos têm nos outros (Hoffman, 1983; Kochanska, 1995). Este 

mecanismo explica, por sua vez, a maior probabilidade de adoção de comportamentos 

delinquentes. 

Considere-se, agora, os efeitos de moderação, que no seu total, englobaram o teste 

de quatro modelos de análise distintos.  

O primeiro modelo teve como objetivo explorar o efeito moderador da culpa na 

relação entre controlo por esforço e delinquência. Baseou-se, portanto, nos referenciais 

teórico-empíricos que sugerem que níveis mais elevados de culpa podem ter um papel 

protetor nos indivíduos que apresentam défices ao nível da autorregulação. Uma premissa 

semelhante é avançada, por exemplo, pela Teoria da Ação Situacional de Wikstrӧm, 

(2010). De acordo com esta perspetiva os indivíduos com níveis baixos de moralidade e 

níveis mais elevados de baixo autocontrolo apresentam mais probabilidade de delinquir, 

na medida em que percecionam o crime como uma opção viável. Contudo, a moralidade 

consubstancia um fator mais importante na inibição da delinquência. Mais 

especificamente, Wikstrӧm (2010) preconiza que a capacidade para exercer autocontrolo 

é irrelevante nos indivíduos que manifestam níveis de moralidade mais elevados, pois 

como estes não percecionam o crime como uma alternativa, não necessitam de exercer 

controlo face dilemas e tentações advenientes do meio criminógeno. Em contraste, o 

autocontrolo é indispensável na inibição da delinquência apenas nos indivíduos que 

apresentam níveis mais baixos de moralidade. Nestes, mesmo que o ato seja percecionado 

como errado, a motivação para delinquir é maior, sendo necessário o exercício da 

capacidade de autorregulação para a tomada de decisão e assim, evitar a passagem ao ato 

criminal. Regressando ao modelo de moderação testado, hipotetizou-se, assim, que “a 

culpa modera a relação entre o controlo por esforço e a delinquência”. Os resultados 

demonstram que a relação entre controlo por esforço, avaliado em T1, e delinquência, 

avaliada em T2, é moderada pela experiência emocional de culpa das crianças e jovens, 

medida em T1. Neste caso em concreto, o controlo por esforço prediz negativamente a 

delinquência apenas nas crianças e jovens com níveis mais baixos de culpa. Ou seja, à 

semelhança da pesquisa conduzida por Wikstrӧm (2010), esta investigação indica que a 

capacidade para exercer autocontrolo é apenas relevante quando as crianças e jovens 

apresentam níveis mais baixos de culpa.  

O segundo modelo visou investigar o efeito moderador da disciplina parental 

inconsistente na relação entre a delinquência de pares e o comportamento delinquente, 

tendo-se colocado a seguinte hipótese: “a disciplina parental inconsistente modera a 
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relação entre a delinquência de pares e a delinquência”. Através deste modelo, procurou-

se perceber o contributo da parentalidade na explicação de um dos resultados mais 

robustos da presente investigação, também frequentemente encontrado noutros estudos 

criminológicos. A questão que se colocou, então, é se a exposição a uma disciplina 

parental inconsistente condiciona ou não uma maior associação a pares desviantes. Os 

resultados da análise conduzida revelaram que a disciplina inconsistente elevada modera 

a relação entre a delinquência de pares e a atividade transgressiva, indicando que esta 

relação apenas emerge quando os pais aplicam mais estratégias incoerentes para 

responder às transgressões dos filhos. Integrando a literatura criminológica sobre o efeito 

das práticas parentais no comportamento delinquente, avança-se com a possibilidade de 

os jovens que experienciam níveis mais elevados de disciplina inconsistente serem mais 

vulneráveis à influência dos pares, na medida em percecionam os standards de conduta 

transmitidos pelos pais como ambíguos, não essenciais e livres, não raras vezes, de 

consequências negativas. Daqui resulta uma maior probabilidade de os jovens aceitarem 

e internalizarem valores e normas antissociais presentes no seu grupo de pares.  

Por fim, um terceiro e quarto modelo testou o efeito moderador do sexo na relação 

entre baixo autocontrolo e delinquência e na relação entre culpa e delinquência. O 

objetivo passou, assim, por investigar se as crianças e jovens do sexo masculino são ou 

não mais vulneráveis aos níveis de baixo autocontrolo, por um lado; e se ser rapariga 

explica o contributo da experiência de culpa na inibição da delinquência, por outro. Para 

prosseguir este objetivo delimitou-se a seguinte hipótese: “o sexo modera a relação entre 

o baixo autocontrolo e a delinquência, por um lado, e entre a culpa e a delinquência, por 

outro”. Esta hipótese foi parcialmente confirmada, demonstrando-se, por um lado, que 

ser rapaz modera a relação entre o baixo autocontrolo e o envolvimento em atos 

delinquentes, ou seja, aquela relação é evidente e significativa em rapazes, mas já não nas 

raparigas; e por outro, que ser rapaz modera a relação entre culpa e delinquência, isto é, 

esta relação negativa observa-se apenas em crianças e jovens do sexo masculino. Como 

se interpretam estes resultados?  

Da articulação com investigações anteriores e como já aludido anteriormente, 

depreende-se que os rapazes sofrem uma maior vulnerabilidade a fatores de risco como 

o baixo autocontrolo. Com efeito, esse conjunto de resultados aponta para um nível mais 

elevado de impulsividade e de propensão para o risco no sexo masculino. Neste sentido, 

o presente modelo de moderação reitera, à semelhança de outros estudos (e.g. Cross et al. 

2011; Eme, 2007; Moffitt et al., 2001) a possibilidade das diferenças de sexo na 
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delinquência poderem ser explicadas pelos níveis mais baixos de autocontrolo 

apresentados pelos rapazes. E a culpa? Os resultados obtidos no último modelo de 

moderação não sustentam, em grande medida, as hipóteses avançadas em investigações 

prévias. Com efeito, estudos como o de Rebellon et. al (2016) demonstram, por exemplo, 

que as diferenças de sexo no comportamento delinquente são explicadas, parcialmente, 

pela culpa experienciada pelas mulheres. Esta ideia é plausível atendendo à relação 

negativa que a culpa apresenta com a delinquência e à evidência que esta experiência 

emocional é mais elevada nas raparigas. Ora, os resultados do presente estudo revelam 

que a experiência de culpa nos rapazes, mas já não nas raparigas, inibe o comportamento 

delinquente. Uma possível explicação para estes resultados concerne a questões 

metodológicas. Com efeito, é possível constatar que as investigações consideradas na 

revisão teórica avaliam, normalmente, a antecipação da culpa e não a propensão para 

sentir culpa, como é o nosso caso. Esta medida corresponde à expectativa que o indivíduo 

tem sobre essa emoção quando uma transgressão é detetada e conhecida pelos outros. 

Nestes casos, a operacionalização destes conceitos é realizada através de questionários 

nos quais se pergunta aos participantes se se sentiriam culpados se fossem apanhados a 

cometer um crime, dispensando-se, assim, o cometimento real do crime pelos 

respondentes (e.g. Svensson et al., 2012). Já as medidas disposicionais da culpa, como a 

utilizada na presente investigação, avaliam a culpa enquanto traço, ou seja, como uma 

tendência relativamente estável dos indivíduos. Articulando o exposto com as 

investigações que demonstram que as raparigas revelam mais capacidade para antecipar 

consequências negativas da prática de atos delinquentes (e.g. Grasmick, 1993a), é, 

portanto, mais expectável que uma medida de antecipação da culpa ilustre o efeito 

inibidor que esta característica assume nas raparigas. Por sua vez, o facto desta relação, 

no presente estudo, não ser visível relativamente ao sexo feminino, conduz a novas 

questões, salientando-se a necessidade de aprofundar o efeito que outras variáveis podem 

ter na explicação das diferenças de sexo na delinquência.  
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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 a amostra 

e com a generalização dos resultados alcançados. Apesar de ser uma amostra 

relativamente grande, a mesma não deixa de ser uma amostra por conveniência 

constituída por crianças e jovens de baixo risco e com comportamentos eminentemente 

adaptativos. As mesmas conclusões estendem-se à amostra constituída pelos pais que 

também demonstraram assumir, de forma geral, práticas parentais positivas. Acresce que, 

a maioria dos respondentes foram mães (e não pais) que reportaram pertencer a uma 

classe social média. Sendo assim, os resultados desta investigação não podem ser 

generalizados, por exemplo, a amostras forenses de crianças e jovens com contacto com 

o Sistema de Justiça ou a famílias de alto-risco e nas quais as dinâmicas familiares 

assumem, muitas vezes, contornos mais disruptivos, com implicações mais perniciosas 

para o desenvolvimento da criança. Investigações futuras devem utilizar amostras mais 

representativas e diversificadas em termos de sexo parental e de problemáticas familiares 

de modo a poder generalizar os resultados aqui obtidos.  

Uma segunda limitação remete para a medição e operacionalização das variáveis. 

Apesar de terem sido usadas duas medidas distintas para avaliar o controlo por esforço e 

a propensão para o risco, designadamente o questionário de relato parental e as tarefas 

BART e Go/NoGo, as restantes variáveis foram medidas, apenas, com base no autorrelato 

das crianças e jovens e no relato parental. Seria profícuo incluir em investigações futuras 

outras fontes de informação, tais como, medidas observacionais das práticas parentais, 

capazes de avaliar a interação pais-criança no momento; o relato dos professores e a 

consulta de estatísticas oficiais da criminalidade, no caso das crianças e jovens. A adoção 

de uma abordagem multi-informante e multi-metodológica pode ser crucial para uma 

compreensão mais detalhada e integrativa da forma como os diferentes contextos sob 

estudo contribuem para o desenvolvimento da delinquência juvenil. Ainda neste âmbito, 

e apesar deste estudo compreender a análise de múltiplos fatores de risco da delinquência 

identificados como fundamentais na literatura, é possível que o fenómeno delinquencial 

possa ser explicado por outras variáveis que não foram aqui avaliadas. Investigações 

futuras devem, por exemplo, focar-se na influência das experiências interpessoais das 
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criança e jovens com outros indivíduos significantes, como os irmãos, ou em variáveis 

como a estrutura familiar, a criminalidade e o conflito familiar. No plano individual, 

também seria importante estudar características como a empatia ou os valores e crenças 

morais. Por fim, no contexto ambiental, a investigação de variáveis como a experiência 

social do grupo pares, mais especificamente o cruzamento entre o tempo e o local onde 

os jovens despendem o seu tempo, poderia elucidar de forma mais clara o contributo dos 

efeitos contextuais na emergência da delinquência na adolescência.  

Apesar da presente pesquisa ser longitudinal, a mesma compreendeu apenas duas 

waves com um ano de intervalo entre as mesmas. Este breve lapso temporal pode 

constituir uma mais-valia, considerando a rapidez com que determinadas mudanças 

ocorrem durante a adolescência, mas também um obstáculo se o objetivo for a 

identificação de fatores de risco distais da delinquência. É possível que nos estudos com 

mais waves e com intervalos mais longos entre estas (e.g. dois anos) seja possível 

encontrar relações mais consistentes entre, por exemplo, as variáveis parentais e o 

comportamento delinquente. No mesmo sentido, este estudo não abrangeu nem a fase da 

infância, nem da vida adulta. O foco no período da adolescência impede, assim, a 

identificação de fatores de risco ou de proteção que se estabelecem mais cedo na vida, 

antes dos 10 anos e que podem ter um peso fundamental na explicação da delinquência 

futura. Da mesma forma, ao excluir o período da vida adulta, esta investigação não 

possibilita a identificação de padrões de continuidade e descontinuidade da atividade 

delinquente a médio e a longo-prazo. Estas considerações impedem, em grande medida, 

a formulação de conclusões mais sólidas sobre os resultados alcançados, que devem ser 

interpretados à luz do período da adolescência.  

Adicionalmente, e ainda que tenham sido adotados diferentes procedimentos para 

assegurar a continuidade da investigação, verificou-se uma taxa de mortalidade elevada 

da primeira para a segunda wave, particularmente na amostra constituída pelos pais. Este 

efeito pode ter consequências na estimação das relações encontradas, diminuindo o seu 

poder estatístico.  

Não obstante este estudo incorporar duas waves, não foi possível formular 

conclusões acerca da bidirecionalidade dos efeitos entre as variáveis. A título de exemplo, 

é possível que a associação a pares desviantes favoreça o desenvolvimento do 

comportamento delinquente, mas também é plausível que crianças e jovens com 

comportamentos delinquentes procurem e se aproximem de pares com as características 

semelhantes. Dada a escassez deste tipo de análise na literatura empírica, são necessárias 
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investigações longitudinais mais longas para determinar a direção e a ordem cronológica 

destes efeitos.  

Por fim, uma parte significativa das análises conduzidas nesta investigação, como 

por exemplo a comparação de grupos desenvolvimentais, teve uma natureza correlacional 

o que impede a análise de mudanças intra-individuais em variáveis-chave em períodos de 

transição, como a passagem da pré-adolescência para a adolescência.  

Importa considerar também algumas ameaças à validade interna do estudo, 

designadamente a reduzida consistência interna de certas variáveis, que apesar de não ser 

muito distante dos valores apresentados em estudos anteriores, podem enviesar as 

conclusões estatísticas alcançadas. Assim, verificou-se que, por exemplo, a procura de 

sensações avaliada pelo EATQ na primeira wave apresentou um alfa de Cronbach muito 

baixo. Face a estes valores, as conclusões formuladas para estas variáveis foram 

interpretadas de forma cautelosa. 

 

Apesar de todas as limitações apontadas, importa também salientar o valor teórico 

e empírico desta pesquisa. 

Esta investigação foi a primeira a adaptar e testar um conjunto de instrumentos 

(TOSCA e APQ) que nunca tinham sido aplicados à realidade portuguesa. Acresce que, 

este estudo é o primeiro, na área da Criminologia a analisar a relação entre a propensão 

para sentir culpa e vergonha e múltiplos fatores de risco da delinquência, com um 

instrumento oriundo da Psicologia e que reflete as orientações teóricas mais recentes 

sobre a conceptualização destas emoções. Este cruzamento interdisciplinar contribuiu não 

só para esclarecer a relação entre estas variáveis e o comportamento delinquentes, mas 

também para uma maior harmonização teórica e metodológica das investigações focadas 

neste objeto de estudo. Esta reflexão estende-se à adoção das tarefas comportamentais 

BART e Go/NoGo que conjugadas com os questionários de relato parental contribuíram 

para um maior aprofundamento teórico e para o debate concetual sobre as diferentes 

dimensões do temperamento em investigação. Adicionalmente, a aplicação de um 

inquérito de delinquência autorrevelada também constitui um ponto forte desta 

investigação. Com efeito, autores como Farrington (e.g. 2001), entre outros, salientam 

que este tipo de medida consubstancia uma representação mais próxima da realidade 

delinquencial, demonstrando mais validade concorrente relativamente a outras fontes de 

informação, como as estatísticas oficiais.  
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Esta investigação também aporta importantes implicações para as teorias 

criminológicas e para a prevenção e intervenção na delinquência juvenil. Na verdade, ao 

enquadrar-se nas investigações que visam identificar os fatores explicativos do 

desenvolvimento da delinquência, o conhecimento produzido nesta pesquisa pretende-se 

aplicado à conceptualização de programas e estratégias de prevenção dirigidas à redução 

do comportamento antissocial e delinquente e, de uma forma mais geral, à redução dos 

custos económicos, humanos e sociais inerentes a este fenómeno.   

Assim, os resultados alcançados, particularmente os concernentes aos modelos de 

mediação e de moderação, demonstram a importância de incluir nas teorias 

criminológicas variáveis como a emoção moral de culpa. Apesar desta variável ser 

abordada em alguns referenciais como a Teoria da Ação Situacional de Wikström ou a 

Teoria da Vergonha Reintegrativa de Braithwaite, a escassez de investigações e de 

programas de prevenção focados no papel das emoções morais na delinquência ainda é 

visível. Este estudo revelou que a prevenção da emergência de condutas delinquentes 

deve passar por um maior investimento, ao nível das políticas públicas, em iniciativas 

que fomentem práticas focadas na responsabilização, na reparação e na antecipação das 

consequências perniciosas que o crime acarreta para o indivíduo, para os outros e para a 

sociedade em geral. Acresce que este trabalho deve ser realizado o mais precocemente 

possível, numa perspetiva preventiva e extensível a diferentes domínios da vida das 

crianças e dos jovens. Todavia, a prossecução deste objetivo depende, ainda em parte, da 

replicação de estudos que, como este, confirmam a influência, direta e indireta, da emoção 

moral de culpa na inibição da delinquência.  

Uma segunda implicação prende-se com a complexidade que marca a relação 

entre parentalidade e delinquência. Com efeito, quer nos modelos de mediação como de 

moderação, a disciplina parental inconsistente emergiu como um importante fator na 

explicação da relação entre culpa, por um lado, e a associação a pares desviantes, por 

outro e o comportamento delinquente. Estes resultados apontam, assim, para a 

necessidade de investir em programas de intervenção parental, focados no aumento das 

competências parentais, especialmente ao nível disciplinar. O intuito destas intervenções 

deverá passar pela diminuição da probabilidade de emergência de comportamentos 

antissociais na adolescência, através do fomento de práticas parentais eficazes na 

promoção de capacidades prosociais nas crianças. Neste domínio, salientam-se 

programas de intervenção parental cuja avaliação científica já demonstrou resultados 

positivos na diminuição de práticas parentais negativas, bem como na prevenção da 
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delinquência. É o caso do estudo longitudinal e experimental de Montreal, que incluiu 

uma intervenção dirigida a crianças com comportamentos diruptivos (7-9 anos de idade) 

e suas famílias. Desdobrando-se em dois níveis de intervenção, designadamente um treino 

de competências sociais para as crianças e um treino de competências parentais focado 

na supervisão parental e nas estratégias disciplinares para os pais, as avaliações científicas 

deste programa demonstram a sua eficácia na prevenção do comportamento disruptivo. 

Mais concretamente, a avaliação revelou que o grupo experimental demonstrou um 

envolvimento menor em atos delinquentes entre os 13 e os 16 anos, e que o aumento da 

supervisão parental e a diminuição do comportamento de externalização aos 11 anos, e a 

não associação a pares desviantes aos 12 anos mediou a relação entre o efeito do programa 

e a delinquência praticada aos 13 anos de idade (Vitaro, Brendgen & Tremblay, 2001).  

A conclusão de que a delinquência futura é positivamente influenciada por 

comportamentos antissociais prévios, mas também pela realização de atividades 

antissociais em grupo e pelas desordens na área de residência, e que esta relação assume 

contornos mais complexos que muitas vezes não são considerados no plano teórico e 

prático, também acarreta implicações relevantes e pistas para investigações futuras. 

 Na verdade, estes resultados indicam, primeiramente, que a prevenção da 

delinquência depende de um maior investimento em programas de prevenção precoces, 

aplicados ainda durante a infância. O objetivo será impedir que determinados 

comportamentos, como é o caso dos comportamentos de externalização, se cristalizem, 

gerando consequências negativas no domínio interpessoal, mas também no contexto 

escolar e familiar das crianças. Como é apontado por vários estudos (e.g. estudo de 

Montreal), a consolidação de um repertório comportamental antissocial em tenra idade 

pode impedir o exercício de uma parentalidade mais positiva, contribuindo para uma 

maior associação a pares desviantes e, não raras vezes, para acontecimentos de vida 

negativos, cujo efeito nocivo perdura no ciclo de vida dos indivíduos. A acumulação 

destas evidências tem conduzido à implementação de inúmeros programas de intervenção 

em crianças e jovens focados na diminuição destes fatores de risco e na promoção de 

fatores de proteção (Farrington & Welsh, 2007). Neste contexto, destacam-se, pela sua 

eficácia, os programas de enriquecimento pré-escolar e o treino de competências sociais. 

Nos primeiros, encontra-se, por exemplo, o programa Perry Preschool, aplicado a um 

grupo de 123 crianças afro-americanas, distribuídas por um grupo experimental e por um 

grupo de controlo. O programa teve como objetivo a estimulação intelectual, o aumento 

da capacidade de raciocínio e, posteriormente, o sucesso escolar. Quarenta anos após a 
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sua aplicação, os resultados desta iniciativa são notáveis. Comparado com o grupo de 

controlo, o grupo experimental apresentou taxas significativamente mais baixas de 

condenação por crimes violentos, por crimes contra a propriedade e por crimes 

relacionados com drogas. Por sua vez, no treino de competências sociais salientam-se 

iniciativas como o Promoting Alternative Thinking Strategies (PATHS), um programa 

universal focado na promoção do autocontrolo, de relações positivas com os pares, de 

competências de resolução de problemas e de competências emocionais. As avaliações 

experimentais mais recentes deste programa revelam, que com apenas 1 ano de aplicação 

na idade pré-escolar, as crianças do grupo experimental apresnetaram mais conhecimento 

emocional, níveis mais elevados de autorregulação e mais competências sociais que o 

grupo de controlo (Domitrovich, Cortes & Greenberg, 2007).  

Outra apreciação prende-se com a associação a pares desviantes e com a 

realização de atividades antissociais, especialmente nas zonas de residência marcadas por 

desordens físicas e sociais. Apesar de não constituírem algo novo nos estudos 

criminológicos, estes resultados reafirmam a necessidade de promover os mecanismos de 

controlo social formais e informais em zonas mais desfavorecidas, potenciando a 

qualidade de vida, o bem-estar e o acesso a oportunidades legitimas nestas comunidades. 

A implementação de programas de prevenção do comportamento antissocial nestes locais 

parece ser, assim, fundamental não só para criar uma oportunidade das crianças e jovens 

se envolverem em atividades prosociais, mas também para promover uma diminuição dos 

fatores de risco individuais e familiares que têm sido descritos como fundamentais na 

literatura focada no risco e na prevenção desenvolvimental. Aqui destaca-se também a 

relevância do trabalho a realizar ao nível dos grupos de pares per si. Este deve abranger 

não só as questões relacionadas com o tempo despendido e com a natureza das atividades 

desenvolvidas em grupo, mas também com aspetos como a pressão de pares e a rejeição 

de pares prosociais.  

Por fim, uma última reflexão remete para as diferenças de sexo encontradas nesta 

investigação, cuja integração deve não só ser considerada ao nível teórico, mas também 

ao nível da intervenção. Com efeito, os resultados alcançados sugerem, por um lado, uma 

maior necessidade de investigar os preditores da delinquência feminina, integrando as 

evidências assim produzidas em teorias explicativas da delinquência diferenciadas em 

função do género. Futuros estudos são necessários para explorar estas diferenças, 

principalmente de um ponto de vista desenvolvimental, atendendo às trajetórias 

delinquenciais femininas. Por outro lado, também a conceptualização de programas de 
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prevenção e de intervenção no comportamento antissocial e delinquente deve considerar 

os fatores de risco comuns a ambos os sexos, não ignorando, contudo, as suas diferenças 

mais relevantes. Assim, os programas de prevenção dirigidos a ambos os sexos devem 

focar-se na redução de comportamentos antissociais precoces, bem como no fomento de 

capacidades de autorregulação, especialmente, a capacidade de concentração e de 

inibição de respostas inapropriadas. Por sua vez, as intervenções implementadas 

maioritariamente sobre o sexo masculino devem centrar-se mais na redução das 

oportunidades sociais para o envolvimento em atos delinquentes, bem como na 

diminuição da perceção positiva que os jovens do sexo masculino tendem a revelar sobre 

as recompensas sociais que advêm da criminalidade e das atividades de risco, em geral.  

 

Em suma, esta investigação deixa claro que ainda falta muito por explorar sobre 

o desenvolvimento do comportamento delinquente em crianças e jovens. Porém, ao 

introduzir novos objetos de estudo e ao replicar resultados já demonstrados em pesquisas 

conduzidas noutros locais e noutros momentos, este estudo também aponta, de forma 

inilidível, para a ideia de que é possível alterar fatores e circunstâncias que influenciam 

positivamente a emergência da delinquência juvenil. Essa mudança quer-se, assim, o mais 

precoce possível, durante a infância, e depende, acima de tudo, de um maior investimento 

em estudos longitudinais da delinquência e em políticas públicas de prevenção dirigidas 

não só ao individuo, mas também à sua família e à comunidade em que residem. No 

fundo, os resultados aqui alcançados reforçam a ideia, cada vez mais premente, de 

prevenção desenvolvimental, uma abordagem que, nas palavras de Farrington “liga não 

só prevenção e a explicação, mas também a investigação fundamental e aplicada, 

académicos, decisores políticos e técnicos de terreno” (Farrington, 2002, p. 660)24.  

 

  

                                                        
24 A tradução é nossa. Na versão original: “risk-focused prevention links explanation and prevention, links 
fundamental and applied research, and links scholars, police-makers and practitioners”.  
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Anexo I: Resultados do teste de normalidade (KS) para as variáveis do estudo 
(wave 1 e wave 2) 
 

Kolmogorov-Smirnov 

 Wave 1 Wave 2 

Variáveis Estatística Df p-value Estatística Df p-value 

Idade ,126 246 ,000 ,128 185 ,000 

I.escolar       ,147 246 ,000 ,191 181 ,000 

Vinculação E. ,128 241 ,000 --- --- --- 

Vinculação AR ,103 246 ,000 --- --- --- 

Desordens  ,075 246 ,002 --- --- --- 

Delinq. AR_V ,366 245 ,000 ,399 185 ,000 

Delinq. AR_P ,424 237 ,000 ,447 185 ,000 

D. pares  ,219 238 ,000 ,267 180 ,000 

At.antissociais ,259 246 ,000 ,303 184 ,000 

At.prosociais ,109 246 ,000 ,114 185 ,000 

Culpa ,094 246 ,000 ,086 185 ,002 

Vergonha ,100 246 ,200 ,092 185 ,001 

F. atencional  ,098 171 ,000 ,110 86 ,012 

C. ativo  ,088 163 ,004 ,113 86 ,009 

C.inibitório  ,085 165 ,006 ,080 86 ,200 

Agressividade  ,096 170 ,001 ,076 86 ,200 

Pr. sensações  ,069 166 ,049 ,109 86 ,014 

H. depressivo  ,097 169 ,001 ,080 86 ,200 

Frustração  ,088 172 ,003 ,091 86 ,075 

E.negativa  ,077 165 ,018 ,049 86 ,200 

C.esforço  ,063 154 ,200 ,061 86 ,200 

Envolvimento  ,097 167 ,001 ,115 81 ,010 

D.positiva  ,101 172 ,001 ,133 82 ,001 

F.supervisão  ,110 157 ,000 ,162 74 ,000 

D. inconsistente  ,076 160 ,023 ,081 78 ,200 

Punição física  ,114 171 ,000 ,166 84 ,000 

Impulsividade  --- --- --- ,154 185 ,000 

T.simples  --- --- --- ,149 185 ,000 

Procura de risco  --- --- --- ,081 185 ,005 

A. Físicas  --- --- --- ,117 185 ,000 

Autocentrismo  --- --- --- ,175 185 ,000 

Temperamento  --- --- --- ,104 185 ,000 

BAC  --- --- --- ,063 185 ,070 
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Nota: I.escolar: insucesso escolar; Vinculação E.: vinculação escolar; Vinculação AR: vinculação 
à área de residência; Delinq. AR_P: variedade da delinquência autorrevelada; Delinq. AR_P: 
prevalência da delinquência autorrevelada; D. pares: delinquência de pares; At.antissociais: 
atividades antissociais; At. Prosociais: atividades prosociais; F.atencional: foco atencional 
(EATQ); C.inibitório: controlo inibitório (EATQ); C.ativo: controlo ativo (EATQ); C.esforço: 
controlo por esforço (EATQ); E.negativa: emocionalidade negativa (EATQ); H.depressivo: 
humor depressivo(EATQ); P.sensações: procura de sensações (EATQ); D.positiva: disciplina 
positiva(APQ); F.supervisão: fraca supervisão(APQ); D.inconsistente: disciplina inconsistente 
(APQ); T.simples: tarefas simples( Grasmick); A. físicas: atividades físicas(Grasmick); BAC: 
baixo autocontrolo (Grasmick) 
 
>0,05: distribuição normal 
< 0,05: distribuição não normal 

 


