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RESUMO 

 

A delinquência juvenil, constitui hoje um dos principais problemas sociais, uma vez 

que comporta uma variedade de comportamentos, influenciada por um vasto conjunto de 

fatores, quer de risco, quer de proteção. Neste sentido, torna-se pertinente o estudo desses 

fatores, para a melhor compreensão e intervenção na delinquência juvenil. O grupo de 

pares, a impulsividade e o consumo de drogas, considerados como os principais fatores de 

risco para a delinquência juvenil, são as nossas variáveis de estudo. 

Foi utilizada uma amostra de 108 jovens, 55 jovens da Escola Secundária/3 de 

Alpendurada – jovens não delinquentes, e 53 jovens da Associação de Respostas 

Terapêuticas – ART (Magrelos e Paredes de Viadores) – jovens delinquentes, que se 

encontravam a cumprir uma medida tutelar educativa (internamento em regime semi – 

aberto). Recorreu-se à aplicação de um questionário dividido em 5 partes, sendo a parte 1 

referente à caracterização sociodemográfica, a parte 2 diz respeito à situação escolar e 

profissional, a parte 3 engloba os comportamentos antissociais, enquanto a parte 4 diz 

respeito ao comportamento individual, e a parte 5 é referente aos amigos. Os dados foram 

sujeitos a uma análise estatística através do programa IBM SPSS versão 18.0.  

Os resultados indicam que os jovens delinquentes são mais impulsivos que os 

jovens não delinquentes, tendo também uma maior perceção do consumo de álcool, 

marijuana ou haxixe e drogas pesadas nos amigos. Em relação à impulsividade, verificou-

se ainda que os jovens com comportamentos violentos são mais impulsivos que os jovens 

com comportamentos não violentos. O mesmo se verificou em relação à suscetibilidade à 

influência do grupo, ou seja, os jovens mais impulsivos são também mais suscetíveis a essa 

influência, indo de encontro com o que esperávamos. Por fim, contrariamente ao que seria 

esperado, os jovens delinquentes não são mais suscetíveis à influência do seu grupo de 

pares, do que os jovens não delinquentes. Verificou-se no entanto que tanto os jovens 

delinquentes, como os jovens não delinquentes são muito suscetíveis à influência do grupo 

de pares.  

 

 

PALAVRAS - CHAVE: Delinquência juvenil; Fatores de risco; Impulsividade; Grupo de 

pares; Consumo de drogas.   
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ABSTRACT 

 

Juvenile delinquency is currently a major social problem, as embraces a variety of 

behaviors, influenced by a wide set of factors, being them risk or protection. Thus, it is 

pertinent to study these factors to achieve a better understanding and intervention in 

juvenile delinquency. The peer group, the impulsivity and the drug use, considered as the 

main risk factors for juvenile delinquency, are our variables. 

It was used a sample of 108 young people, 55 from Escola Secundária/3 de 

Alpendurada – young  non-offenders and 53 from Associação de Respostas Terapêuticas – 

ART (Magrelos e Paredes de Viadores) – young offenders, who were undergoing an 

educative tutelary measure (semi-open internment). It was used a questionnaire divided 

into 5 parts, Part 1 regards the socio-demographic, Part 2 is related with the educational 

and professional situation, Part 3 covers the anti-social behaviors, while Part 4 concerns on 

the individual behaviors, and Part 5 refers to friends. The data were submitted to statistical 

analysis using IBM SPSS 18.0. 

The results indicate that young offenders are more impulsive than non-offenders, 

and have also a greater perception of alcohol, marijuana or hashish and heavy drugs use 

between their friends. With respect to the impulsivity, it was found that young people with 

violent behavior are more impulsive than the ones with non-violent behavior. The same 

occurred in what concerns to the susceptibility of the influence of the group, ie, young 

people more impulsive are also more susceptible to this influence, meeting with what we 

expected. Finally, contrarily to what would be expected, young offenders are not more 

susceptible to the influence of its peer group than young non-offenders. However, it was 

found that both young offenders and young non-offenders are very susceptible to the 

influence of the peer group. 

 

 

 

 

KEY – WORDS: Juvenile delinquency; Risk factors; Impulsivity; Peer group; Drug use. 
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RÉSUMÉ 

 

La délinquance juvénile est aujourd‟hui un des principaux problèmes sociaux vue 

qu‟elle comporte divers comportements, influencée par un vaste domaine de facteurs qui 

peuvent être de risque ou bien de protection. Dans ce même sens, est ainsi pertinente 

l‟étude de ces facteurs pour une meilleure compréhension et intervention dans la 

délinquance juvénile. Le groupe de pairs, l‟impulsivité et la consommation de drogues, 

considérés comme les principaux facteurs de risque dans la délinquance juvénile sont nos 

variables d‟investigation. 

L‟étude a comportée 108 jeunes, 55 jeunes du lycée de Alpendurada – jeunes non 

délinquants et 53 jeunes de l‟Association de Réponses Thérapeutiques – ART (Magrelos et 

Paredes de Viadores) – jeunes délinquants qui étaient en tutelle éducative (internat en 

régime semi-ouvert). On a eu recourt à un questionnaire divisé en 5 parties, dont la 

première concernait la caractérisation social-démographique, la deuxième concernait la 

situation scolaire et professionnelle, la troisième englobait les comportements anti-sociaux, 

la quatrième le comportement individuel et la dernière, le comportement envers les amis. 

Les données ont été sujettes à une évaluation statistique à travers du programme IBM 

SPSS version 18.0. 

Les résultats indiquent que les jeunes délinquants sont plus impulsifs que les jeunes 

non délinquants, existant aussi une perception de la consommation d‟alcool, de marijuana 

ou de haxixe et de drogues dures relativement aux amis. Ce qui concerne l‟impulsivité, a 

été aussi constaté que les jeunes qui ont des comportements délinquants sont plus impulsifs 

que les non violents. Le même a été vérifié en ce qui concerne la susceptibilité de 

l‟influence du groupe, c'est-à-dire, les jeunes plus impulsifs sont aussi plus susceptibles à 

cette même influence, allant à l‟encontre de ce qui était espéré. Finalement, contrairement 

au prévu, les jeunes délinquants ne sont pas plus susceptibles à l‟influence du groupe de 

pairs que les jeunes non délinquants. A été aussi vérifié que les jeunes délinquants comme 

les non délinquants sont très susceptibles à l‟influence du groupe de pairs.  

 

 

 

MOTS – CLEFS: Délinquance juvénile; Facteurs de risque; Impulsivité; Groupe de pairs; 

Consommation de drogues. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Atualmente, a exteriorização de comportamentos violentos e atos agressivos têm-se 

tornado mais frequentes e comuns entre o público mais jovem. Tanto este tipo de 

comportamentos, como os jovens, começam a constituir um dos principais problemas 

sociais, em que investigadores, autoridades, e a própria sociedade, têm dirigido a sua 

atenção, colocando ênfase no conceito e fenómeno da delinquência juvenil. Ainda assim, 

para alguns leigos e investigadores, alguns dos comportamentos e atos cometidos pelos 

jovens, são considerados como normais da sua idade, no entanto, o que é certo, é que 

alguns desses comportamentos agressivos e atos violentos, podem ser apenas o início de 

uma trajetória desviante. 

A delinquência juvenil é um fenómeno bastante complexo, tendo subjacente um 

vasto e distinto conjunto de fatores – fatores de risco e fatores de proteção, que são 

determinantes para os jovens enveredarem por uma carreira desviante, ou desenvolverem 

um percurso de vida normativo. Em paralelo com os diversos fatores da delinquência 

juvenil, é perentório afirmar que a delinquência é um fenómeno que se pode manifestar em 

diferentes etapas do ciclo vital, tanto mais precocemente, como é o caso da infância, ou 

mais tardiamente, como no final da adolescência.   

Tendo em conta alguns dos fatores de risco da delinquência juvenil, nomeadamente 

o grupo de pares, a impulsividade e o consumo de drogas, esta dissertação tem como 

objetivos: (1) perceber os níveis de impulsividade entre jovens delinquentes e não 

delinquentes; (2) e entre jovens com comportamentos violentos e não violentos; (3) 

compreender a suscetibilidade à influência do grupo de pares entre delinquentes e não 

delinquentes; (4) perceber a relação entre os níveis de impulsividade e a suscetibilidade à 

influência do grupo de pares e (5) compreender a perceção que os jovens têm em relação 

ao consumo de drogas nos amigos.   

Para responder aos objetivos propostos, este trabalho divide-se em duas partes 

distintas, a primeira parte diz respeito ao enquadramento teórico, focando-se 

principalmente no fenómeno da delinquência juvenil e nos fatores de risco a ela 

associados. A segunda parte diz respeito ao estudo empírico, no qual se pretende, perceber 

de que forma alguns fatores de risco individuais e contextuais predizem a delinquência 
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juvenil, nomeadamente, o grupo de pares, a impulsividade e o consumo de drogas. Para tal, 

foi adaptado um questionário (Chitas, 2010), estando dividido em cinco partes, sendo as 

duas primeiras relacionadas com dados sociodemográficos e situação escolar e profissional 

dos jovens inquiridos, e as restantes três, englobam os comportamentos antissociais, o 

comportamento individual e os amigos. A parte relacionada com os amigos, engloba 

também um questionário adaptado (Costa, 2011), relacionado com os comportamentos dos 

amigos nos últimos seis meses.   

A administração do instrumento adaptado para este projeto de investigação, 

aconteceu numa Escola Secundária pública, no concelho de Marco de Canaveses – 

população de jovens não delinquentes; e numa Associação de Respostas Terapêuticas – 

ART, em dois pólos diferentes, também no concelho de Marco de Canaveses – população 

de jovens delinquentes. Escolhemos o contexto escolar, por se revelar como um contexto 

de maior socialização entre os jovens, no qual passam muito tempo com o seu grupo de 

pares. Neste sentido, revela-se como um local mais fidedigno para recolher a informação 

sobre uma população não delinquente. Em relação à ART, é uma instituição que recebe 

jovens a cumprir medidas tutelares educativas – internamento em regime semi aberto, 

adequando-se à população delinquente que pretendíamos para o estudo. Por último, serão 

apresentados os resultados obtidos, bem como a discussão dos mesmos, terminando com a 

conclusão.  

Em jeito de conclusão, apesar de a delinquência juvenil ser um fenómeno de 

enorme complexidade e de a sua manifestação entre os jovens ser cada vez maior, a relação 

entre delinquência juvenil e comportamento criminal futuro não é linear, uma vez que 

muitos dos jovens desenvolvem uma trajetória delinquente apenas durante a adolescência, 

entrando na idade adulta e adotando comportamento adequados à sociedade.   
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CAPÍTULO I: ENQUADRAMENTO TEÓRICO 

_________________________________________________________________________ 
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1. Adolescência 

 

 

Do ponto de vista do desenvolvimento do ser humano, a adolescência é o período 

de transição desenvolvimental entre a infância e a idade adulta, que implica importantes 

mudanças ao nível físico, cognitivo e psicossocial (Fieldman, Olds & Papalia, 2001), 

interferindo com a dimensão intrapessoal do adolescente, acarretando consequências 

psicológicas que se traduzem na representação de si próprio e do outro, na autoestima e na 

autoconfiança, nas emoções, na interação e nas relações que estabelece no núcleo familiar 

e em outros grupos (Fonseca, Miranda & Monteiro, 2003). 

É na adolescência que o indivíduo procura a sua própria autonomia, demarcando-se 

da dependência infantil que tem com os pais, construindo assim a sua própria identidade. O 

adolescente terá que reformular o seu passado com vista a construir um futuro, em que 

deverá encontrar as respostas às suas dúvidas, questionando os valores, os interesses, as 

atitudes e os comportamentos (Fonseca, Miranda & Monteiro, 2003). Assim, mediante 

todas as transformações características da adolescência, o adolescente vai adquirindo o 

sentimento de pertença a um grupo. Collins e Sprinthall (2003) definem grupo como uma 

unidade social constituída por indivíduos com papéis interdependentes dirigidos para 

objetivos comuns ajustando o seu comportamento por um conjunto de normas e valores 

estabelecidas pelos próprios elementos do grupo.  

Tendo em conta esse sentimento de pertença a um grupo, o adolescente prepara 

simultaneamente a sua pertença na comunidade e na sociedade. O grupo de pares, para 

além de promover as competências sociais, contribui também para o desenvolvimento 

psicológico do adolescente. Esse desenvolvimento decorre essencialmente da interação do 

sujeito com o grupo de pares, uma vez que ao interagir com os outros irá gradualmente 

definir-se enquanto pessoa (Collins & Sprinthall, 2003).  

Dada a importância do jovem se definir enquanto pessoa, as escolhas que fazem 

precocemente na vida, quer na infância, quer no início da adolescência, vão influenciar o 

seu futuro, sobretudo, a pertença a um grupo, os valores, os costumes, o „estilo‟ de vida 

que adotam, o meio sociocultural em que vivem, e a própria família. Assim, existem 

adolescentes que escolhem adotar padrões de vida convencionais, socialmente aceites para 

a sua integração na comunidade, outros, que por razões adversas, escolhem padrões de vida 

não convencionais, não normativos como forma de viver. 
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2. Comportamento Antissocial 

 

 

Apesar de ser um conceito de difícil definição, comportamento antissocial é 

considerado um conceito mais abrangente, uma vez que engloba uma série de atividades 

antissociais, como furto, vandalismo, atos agressivos, ou outros comportamentos que de 

um modo geral levam à violação das normas ou das expectativas socialmente aceites 

(Negreiros, 2001).  

Neste sentido, revela-se pertinente abordar o conceito de perturbação do 

comportamento presente no DSM – IV – TR (2002), e posteriormente o conceito de 

delinquência, uma vez que também engloba diversos comportamentos antissociais.  

De acordo com o DSM – IV – TR (2002), a característica essencial da perturbação 

do comportamento é „um padrão de comportamento repetitivo e persistente, em que são 

violados os direitos básicos dos outros ou importantes regras ou normas sociais próprias da 

idade’ (p.98). Existe ainda uma série de critérios para que possa ser diagnosticado num 

indivíduo com menos de 18 anos a perturbação do comportamento, caso o indivíduo tenha 

mais de 18 anos, o diagnóstico será realizado tendo em conta os critérios para a 

perturbação antissocial da personalidade.  

Neste sentido, existem quatro grupos de critérios, sendo eles: (1) a agressão a 

pessoas ou animais, (2) destruição de propriedades, (3) falsificação ou roubo e (4) violação 

grave das regras. O primeiro critério – agressão a pessoas ou animais, engloba 

comportamentos insultuosos, ameaças ou intimidação de outras pessoas, lutas físicas 

iniciadas frequentemente pelo indivíduo, uso de arma que pode causar grandes prejuízos 

físicos a outros, manifestar crueldade física em relação a pessoas ou animais, roubar 

confrontando-se com a vítima e forçar alguém a uma atividade sexual (DSM – IV – TR, 

2002). Em relação ao segundo critério – destruição de propriedades, refere-se ao 

lançamento de fogo intencionalmente, com o propósito de causar prejuízos graves e 

destruir deliberadamente propriedades alheias (DSM – IV – TR, 2002). O terceiro critério 

– falsificação ou roubo, diz respeito a arrombo de casas, propriedades ou automóveis de 

outras pessoas, mentir frequentemente para obter ganhos ou favores ou para evitar 

obrigações e roubar objetos de valor sem confrontação com a vítima (DSM – IV – TR, 

2002). O último critério – violação grave das regras, agrupa sub – critérios como a 

frequência da permanência fora de casa, mesmo sem a permissão dos pais, iniciando este 
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comportamento antes dos treze anos de idade, fugir de casa durante a noite, pelo menos 

duas vezes, enquanto vive em casa dos pais ou em lugar substituto da casa dos pais e faltar 

frequentemente à escola, com início antes dos treze anos de idade (DSM – IV – TR, 2002). 

Tendo em conta os critérios supracitados, é importante referir que a perturbação do 

comportamento só pode ser diagnosticada quando estão presentes três ou mais dos critérios 

referidos anteriormente, durante os últimos doze meses, e pelo menos um dos critérios se 

manifestar nos últimos seis meses. Por último, é necessário mencionar que „a perturbação 

do comportamento causa um défice clinicamente significativo no funcionamento social, 

escolar ou laboral‟ (DSM – IV – TR, 2002, p.99) do indivíduo, comprometendo assim 

todas as suas áreas de atuação.   
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3. Delinquência Juvenil – várias definições  

 

 

Assim como acontece com a perturbação do comportamento antissocial, definir 

delinquência juvenil, tem-se revelado um pouco difícil, uma vez que é certamente um dos 

conceitos mais imprecisos e em que diversos autores utilizam critérios distintos para a 

caracterizar. Como refere Marques (1995 citado por Benavente, 2002, p.1) a „delinquência 

não é um constructo unitário‟ pelo que deve ser estudada como um „fenómeno dialético e 

não absoluto‟ (Veríssimo, 1990 citado por Benavente, 2002, p.1). Henggeler (1950) afirma 

que os comportamentos delinquentes, dizem respeito a diversas atividades ilegais 

cometidas por crianças ou adolescentes. Por sua vez Glueck e Glueck (1950), utilizam uma 

definição um pouco mais simplista do conceito de delinquência, dizendo que qualquer 

criança que cometa um simples ato que viole a lei é tecnicamente um delinquente.  

Dickes e Hausman (1986, citados por Carvalho, 2003, p.27) propõem uma 

definição de delinquência mais abrangente, afirmando que diz respeito a „todos os 

comportamentos problemáticos que se manifestam no decurso da transição dos jovens para 

a vida adulta, sendo estes entendidos como os comportamentos de quebra das condutas 

sociais convencionais que o indivíduo manifesta decorrentes de um processo de 

socialização juvenil‟. No entanto, esta quebra de condutas sociais e convencionais devem 

ser entendidas à luz da sociedade em que se aplicam, porque um ato delituoso pode ser 

reprovado numa determinada sociedade e não noutra (Born, 2005).  

Segundo Silva (2010), a delinquência juvenil é todo o tipo de infração criminal que 

acontece durante a infância e a adolescência, envolvendo um conjunto de respostas e de 

intervenções institucionais e legais em relação a menores que cometem infrações criminais 

ou que se encontram em situações ou apresentam condutas potencialmente delinquentes, 

nomeadamente nos casos em que existe grave negligência familiar ou em que as crianças 

ou adolescentes demonstram comportamentos desviantes e desajustados da realidade 

psicossocial do grupo etário a que pertencem. 

Neste sentido, a delinquência juvenil também pode ser definida como 

comportamento, ou seja, o comportamento que os jovens estabelecem com a família, com 

os amigos e outros adultos nos espaços onde a delinquência nasce (Ferreira, 1997), sendo 

assim um conceito heterogéneo, uma vez que inclui diversos comportamentos (Quay, 

1987). O roubo, assalto, vandalismo, violência contra pessoas, uso de drogas, (Quay, 
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1987), invasão de propriedades, furto, compra de artigos roubados, prostituição, desordem 

de conduta, invasão de domicílio e mendigar (Henggeler, 1950) são alguns dos 

comportamentos delinquentes mais frequentes entre os adolescentes. 

De acordo com Negreiros (2010), a delinquência juvenil pode ter definições 

diferentes, tendo em conta a área a que se dirige, nomeadamente, área legal, sociológica ou 

psiquiátrica/psicológica. Então, segundo a definição legal, o conceito de delinquência é 

efetuado com base em critérios jurídico – penais, em que o “delinquente é o indivíduo que 

praticou atos dos quais resultaram uma medida ou condenação pelos tribunais” (Negreiros 

2001, p. 14). Tendo em conta a definição sociológica, a delinquência é considerada como o 

comportamento que se afasta significativamente das normas, padrões de conduta e 

expectativas sociais determinadas por uma dada cultura. A definição 

psiquiátrica/psicológica, considera a delinquência como o “comportamento antissocial que 

é clinicamente significativo (Kazdin, 1987 citado por Negreiros, 2001) no sentido em que 

se situa para além dos limites do que clinicamente pode ser considerado como o 

funcionamento normal” (Negreiros, 2001, p.12).  

De acordo com os conceitos de comportamento delinquente e de delinquência 

juvenil, pode-se dizer que são conceitos verdadeiramente heterogéneos, variáveis de pessoa 

para pessoa e que se manifestam numa faixa etária também ela variável, sendo 

influenciados por um conjunto de fatores, quer de risco, quer de proteção.  
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4. Fatores de Risco  

 

 

O conceito de risco pode ser definido como qualquer acontecimento ou situação 

que aumenta a probabilidade de „desencadeamento, manutenção ou agravamento de um 

problema‟ (Kirby & Frase, 1997, citados por Chitas, 2010, p.51-52), sendo os fatores de 

risco definidos como „qualquer tipo de influência que aumente a probabilidade de 

aparecimento de um determinado problema e da sua manutenção‟ (Coie et al., 1993, 

citados por Teixeira, 2004, p.1).  

No que diz respeito à delinquência juvenil, existe uma grande diversidade de 

fatores de risco, sendo enumerados por diferentes autores de diversas maneiras, ou seja, 

estes nem sempre são coerentes na nomenclatura que utilizam para categorizarem os 

mesmos fatores de risco.  

Hawkins, Catalano e Miller (1992), dividiram os fatores de risco em dois grandes 

grupos, fatores de risco contextuais e fatores de risco individuais e interpessoais. Os fatores 

de risco contextuais, estão relacionados com as leis e as normas, com a disponibilidade 

para as drogas, ligação a pares que consomem drogas, dificuldades económicas e 

comunidades residenciais desorganizadas. Os fatores de risco individuais e interpessoais 

englobam os fatores fisiológicos, como influências bioquímicas e genéticas, famílias 

aditas, práticas de gestão e conflito familiar, laços frágeis com a família, problemas 

comportamentais persistentes e precoces, insucesso escolar, baixo envolvimento escolar, 

rejeição pelos pares, alienação e rebeldia, atitudes positivas quanto ao uso de drogas e ao 

início precoce do consumo de drogas.  

Considerando então o consumo de drogas como um fator de risco, Rhodes et al. 

(2003, citados por Chitas, 2010) definiram três categorias de fatores de risco relacionados 

com esse comportamento – fatores intrapessoais, micro – ambientais e macro – ambientais. 

Os autores colocam maior ênfase nos fatores intrapessoais, uma vez que dizem respeito a 

fatores estritamente relacionados com a personalidade do indivíduo, como a prevalência 

elevada de morbilidade psiquiátrica entre os consumidores problemáticos, nomeadamente 

perturbações da personalidade e da afetividade, e fatores psicológicos, aparecendo o uso de 

drogas como resposta a um conjunto de problemas desenvolvimentais, associados a um 

conjunto de atributos individuais, como a passagem ao ato, agressão, alienação, 

extroversão, raiva, ansiedade, impulsividade, hiperatividade, independência, introversão, 
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inibição, baixa autoestima, baixo autocontrolo, comportamento de oposição e procura de 

sensações.  

Ainda em relação aos fatores intrapessoais, Rhodes et al. (2003, citados por Chitas, 

2010) afirmam que a delinquência e o consumo de drogas têm antecedentes comuns, sendo 

que o uso de drogas estaria diretamente relacionado com diversos comportamentos 

problemáticos, como os crimes aquisitivos, indisciplina, exclusão da escola, violência e 

vandalismo.  

Em relação aos fatores micro – ambientais, (Rhodes et al., 1991, citados por Chitas, 

2010) estes englobam fatores relacionados com a estrutura e qualidade das relações 

familiares, onde estão presentes o conflito familiar, a separação e o divórcio, assim como 

os padrões de comunicação, como a sobreproteção e ausência de suporte parental, ausência 

de relações cuidadoras, de intimidade e de confiança, e o consumo de drogas pelos 

cuidadores. A influência do grupo de pares surge também como um fator de risco micro – 

ambiental, sendo mencionado pela literatura como um fator com maior poder preditivo 

para o consumo de drogas.  

Por último, a terceira categoria de fatores de risco enunciadas pelos autores 

(Rhodes et. al, 2003, citados por Chitas, 2010), são os fatores macro – ambientais, que não 

dependem inteiramente do consumo de drogas e de todas as dinâmicas associadas, uma vez 

que englobam diversos fatores de risco como a privação social e económica, relacionada 

com a pobreza, desemprego e emprego indiferenciado, baixos níveis educacionais, fraca 

qualidade nas habitações ou sobrelotação, e crime.  

Por sua vez, Borum (2006) categorizou alguns fatores de risco de acordo com a fase 

do ciclo vital em que surgem, dividindo-os em fatores de risco precoces e fatores de risco 

tardios. Assim, os fatores de risco que se manifestam numa fase precoce da vida de um 

indivíduo, nomeadamente na infância, entre os 6 e os 11 anos, podem ser determinantes na 

adoção de comportamentos de risco na adolescência. Segundo Silva (2010), os fatores de 

risco mais significativos são os de origem individual, como complicações no parto, 

hiperatividade, procura de sensações e impulsividade, e os de origem familiar, como o 

comportamento parental antissocial ou criminal, abuso de substâncias e práticas de 

educação de baixa qualidade. No entanto, podem existir alguns fatores de risco mais 

tardios, que surgem por volta dos 12 e os 14 anos, ou seja, aquando à entrada do jovem na 

adolescência, como a associação a pares delinquentes e antissociais e a fraca ligação à 

sociedade (Borum, 2006).  
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Uma vez que esta dissertação pretende incidir na associação dos jovens a pares 

delinquentes e antissociais, será pertinente referir duas formas distintas de atuação dos 

pares junto dos jovens, fazendo-os adotar comportamentos antissociais e delinquentes, ou 

seja, a associação com pares desviantes e a rejeição dos pares. Então, a associação com 

pares desviantes, diz respeito aos pares que influenciam os jovens com histórico de 

delinquência, a aumentar a gravidade ou a frequência dos seus comportamentos 

delinquentes (Silva, 2010). A rejeição dos pares pode levar a um aumento do risco para 

condutas antissociais crónicas, principalmente nas crianças agressivas, (Silva, 2010), bem 

como uma maior probabilidade de se tornarem membros de grupos de pares desviantes 

(Coie, Herrenkohl, Keenan, Loeber, Petechuk, Tremblay & Wasserman, 2004).  

Atendendo aos fatores de risco supracitados os adolescentes delinquentes tendem a 

ser excluídos, ou colocarem-se à margem dos grupos normativos da sociedade dominante, 

e criarem os seus grupos, que geralmente se denominam de gangs, definido por 

Albuquerque (2007 citado por Silva, 2010, p.51), como uma associação organizada por 

pares “com uma designação oficial e símbolos identificáveis, uma liderança clara, um 

território geográfico, uma forma de reunião regular e ações coletivas destinadas ao 

desenvolvimento das suas atividades”. São os membros dos gangs que definem as regras 

do seu grupo, partilhando à partida, os mesmos ideais, símbolos, valores e costumes. 

Alguns gangs exigem que os membros do seu grupo sigam determinadas características, 

como o nome, a cor e o envolvimento em ofensas (Esbensen & Huizinga, 1993; Fagan, 

1989, citados por Gullotta, Adams & Montemayor, 1998).  

Alguns autores (Fagan, 1989; Huff, 1989, citados por Gullotta, Adams & 

Montemayor, 1998), definiram três tipos de gangs delinquentes, o gang social, o gang 

festa ou hedonista e o gang instrumental. O gang social define-se como o gang em que os 

seus membros saem todos juntos e consomem substâncias, como álcool e drogas. O gang 

festa ou hedonista, difere do gang social, uma vez que os seus membros envolvem-se 

principalmente no consumo e venda de drogas, mas não se envolvem em ofensas, como 

crimes violentos ou invasão de propriedades. Por último, o gang instrumental, não se 

envolve tanto em consumo e venda de drogas, mas estão altamente envolvidos em invasões 

de propriedades e ofensas violentas.  

Assim, é perentório afirmar que os membros dos gangs, especialmente os rapazes, 

são mais delinquentes que os jovens que não fazem parte de nenhum gang (Esbensen & 

Huizinga, 1993; Fagan, 1989, citados por Gullotta, Adams & Montemayor, 1998). Os 
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adolescentes associam-se aos gangs desviantes com o objetivo de serem aceites pelo grupo 

e para melhorarem a sua autoestima, essa associação vai aumentar a delinquência nos 

jovens, uma vez que cometem o mesmo tipo de atos delinquentes e em grupo (Gullotta, 

Adams & Montemayor, 1998).  

No entanto, não é apenas a predisposição para associação a pares desviantes que 

propicia o comportamento delinquente, mas também alguns fatores de risco individuais, 

como foram referidos anteriormente. A impulsividade é um desses fatores de risco, e pode 

ser definida como uma predisposição para reações rápidas e não planeadas, quer a 

estímulos internos, quer a estímulos externos, sem ter em conta as consequências negativas 

dessa reação, quer para o próprio, quer para os outros (Moeller, Barratt, Dougherty, 

Schmitz & Swann, 2001). Neste sentido, também Shapiro (1965, citado por Quay, 1987) 

afirmou que a impulsividade estivesse relacionada com a falta de cumprimento, ambições 

ou planos pessoais a longo prazo, como Lavik (1969, citado por Quay, 1987) afirma que a 

impulsividade está relacionada com a incapacidade de adiar gratificações. Tendo em conta 

esta definição, White, Moffitt, Caspi e Bartusch (1994, citados por Ramírez & Andreu, 

2006), referem que a impulsividade pode estar agrupada em dois eixos distintos, a 

impulsividade “comportamental” que está fortemente correlacionada com os 

comportamentos antissociais e delinquentes, e a impulsividade “cognitiva” que se encontra 

correlacionada negativamente com o QI do indivíduo. Assim, a impulsividade 

comportamental é um forte preditor para o comportamento delinquente, em comparação 

com a impulsividade cognitiva (White, Moffitt, Caspi & Bartusch, 1994, citados por 

Rutter, Giller & Hagell, 1998). 
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5. Fatores de Proteção 

 

 

Um fator protetor é aquele que modera os efeitos de uma situação de risco, de 

maneira a que os indivíduos consigam adaptar-se com mais sucesso a essa situação do que 

se os fatores de proteção não estivessem presentes (Conrad & Hammen, 1993; Kaplan, 

1999, citados por Chitas, 2010), ou seja, os fatores de proteção são qualquer tipo de 

influência que pode, de alguma maneira, mudar os efeitos dos fatores de risco (Teixeira, 

2004).  

Gramezy (1993, citado por Chitas, 2010) caracteriza os fatores de proteção em três 

categorias, fatores de proteção individuais, fatores de proteção familiares e fatores de 

proteção relacionados com o suporte social. Em relação à primeira categoria, ou seja, os 

fatores protetores individuais, estão presentes fatores como o temperamento do indivíduo e 

características da personalidade, como o nível de atividade, a capacidade de reflexão no 

confronto com novas situações, competências cognitivas e respostas positivas às 

necessidades dos outros. Aos fatores de proteção familiares, estão relacionados a coesão 

familiar, a afetividade e presença de uma figura adulta que preste cuidados, quer sejam os 

avós, tios, ou outros familiares, que assumam o papel parental na ausência dos pais, ou em 

situações de conflito conjugal ou separação. Por fim, os fatores de proteção relacionados 

com o suporte social, podem dizer respeito ao suporte fornecido por uma figura substituta 

da mãe, uma instituição ou um professor.  

Jessor, Bos, Costa e Turbin (1995) não categorizaram os fatores de proteção, mas 

identificaram uma série de fatores protetores, relacionados com o comportamento 

desviante na adolescência e com o consumo de drogas. Os fatores de proteção identificados 

por estes autores foram a orientação positiva em relação à escola, valorização dos 

resultados escolares, atitudes favoráveis em relação à saúde, intolerância face ao desvio, 

relações favoráveis com os pares e com outros adultos, perceção da existência de um 

sistema de regulação de comportamento por parte das figuras parentais e amigos com um 

comportamento pro-social e convencional.   

Alguns autores, enunciaram outros fatores de proteção que podem ajudar a diminuir 

a predisposição para a delinquência e para o comportamento antissocial nos adolescentes. 

A orientação social positiva, o quociente intelectual elevado, o temperamento resiliente, 

relações calorosas e afetivas, adesão a linhas convencionais de atuação, crenças adequadas 
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e precisas quanto aos comportamentos estandardizados (Hawkin et al, 1992; Rutter, 1990; 

Werner & Smith, 1992; citados por Teixeira, 2004) são alguns dos fatores de proteção, que 

de certo modo podem atenuar a predisposição dos jovens aos fatores de risco, sendo eles 

delinquentes ou não delinquentes.  
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6. Fatores de Risco: Grupo de Pares, Impulsividade e Consumo de Drogas 

 

 

Tal como tem sido descrito ao longo de todo o trabalho, existem inúmeros fatores 

de risco que podem ser determinantes para os adolescentes iniciarem uma trajetória 

desviante. Dentro do vasto leque de fatores de risco descritos na literatura, esta dissertação 

centra-se em três fatores de risco, grupo de pares e consumo de substâncias – fatores de 

risco contextuais, e impulsividade – fator de risco individual.  

Tendo em conta os diversos fatores de risco da delinquência juvenil, a escolha 

incidiu no grupo de pares, na impulsividade e no consumo de drogas, principalmente por 

constituírem uns dos fatores de risco mais preponderantes para a delinquência juvenil 

(Born, 2005). Como sabemos, o grupo de pares é tido como o principal agente de 

socialização entre os adolescentes, uma vez que estes aos poucos se desvinculam da 

família e se vinculam aos pares. Neste sentido, o consumo de drogas é também um fator de 

extrema importância, uma vez que é um dos comportamentos mais frequentes entre os 

jovens, sendo também influenciado pelo grupo de pertença. No que diz respeito à 

impulsividade, parece-nos interessante perceber de que forma uma característica da 

personalidade se associa aos diversos comportamentos antissociais, e como se manifesta 

entre os adolescentes, quer sejam delinquentes ou não delinquentes.  

 

 

6.1. Fatores de Risco – Grupo de Pares 

 

Segundo Haynie (2002), o grupo de pares é tido como o principal agente de 

socialização na adolescência, existindo ligações muito fortes entre a delinquência na 

adolescência e a associação com pares delinquentes (Born, 2005). Para os delinquentes, o 

grupo de pares em que estão integrados, é particularmente importante uma vez que facilita 

ou dificulta o envolvimento criminal (Haynie, 2002), levando os adolescentes a 

envolverem-se propositadamente em alguns comportamentos de risco, com vista a obterem 

a aceitação desse grupo, ou conseguirem uma certa imagem pública ou um estatuto social 

(Hurrelmann, 1990; Maggs, 1997; Cleary, Dwyer, Fuchs, Lippert, Semmer & Schindler, 

1987 citados por Hurrelmann & Mags, 1998). Por volta dos 15 - 16 anos os adolescentes 

experienciam uma maior pressão do grupo de pares para o uso de substâncias (Potvin, 
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1980; Maréchal, 1982; citados por Negreiros, 1990), roubo, assalto e vandalismo (Rutter, 

Giller & Hagell, 1998), iniciando assim a sua trajetória desviante. Esta evidência vai de 

encontro com a idade referida como a mais frequente para o início da atividade delituosa, 

ou seja, por volta dos 15 anos (Snyder, 1988; citado por Negreiros, 2001). No entanto, 

alguns autores afirmam que o início rápido e escalada da delinquência acontece por volta 

dos 13 – 14 anos e a descalada da delinquência ocorre depois dos 17 anos, seguindo o 

mesmo padrão conhecido pelos pares delinquentes e pares importantes (Gullotta, Adams & 

Montemayor, 1998).  

Rutter, Giller e Hagell (1998) são mais generalistas e afirmam que a influência do 

grupo de pares tem mais impacto durante toda a adolescência, uma vez que os adolescentes 

passam mais tempo com os amigos do que com a família, envolvendo a partilha de ideias e 

sentimentos predominantes do grupo de pertença, contrariamente ao que acontece na 

infância, tendo em conta que passam mais tempo com a família e tendo à partida as suas 

atividades supervisionadas pelos pais.  

Apesar de alguns autores serem consistentes em relação ao intervalo de idade de 

iniciação na atividade delituosa, o mesmo não acontece com as questões de género. Assim, 

os rapazes surgem como mais antissociais do que as raparigas (Elliott, Huizinga & 

Menard, 1989; Hyde, 1984; Smith & Visher, 1980 citados por Caspi, Moffitt, Rutter & 

Silva, 2001), visto que os pares delinquentes têm um maior efeito nos rapazes do que nas 

raparigas delinquentes (Gold, 1970, citado por Gullotta, Adams & Montemayor, 1998). 

Uma vez que os pares delinquentes são considerados um forte preditor, quer na 

delinquência precoce, quer na delinquência tardia para os rapazes durante a adolescência 

(LaGrange & White, 1985, citados por Gullotta, Adams & Montemayor, 1998) tendendo 

estes a envolverem-se mais em atos delinquentes (Elliott, Huizinga & Menard, 1989; Gold, 

1970; Hindelang, Hirschi, & Weiss, 1981; Sarri, 1983 citados por Hurrelmann & Mags, 

1998) e a consumir mais álcool, enquanto as raparigas fumam mais (Hurrelmann & Mags, 

1998).  

A disparidade entre os géneros parece estar a diminuir, uma vez que as raparigas 

começaram a envolver-se mais e com mais frequência em comportamentos delinquentes 

(Snyder, 2004), sendo que o uso de drogas é a principal fonte de influência entre o grupo 

de pares (Haynie, 2002). A maior diferença entre os sexos é de crimes violentos, 8% para 

os rapazes e 2 % para as raparigas (Caspi, Moffitt, Rutter & Silva, 2001). Enquanto a 

menor diferença prende-se aos crimes relacionados com drogas ou álcool, sendo cometidos 
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5% pelos rapazes e 2% pelas raparigas (Caspi, Moffitt, Rutter & Silva, 2001). No entanto, 

a violência surge mais associada aos rapazes, uma vez que estes são mais sensíveis à 

rejeição, quer pelos pais, quer pelo grupo de pares, então tendem a exteriorizar o seu 

comportamento, contribuindo para o aumento da violência física para com as raparigas 

(Brendgen, Vitaro, Tremblay & Wanner, 2002). Constatou-se que a violência contra o 

parceiro foi associada significativamente a contextos relacionados com a delinquência, 

visto que 58,5 % dos rapazes agrediam fisicamente a sua parceira, adotando esse 

comportamento em outros contextos (Brendgen, Vitaro, Tremblay & Wanner, 2002).  

De acordo com Gullotta, Adams e Montemayor (1998), a “exposição a pares 

delinquentes está fortemente correlacionada com a delinquência” (p. 64), uma vez que os 

atos delinquentes são cometidos por adolescentes em grupos (Erickson & Jensen, 1977; 

Giordano, 1978; Giordano & Cernkovich, 1979; Gold, 1970; West, 1973; citados por 

Gullotta, Adams & Montemayor, 1998). A literatura refere que os adolescentes se 

comportam da mesma maneira que os amigos do grupo de pertença, mesmo quando os 

amigos são amigos delinquentes, levando-os a agir também de forma delinquente (Conger, 

1976; Richards, 1979; citados por Gullotta, Adams & Montemayor, 1998), ou seja, ser 

parte de um grupo de pares delinquentes está associado à persistência do comportamento 

delinquente, enquanto ter poucos amigos delinquentes está relacionado com o abandono 

dos comportamentos delinquentes (Rutter, Giller & Hagell, 1998). No entanto e como 

referido anteriormente, a propensão para delinquir verifica-se maioritariamente nos rapazes 

(Fagan & Wexler, 1987; Hindelang, 1973; Hirschi, 1969; Jensen, 1972; Johnson, 1979; 

Matsueda, 1982; Messner & Krohn, 1990; Patterson & Dishion, 1985; Poole & Regoli, 

1979; White, Pandina & LaGrange, 1987; citados por Gullotta, Adams & Montemayor, 

1998). Várias pesquisas dizem que a delinquência é o resultado direto de um grupo de 

pares delinquentes (Elliott, Huizinga & Ageton, 1985; Erickson & Jensen, 1977; Messner 

& Krohn, 1990; Thompson, Mitchell & Dodder, 1984; citados por Gullotta, Adams & 

Montemayor, 1998), uma vez que o efeito do grupo de pares delinquentes se verifica 

essencialmente na vinculação que os jovens estabelecem com esses amigos, por passarem 

muito tempo com eles e por sentirem que esses amigos aprovam os comportamentos 

delinquentes, sendo assim pressionados pelo grupo para enveredarem também por uma 

carreira delinquente (Agnew, 1991, citado por Gullotta, Adams & Montemayor, 1998). 

Neste sentido, diversos autores afirmam que os adolescentes delinquentes têm uma 

vinculação próxima com os seus pares desviantes, como os não delinquentes têm com os 
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seus pares não desviantes (Conger, 1976; Krohn & Massey, 1980, citados por Gullotta, 

Adams & Montemayor, 1998).  

Tal se verifica, porque os adolescentes escolhem grupos de pares com 

características semelhantes às suas, quer sejam delinquentes ou não delinquentes, assim as 

características do grupo de pares exercem uma influência sobre o indivíduo no sentido de 

persistir ou desistir com os seus comportamentos antissociais (Rutter, Giller & Hagell, 

1998). Existe assim uma modelagem direta do comportamento dos adolescentes, estando 

sempre implícitas as pressões resultantes dos pares desviantes, para os comportamentos 

antissociais e atividades ilícitas, como consumir drogas, vandalizar propriedades e roubar 

(Rutter, Giller & Hagell, 1998). Neste sentido, alguns autores afirmam que a modelagem e 

a aprovação social para os comportamentos delinquentes são dois dos processos mais 

observados entre os adolescentes (Elliott, Huizinga & Ageton, 1985; Feldman, Caplinger 

& Wodarski, 1983, citados por Gullotta, Adams & Montemayor, 1998).  

Também nas relações amorosas se verificam algumas diferenças em relação aos 

comportamentos delinquentes adotados pelos jovens, bem como a influência que um 

parceiro tem sobre o outro. Assim, as raparigas são mais influenciadas pelos seus parceiros 

e pelo grupo de pares a praticarem atos delinquentes, por exemplo um parceiro ou um 

amigo que pratique atos antissociais, como roubar ou agredir fisicamente, influencia a 

rapariga a adotar os mesmos comportamentos (Haynie, Giordano, Manning & Longmore, 

2005 citados por Cauffman, Farruggia & Goldweber, 2008). De acordo com Doherty e 

Rosenthal (1985) essa relação parece variar de acordo com a qualidade das relações 

parentais e o nível de incentivo que o seu parceiro ou os amigos exercem sobre ela, na 

prática dos atos antissociais, sendo que, quanto menor a proximidade na relação parental 

com o sexo oposto, maior é a envolvência em atos delinquentes. Cauffman, Farruggia e 

Goldwebber (2008) referem que as raparigas que têm um relacionamento mais negativo 

com o pai, são mais propensas a terem namorados que as incentivem ao comportamento 

antissocial; da mesma forma, os rapazes quando têm relacionamentos mais negativos com 

as mães, tendem a ter uma parceira que os encoraje no comportamento antissocial. A falta 

de afetividade por parte dos pais pode estar correlacionada com a presença de parceiros 

românticos que potenciem o comportamento antissocial (Cauffman, Farruggia & 

Goldwebber, 2008). No entanto, supõe-se que adolescentes com uma boa relação com os 

pais, tendem a envolver-se em boas relações com os pares, e essa boa relação com os pais, 
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vai moderar a relação com parceiros que incentivam ao comportamento antissocial 

(Cauffman, Farruggia & Goldwebber, 2008).  

Outros fatores que parecem estar associados ao comportamento antissocial na 

delinquência são o maior número de parceiros românticos e a maior experiência de 

namoro, de forma continuada ou intermitente (Cauffman, Farruggia & Goldwebber, 2008), 

assim como o namoro precoce (antes dos 15 anos) e intenso que tem sido associado a um 

aumento do uso do álcool (Davies & Windle, 2000 citados por Cauffman, Farruggia & 

Goldwebber, 2008). Segundo Giancola, Kirisci, Lu, Mezzich, Parks e Tarter (1997), existe 

um risco acrescido associado às relações de pares, quando o rapaz é mais velho, 

aumentando o consumo de substâncias. Nas relações com parceiros mais velhos, também 

se verifica uma maior envolvência em variadas formas de atividade sexual, tendo mesmo 

relações sexuais sob o uso de substâncias ou álcool (Gowen, Feldman, Diaz & Yisrael, 

2004; Marín, Coyle, Gómez, Carvajal & Kirby, 2000 citados por Cauffman, Farruggia & 

Goldwebber, 2008). No entanto, o incentivo do parceiro para a prática de comportamentos 

antissociais, leva mais rapidamente ao comportamento antissocial em si, do que 

propriamente com as características do parceiro, nomeadamente, a diferença de idades 

(Cauffman, Farruggia & Goldwebber, 2008). Apesar de se verificarem algumas diferenças 

entre os rapazes e as raparigas, estes são encorajados de forma similar pelos parceiros e 

pelo grupo de pares na envolvência em comportamentos antissociais (Cauffman, Farruggia 

& Goldwebber, 2008), uma vez que tanto as raparigas como os rapazes que se 

encontravam envolvidos em comportamentos antissociais, procuravam parceiros que 

adotassem também esses comportamentos (Capaldi & Crosby, 1997 citados por Cauffman, 

Farruggia & Goldwebber, 2008).  

Para além da influência do grupo de pares e dos parceiros românticos, também a 

família e o contexto sociocultural são tidos como cruciais para a adoção de 

comportamentos delinquentes nos adolescentes. Quando os adolescentes são expostos a um 

ambiente familiar agressivo, verifica-se uma forte associação à delinquência e aos 

comportamentos violentos (Farrington, 1989; Dishion, Kavanagh & Patterson, 1992; Eron, 

Huesmann, Lefkowitz & Walder, 1984 citados por Brendgen, Tremblay, Vitaro & Wanner, 

2002). Os adolescentes que vivem em bairros pobres e com elevada criminalidade, têm 

menos apoio parental e menos supervisão (Furstenberg, 1993; Brooks-Gunn, Duncan & 

Klebanov, 1994 citados por Chung & Steinberg, 2006), praticando mais comportamentos 

antissociais e delinquentes (Bates, Beyers, Dodge & Petit, 2003 citados por Chung & 
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Steinberg, 2006). O inverso também se verifica, ou seja, pais que apresentam uma 

supervisão rigorosa e um envolvimento positivo na vida dos filhos, ajudam a protegê-los 

de se envolverem em comportamentos antissociais, e a não serem agredidos fisicamente 

(Cook, Eccles, Elder, Furstenberg & Sameroff, 1999; Gorman-Smith, Henry & Tolan, 

2000 citados por Chung & Steinberg, 2006). 

Deste modo, é possível constatar que o grupo de pares é o preditor mais poderoso 

do comportamento delinquente (Henggeler, 1950), no entanto existem outros fatores que 

influenciam o comportamento delinquente, como os parceiros românticos, as dinâmicas 

familiares e o contexto sociocultural, constituindo assim alguns fatores de risco para o 

adolescente na adoção de comportamentos antissociais e delinquentes, principalmente para 

aquele que tem uma fraca ligação com a sociedade. No entanto, a adoção de 

comportamentos delinquentes muitas vezes não passa de uma forma do adolescente 

chamar a atenção, ou de uma procura de estatuto e de protagonismo, de forma a serem 

aceites por aqueles que considera mais representativos para si, nomeadamente os pais, 

acontecendo muitas vezes que ao sair da adolescência, abandona os comportamentos 

delinquentes, e adota padrões convencionais, seguindo um estilo de vida normativo (Born, 

2005).  

 

 

 

6.2. Fatores de Risco - Impulsividade 

 

Para além do grupo de pares, como referido anteriormente, também a impulsividade 

constitui um fator de risco para a delinquência (Farrington & Loeber, 1999; Loeber, 1990; 

Tremblay, Pihl, Vitaro & Dobkin, 1994; citados por Vitulano, Fite & Rathert, 2010), uma 

vez que os adolescentes com altos níveis de impulsividade são mais suscetíveis a 

demonstrar altos níveis de delinquência (Eysenck & Eysenck, 1977; Newman & Wallace, 

1993; White, Moffitt, Caspi, Bartusch, Needles & Stouthamer – Loeber, 1994; citados por 

Vitulano, Fite & Rathert, 2010). 

Segundo o DSM- IV – TR (2002), a impulsividade caracteriza-se por impaciência, 

dificuldade para adiar respostas ou incapacidade para adiar gratificações (Lavik, 1969, 

citado por Quay, 1987), precipitação das respostas antes que as perguntas terminem, 

dificuldade em esperar pela sua vez, interromper ou interferir com os outros, podendo 
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mesmo provocar problemas em situações sociais, escolares ou laborais (DSM – IV – TR, 

2002). Tendo em conta as características supracitadas, Vazsonyi, Cleveland e Wieber 

(2006) afirmam que os indivíduos impulsivos são mais propensos a enveredarem em 

condutas que violam as normas sociais, incluindo a delinquência. Diversos autores 

defendem que o comportamento delinquente é o resultado de défices no controlo dos 

impulsos (Barratt & Patton, 1983; Eysenck & Eysenck, 1977; Robbins & Bryan, 2004; 

Romero, Luengo, & Sobral, 2001, citados por Carrol, Hemingway, Bower, Ashman, 

Houghton & Durkin, 2006).  

Os défices no controlo dos impulsos, combinados com a labilidade emocional, 

inquietação, défice de atenção, negativismo e pensamentos que refletem incapacidade de 

modular expressão impulsiva, são dimensões que estão fortemente associadas com o 

comportamento externalizado, significativamente disruptivo e antissocial, que se manifesta 

nos indivíduos entre os 9 e os 15 anos (Rutter, Giller & Hagell, 1998).   

Desta forma, alguns estudos revelam que a impulsividade, quer cognitiva, quer 

comportamental, e baixo auto – controlo são preditores consistentes da delinquência, 

especialmente da delinquência séria (Moffitt, Caspi, Harrington & Milne, 2002; White, 

Moffitt, Caspi, Bartusch, Needles, & Stouthamer-Loeber, 1994, citados por Vazsonyi, 

Cleveland & Wieber, 2006). No entanto, a impulsividade comportamental surge como 

mais fortemente correlacionada com o comportamento delinquente, principalmente nos 

rapazes, por volta dos 10 – 13 anos do que a impulsividade cognitiva (White, Moffitt, 

Caspi, Bartusch, Needles & Stouthamer – Loeber, 1994, citados por Parker & Morton, 

2009).  

Block e Block (1980, citados por Vazsonyi, Cleveland & Wieber, 2006), 

enunciaram uma abordagem baseada na personalidade do indivíduo para explicar o 

comportamento criminal. Referem que características como a impulsividade (Eysenck, 

1977; Wilson & Herrnstein, 1985, citados por Vazsonyi, Cleveland & Wieber, 2006), 

baixo autocontrolo ou défice no controlo dos impulsos (Pulkkinem, 1982, 1986, citado por 

Vazsonyi, Cleveland & Wieber, 2006) e fracas restrições (Caspi, Moffitt, Silva, 

Stouthamer-Loeber, Krueger, & Schmutte, 1994, citados por Vazsonyi, Cleveland & 

Wieber, 2006) ou busca de sensações (Zuckermann, 1994; Zuckermann, Bone, Neary, 

Mangelsdorf & Brustman, 1972, citados por Vazsonyi, Cleveland & Wieber, 2006) 

predispõem os indivíduos para o crime e para a delinquência. Assim, pode-se afirmar que a 
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impulsividade é um fator de risco preponderante para o comportamento antissocial (Rutter, 

Giller & Hagell, 1998). 

A literatura refere ainda a impulsividade como uma característica individual 

importante a considerar em relação à delinquência juvenil e à sua associação a pares 

delinquentes (Vitulano, Fite & Rathert, 2010). Curran, Stice e Chassin (1997; citados por 

Fite, Colder & O‟Connor, 2006), visto que crianças com altos níveis de impulsividade 

tendem a associar-se a grupos de pares que apoiam e incentivam o comportamento 

delinquente, estando mais propensos a desenvolverem comportamentos semelhantes. Neste 

sentido, os indivíduos impulsivos apresentam uma atitude favorável em relação à 

delinquência, podendo ser mais facilmente influenciados pelos seus pares para 

comportamentos delinquentes, comparados com indivíduos menos impulsivos (Vitulano, 

Fite & Rathert, 2010). Caspi, Begg, Dickson, Harrington, Langley e Moffitt (1997, citados 

por Vitulano, Fite & Rathert, 2010), referem que indivíduos com altos níveis de 

impulsividade, agressividade e busca de sensações, têm um risco mais elevado de 

dependência de álcool, criminalidade violenta, prática de sexo inseguro e conduzir sob o 

efeito de álcool. 

 

 

6.3. Fatores de Risco – Consumo de Drogas 

 

O conceito de droga é muito abrangente, sendo definido por Ray (1983, citado por 

Clinard & Meier, 2004, p. 206, 207) como „qualquer substância, para além da comida, que 

pode ter natureza química ou física e que altera a estrutura e o funcionamento do 

organismo‟. Dito deste modo, existem muitas substâncias que podem ser englobadas neste 

conceito, como medicamentos, perfumes, projéteis, entre outras (Clinard & Meier, 2004). 

No entanto, é importante referir que o termo drogas é determinado social e culturalmente, 

tendo geralmente uma conotação negativa (Clinard & Meier, 2004).  

Neste sentido, alguns autores, têm-se dedicado a compreender o fenómeno em 

questão, nomeadamente o seu consumo entre os jovens. MacKenzie, Hunt e Joe – Laidler 

(2005), consideram o consumo de drogas entre os adolescentes como um problema social 

crítico, porque para além da sua natureza ilegal, as drogas podem atuar como um ponto de 

partida ou como um fator causal para o comportamento delinquente futuro e grave. Assim, 

considera-se que o consumo de drogas e a delinquência estejam intimamente ligados, 
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embora a natureza do seu relacionamento seja bastante complexa (Brunelle, Brochu & 

Cousineau, 2003; Plourde & Brochu, 2003; citados por Brunelle, Cousineau & Brochu, 

2005).  

Atualmente, o uso de álcool, tabaco, ou outras drogas, é consumido cada vez por 

mais jovens e cada vez mais precocemente, antes dos 11 anos de idade (Farate, 2001; 

Knight et al., 1999; citados por Rocha, 2011), acarretando consequências a diversos níveis, 

como insucesso e abandono escolar, delinquência, alteração dos processos cognitivos, e 

numa fase mais avançada, mortalidade, quer acidental ou suicídio (Gilvarry, 2000).  

Tendo em conta a precocidade e a frequência com que os jovens hoje se envolvem 

em consumo de drogas, este deve ser entendido como um processo normal de 

desenvolvimento do jovem (Feijão, 2010), uma vez que as alterações da adolescência 

abrem portas para uma maior diversidade de experiências, nomeadamente o consumo de 

substâncias (Musher – Eizenman, Holub & Arnett, 2003; Matos, 2008; citados por Rocha, 

2011).   

É na adolescência também que os jovens procuram um grupo de pares com que se 

identifiquem, geralmente partilhando os mesmos hábitos, costumes e valores. Como 

sabemos, os amigos têm um lugar privilegiado no processo de socialização e de construção 

de identidade, assim como na aprendizagem de atitudes e de comportamentos (Chitas, 

2010). É por estas razões que alguns autores consideram o consumo de substâncias na 

adolescência como um fenómeno grupal, que deve ser encardo como parte integrante do 

convívio e da interação social do indivíduo (Palmqvist & Santavirta, 2006). Neste sentido, 

o consumo de substâncias liga os indivíduos em grupos de pares (Dishion & Owen, 2002), 

uma vez que os adolescentes que consomem drogas têm tendência a associar-se a grupos 

com pares semelhantes a si, com o mesmo comportamento e com hábitos semelhantes aos 

que possui (Curran, Stice & Chassin, 1997; citados por Rocha, 2011).  

Como anteriormente mencionado, a associação a pares que consomem drogas, é 

tido como o preditor mais forte para o consumo de drogas entre os adolescentes (Kuntsche 

& Jordan, 2006; citados por Rocha, 2011), sendo considerado por Nation e Heglinger 

(2006) como um fator de risco mais preponderante, uma vez que leva a todas as formas de 

consumo de substâncias (Dishion & Owen, 2002). Associado ao grupo de pares que 

consome drogas, estão inerentes outros fatores, como a exposição a atitudes e valores que 

levam ao consumo, a disponibilidade da própria substância, a perceção do adolescente na 

aprovação do consumo (Kandel, Kessler & Mergulies, 1978; citados por Rocha, 2011), a 
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normalização, a atração pela substância e a pressão do grupo para o consumo (Musher – 

Eizenman et al. 2003; citados por Rocha, 2011), sendo portanto considerados fatores de 

risco.  

A ligação dos jovens com o grupo de pares, geralmente muito pequenos e bastante 

coesos, faz com que os jovens consigam modelar o comportamento de consumo de 

substâncias, no sentido de incentivar e persistir com esses comportamentos (Oetting & 

Beauvais, 1987). Assim, outras valências da vida do jovem, como a família, a religião, a 

escola, as características da personalidade e a psicopatologia, têm apenas uma influência 

secundária e indireta (Oetting & Beauvais, 1987). Neste sentido, é perentório afirmar que 

os indivíduos que consomem drogas, estão rodeados de pessoas que também usam drogas, 

sendo o grupo de pares uma influência a diversos níveis da vida do jovem (Rocha, 2011).  
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7. Conclusão  

 

 

O fenómeno da delinquência juvenil, como podemos perceber, não se reduz a uma 

definição simplista, uma vez que se revela como uma problemática multidimensional, 

abarcando um distinto conjunto de fatores e de dinâmicas, que o tornam um fenómeno de 

enorme complexidade. Assim, consideramos a delinquência juvenil como um problema 

social sério, que requer intervenções imediatas.  

Considerando os diversos fatores, nomeadamente, fatores de risco da delinquência 

juvenil, o grupo de pares, a impulsividade e o consumo de drogas, revelam-se fortes 

preditores do comportamento delinquente. Tal se verifica, uma vez que as relações entre 

estes fatores de risco e a prática de comportamentos antissociais parecem ser lineares, no 

sentido em que quanto mais impulsivos os jovens se demonstram, à partida praticam mais 

comportamentos antissociais, e quanto mais se associam a pares delinquentes, mais fácil e 

rapidamente enveredam por uma carreira delinquente, sendo o consumo de drogas 

considerado como um dos primeiros comportamentos antissociais adotados pelos jovens.  

Como refere Born (2005), a passagem ao ato, quer seja muito grave, quer seja 

pouco grave, é o resultado de um percurso pessoal do jovem, enquanto um outro jovem 

encontrará outras condutas não delinquentes para alcançar os seus objetivos ou para 

resolver uma situação problemática.  
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CAPÍTULO II: ESTUDO EMPÍRICO  

_________________________________________________________________________ 
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1. Introdução  

 

 

O presente estudo empírico debruça-se sobre a análise de alguns fatores de risco 

associados à delinquência juvenil. Subjacente ao atual estudo está o método quantitativo, 

uma vez que o processo de recolha de dados foi realizado através da aplicação de um 

questionário, a uma amostra constituída por jovens estudantes de uma escola secundária – 

não delinquentes, e por jovens – delinquentes, a cumprir uma medida tutelar educativa – 

internamento em regime semi – aberto, numa instituição. O tratamento de dados foi 

efetuado com recurso a análise estatística, através do programa estatístico IBM SPSS 

versão 18.0. 

Assim, neste capítulo são definidos os objetivos e as hipóteses de investigação, é 

descrita a amostra do estudo, apresentando as características dos sujeitos que compõem os 

dois grupos – não delinquentes e delinquentes, bem como do instrumento utilizado e dos 

procedimentos realizados para o estudo, incluindo os pedidos de autorização dirigidos às 

entidades institucionais, assim como o processo de recolha de dados. A parte final do 

capítulo é destinada à apresentação, interpretação e discussão dos resultados do estudo, 

procurando justificar as conclusões obtidas. Para terminar o capítulo, é apresentada uma 

conclusão final, a qual pretende salientar os principais contributos do estudo empírico 

realizado, bem como as suas limitações. 

 

 

1.1. Objetivos e Hipóteses de Investigação  

 

Tendo em conta a literatura analisada sobre a delinquência juvenil e sobre os 

diversos fatores de risco, definimos como principal objetivo para este estudo a análise de 

alguns fatores de risco – grupo de pares, impulsividade e consumo de drogas, entre jovens 

com uma trajetória desviante – jovens delinquentes, em relação a jovens com uma 

trajetória não desviante – não delinquentes.  

 

As hipóteses de investigação definidas para este estudo empírico são: 

1. Os jovens delinquentes têm níveis de impulsividade mais elevados que os jovens 

não delinquentes. 
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2. Os jovens com comportamentos violentos têm níveis de impulsividade mais 

elevados que jovens com comportamentos não violentos.  

3. Os jovens delinquentes são mais suscetíveis à influência do grupo de pares que os 

jovens não delinquentes. 

4. Existe uma relação entre os níveis de impulsividade e a suscetibilidade à influência 

do grupo de pares. 

5. Os jovens delinquentes percecionam níveis mais elevados de consumo de álcool e 

drogas nos amigos do que os jovens não delinquentes.  
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2. Método  

 

 

2.1. Amostra  

 

Tendo em conta o tipo de amostra que pretendíamos para o presente estudo, 

procedemos a uma seleção de modo não aleatório, ou seja, selecionamos uma amostra por 

conveniência, uma vez que os participantes foram requeridos a participar por se 

encontrarem disponíveis nos locais destinados para a aplicação dos questionários, no 

entanto a sua participação foi inteiramente voluntária. Assim, era pretendido uma amostra 

de jovens com idade máxima até 18 anos, que estivessem inseridos em contexto escolar e 

com uma conduta adequada. Para tal, quando se estabeleceu o contacto prévio com a 

Direção da Escola, teve-se a preocupação de perceber qual a perceção deles em relação ao 

comportamento dos estudantes, quer nas aulas, quer nos intervalos, de forma a poderem 

integrar a amostra que pretendíamos, ou seja, não delinquente. Apesar desta perceção 

poder não ser totalmente fidedigna, e alguns dos jovens terem já praticado atos 

antissociais, estes não comprometeram o seu desenvolvimento, quer pessoal, quer social 

nem o seu percurso escolar.  

A outra amostra que pretendíamos para integrar o estudo, seria também uma 

amostra com jovens até 18 anos, e com uma trajetória desviante. Para tal, sabíamos de 

antemão que a Associação de Respostas Terapêuticas – ART, recebe jovens em 

cumprimento de medidas tutelares educativas, nomeadamente, em regime de internamento. 

Neste sentido, pareceu-nos adequado selecionar esta instituição para a aplicação dos 

questionários, de forma a constituir a nossa amostra delinquente.   

Neste sentido e devido ao tipo de amostragem selecionado, os jovens que 

constituem a amostra poderão não ser representativos da população.  

Assim, a amostra total do estudo é constituída por 108 jovens, sendo 71 jovens do 

sexo masculino e 37 jovens do sexo feminino, tendo idades compreendidas entre os 14 e os 

18 anos (M=16.82, SD=0.926). A amostra de jovens não delinquentes é constituída por 55 

jovens, sendo 32 jovens do sexo masculino e 23 jovens do sexo feminino, as idades variam 

entre os 16 e os 18 anos (M=17.22, SD=0.658). Por sua vez, a amostra de jovens 

delinquentes é constituída por 53 jovens, com idades entre os 14 e os 18 anos (M=16.42, 

SD=0.989), 39 são do sexo masculino e 14 do sexo feminino (cf. Tabela 1). As diferenças 
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de idades entre os jovens não delinquentes e os jovens delinquentes são estatisticamente 

significativas, t (106) = 4.985, p = .000.   

 

Tabela 1. Idade dos sujeitos 

Amostra Média Desvio – Padrão 

Jovens Não Delinquentes 

(N=55) 

17.22 0.658 

Jovens Delinquentes (N=53) 16.42 0.989 

Total (N=108) 16.82 0.926 

   

No que diz respeito à situação escolar e profissional dos jovens que constituem a 

amostra, o grupo dos jovens não delinquentes são todos estudantes (100%), enquanto no 

grupo dos jovens delinquentes apenas 26 estudam atualmente (49,1%). Em relação à taxa 

de reprovação, no grupo de não delinquentes, apenas 11 jovens (20%) repetiram de ano, 

enquanto no grupo delinquente, 46 jovens já repetiram de ano (86,8%). Tendo em conta a 

situação profissional dos jovens, apenas um jovem da amostra não delinquente trabalha 

(1,8%), e cinco jovens da amostra delinquente desempenham funções laborais (9,4%).  

Em suma, 81 dos jovens que constituem a amostra total estudam (75%), tendo 57 

dos jovens já repetido pelo menos uma vez de ano (52,8%). Em relação ao trabalho, apenas 

6 jovens estão inseridos no mundo do trabalho (5,6%) (cf. Tabela 2).  

 

Tabela 2. Situação Escolar e Profissional 

Amostra Estuda Reprovações Trabalha 

 Sim Não NR Sim Não NR Sim Não NR 

Jovens Não 

Delinquentes 

(N=55) 

100% 0% 0% 20% 78,2% 1,8% 1,8% 98,2% 0% 

Jovens 

Delinquentes 

(N=53) 

49,1% 50,9% 0% 86,8% 3,8% 9,4% 9,4% 64,2% 26,4% 

Total 

(N=108) 
75% 25% 0% 52,8% 44,5% 2,7% 5,6% 81,5% 12,9% 
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De forma mais detalhada, o grupo dos jovens não delinquentes sendo todos 

estudantes (100%), estão 22 a frequentar o ensino regular – 12º ano (40%) e 33 o curso 

profissional – técnico de design gráfico (60%). No que diz respeito às reprovações, apenas 

11 jovens deste grupo reprovaram (20%), variando entre uma ou duas vezes (M=1.18, 

SD=.405). Em relação ao trabalho, apenas um jovem é trabalhador – estudante (1, 8%). 

 No que diz respeito à amostra delinquente, 26 jovens frequentam a escola (49,1%), 

e 27 jovens já não frequentam (50,9%). Tendo em conta os jovens que se encontram 

inseridos no contexto escolar, 8 frequentam um curso de formação – PIEF (30,8%), 3 

frequentam um curso profissional – eletricidade de instalações (11,5%), e 15 o ensino 

regular (57,7%), distribuídos por vários anos de escolaridade. Dois jovens encontram-se a 

frequentar o 5º e o 6ª ano de escolaridade (13,3%), 8 frequentam o 7º ano (53,3%), 4 

jovens frequentam o 9º ano (26,7%) e apenas 1 jovem frequenta o 10º ano (6,7%).   

 Como referido anteriormente, 27 jovens já não frequentam a escola (50,9%), tendo 

alguns deles abandonado a escola precocemente. Dois jovens, apenas concluíram o 5º ano 

de escolaridade (7,4%), e 11 jovens (40,7%) terminaram os estudos após a conclusão do 6º 

ano. Com o 7º ano de escolaridade, contam-se 6 jovens (22,2%), e 4 com o 9º ano 

terminado (14,8%), apenas um jovem concluiu o 10º ano de escolaridade (3,7%). Os 

restantes 3 jovens não especificaram qual o último ano de escolaridade que frequentaram 

(11,2%).   

 No que diz respeito às reprovações, as respostas fornecidas pelos jovens variaram 

entre uma e oito vezes (M=3.11,SD=1.337). Assim, e como já mencionado, 46 dos jovens 

constituintes da amostra delinquente já reprovaram de ano (86,8%), 2 jovens nunca 

repetiram o ano (3,8%) e cinco jovens não referiram se já haviam reprovado de ano ou não 

(9,4%).  

 Por último, apenas 5 jovens estão a desempenhar funções laborais (9,4%), enquanto 

34 jovens não trabalham (64,2%) e 14 não especificaram se desempenham qualquer tipo de 

trabalho ou não (26,4%).  
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2.2. Instrumentos  

 

Para a implementação deste estudo, será aplicado um questionário (cf. Anexo 1) 

adaptado de Chitas (2010) e Costa (2011), uma vez que englobam as várias dimensões que 

se pretendem estudar para responderem às hipóteses de investigação enunciadas.  

O questionário encontra-se dividido em cinco partes, em que a Parte 1 diz respeito à 

caracterização sociodemográfica dos participantes, nomeadamente sexo, data de 

nascimento, residência e nacionalidade.  

A Parte 2 engloba a situação escolar e profissional, constituída por 7 itens, 

compreendendo o percurso escolar e profissional dos jovens, nomeadamente o nível de 

ensino que os jovens frequentam atualmente, o último ano de ensino frequentado pelos 

jovens que já não se encontram inseridos no sistema escolar e a sua situação perante o 

trabalho.  

Por sua vez, a Parte 3 corresponde aos comportamentos antissociais, constituída por 

26 itens referentes a diferentes tipos de comportamentos antissociais como: faltas 

disciplinares, suspensões da escola, ofensas físicas e verbais a professores e funcionários, 

agressões físicas a outros jovens na escola ou na rua, fugas de casa, envolvimento em lutas 

de gangs, ofensas e agressões praticadas em grupo, uso de armas, danificação da 

propriedade alheia, furtos, roubos e tráfico de drogas; estes itens foram selecionados, 

baseando-se num conjunto de indicadores sobre comportamentos antissociais, utilizados 

num estudo de Cooper, Shaver e Collins, (1998, citados por Chitas, 2010) sobre a relação 

entre os estilos de vinculação e o ajustamento social nos adolescentes. Este conjunto de 

comportamentos, foram agrupados em três dimensões: delinquência violenta, que engloba 

os itens correspondentes às lutas de gangs, agressões físicas a outra pessoa, ao ponto de 

necessitar de tratamento médico, uso de armas para ameaçar ou agredir alguém; crimes 

contra a propriedade, que incluem forçar a entrada numa propriedade alheia, incendiar 

carros, danificar imóveis, materiais e equipamentos, furtar artigos em lojas; e indisciplina, 

que reúne uma série de problemas na escola ou em casa, como faltar às aulas, suspensão ou 

expulsão da escola, fugas de casa, ficar uma noite fora de casa sem autorização da família.  

A Parte 4 diz respeito ao comportamento individual dos participantes, onde apenas 

estão descritos itens referentes à escala de impulsividade. A parte original correspondente 

ao comportamento individual, agrupava nove escalas relacionadas com as competências 

pessoais e sociais dos indivíduos, sendo cinco escalas relacionadas com o Bom 
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Autocontrolo (escala de calma, escala de planeamento (Wills, Cleary, Filer, Shinar, 

Mariani & Sper, 2001, p.149; Wills, Sandy & Yarger, 2002, p.7; Wills, Gibbons, Gerrard, 

Mutty & Brody, 2003, p.314; Wills, Gibbons, Gerrard, Mutty & Brody, Walker & Ainette, 

2007, p.52; citados por Chitas, 2010, p.169), escala de bom adiamento da gratificação 

(Wills, Sandy & Yarger, 2002, p.7; Wills, Gibbons, Gerrard, Mutty & Brody, Walker & 

Ainette, 2007, p.52; citados por Chitas, 2010, p.169), escala de coping comportamental e 

coping redefinição da situação (Wills, 1986; McNamara & Vaccaro, 1995, p.466; Wills, 

McNamara, Vaccaro & Hirky, 1996, p.169; Wills, Sandy, Yarger, Cleary & Shinar, 2001, 

p.312; Wills, Wills, Gibbons, Gerrard, Murry, Brody, Walker & Ainette, 2007; citados por 

Chitas, 2010, p.169) e quatro escalas relacionadas com o Mau Autocontrolo (escala de 

impulsividade (Wills, Cleary, Filer, Shinar, Mariani & Sper, 2001, p.149; Wills, Sandy & 

Yarger, 2002, p.7; Wills, Gibbons, Gerrard, Mutty & Brody, 2003, p.314; Wills, Gibbons, 

Gerrard, Mutty & Brody, Walker & Ainette, 2007, p.52; citados por Chitas, 2010, p.169), 

escalas coping – raiva e coping – tensão (Wills, 1986; McNamara & Vaccaro, 1995, p.466; 

Wills, McNamara, Vaccaro & Hirky, 1996, p.169; Wills, Sandy, Yarger, Cleary & Shinar, 

2001, p.312; Wills, Wills, Gibbons, Gerrard, Murry, Brody, Walker & Ainette, 2007, p.52; 

citados por Chitas, 2010, p.169), escala de sensation seeking (Zuckerman, 1978; citado por 

Chitas, 2010, p.169).   

Também a escala inicial para a impulsividade contemplava mais itens que aqueles 

que foram utilizados no questionário adaptado para o presente estudo. Neste sentido, a 

autora (Chitas, 2010) eliminou 7 dos 15 itens da escala inicial da impulsividade, reduzindo 

a escala a oito itens, que dividiu em dois fatores. O primeiro fator, engloba cinco itens 

relacionados com a dificuldade do sujeito em controlar o seu comportamento, agindo sem 

mediatizar a ação através do pensamento. O segundo fator abrange os restantes três itens, 

que dizem respeito a uma gestão descontrolada do dinheiro.  

Por último na Parte 5, os itens são referentes aos amigos, estando presente um 

conjunto de itens relacionado com a integração e suporte no grupo de pares, bem como um 

conjunto de itens que procuram avaliar a perceção que os jovens têm sobre os 

comportamentos antissociais e pro-sociais dos seus amigos; o último grupo procura avaliar 

a prevalência dos comportamentos dos amigos nos últimos seis meses. 

O presente instrumento é constituído apenas por 5 partes, a que correspondem 12 

questões ou grupos de questões e 93 variáveis, contrariamente ao original que é muito mais 
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extenso, uma vez que foram selecionados apenas as partes que dizem respeito aos itens 

necessários para a investigação em curso (cf. Tabela 3).  

 

Tabela 3. Organização do questionário 

Partes Questões Número de variáveis 

Questões de controlo de 

preenchimento 
- 1 

Parte 1 – Caracterização 

sociodemográfica 
1 a 4 4 

Parte 2 – Situação Escolar e 

Profissional 
5 a 7 7 

Parte 3 – Comportamentos 

Antissociais 
8 26 

Parte 4 – Comportamento 

Individual 
9 8 

Parte 5 – Amigos 10 a 12 47 

 

 

2.3. Procedimento  

 

Uma vez que o questionário adequado para a realização deste estudo, já se 

encontrava em português, não foi necessário fazer qualquer tradução ou adaptação. No 

entanto, e como já foi referido anteriormente, o questionário inicial comportava muitas 

mais partes ou secções, e consequentemente mais questões, pelo que teve que ser reduzido, 

de forma a tornar-se mais adequado aos objetivos do estudo. 

Em relação às instituições onde pretendíamos a sua administração, foi realizado um 

contacto pessoal prévio, de forma a explicar os objetivos do estudo e em que consistia o 

questionário que seria posteriormente aplicado. Mediante a sua autorização, procedemos a 

um pedido de autorização formal dirigido à Direção da Escola Secundária/3 de 

Alpendurada, à Coordenação da ART – Magrelos e à Coordenação da ART – Paredes de 

Viadores (cf. Anexo 2). Não foram pedidas quaisquer autorizações aos Encarregados de 

Educação, nem aos próprios jovens antes da administração dos questionários, pois tornaria 
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o processo mais moroso. No entanto foram garantidos total anonimato e total 

confidencialidade dos dados recolhidos.  

As autorizações das três instituições foram cedidas em finais do mês de Janeiro, 

pelo que procedemos à administração dos questionários durante o mês de Março.  

A administração dos primeiros questionários aconteceu na Escola Secundária/3 de 

Alpendurada, estando já as três turmas previamente selecionadas pela Direção da Escola. A 

aplicação dos questionários nas diferentes turmas, teve o mesmo procedimento, ou seja, 

decorreu durante o período escolar, em contexto de sala de aulas.  

Antes de iniciar a distribuição dos questionários pelos alunos, informou-se que a 

participação seria totalmente confidencial e voluntária, pelo que se houvesse alguém que 

não quisesse participar, não teria de o fazer. No entanto, todos os alunos das três turmas 

dispuseram-se a participar.  

Inicialmente foi lido aos alunos as instruções do questionário, ressalvando a parte 

em que diz que o questionário se inseria no âmbito de estudo para a elaboração de uma 

Dissertação de Mestrado Integrado em Psicologia pela Faculdade de Psicologia e de 

Ciências da Educação da Universidade do Porto, e que os dados e as respostas que 

fornecessem não seriam utilizados para qualquer fim, a não ser para o estudo em questão.  

Informamos os alunos para que se surgisse alguma dúvida durante o preenchimento 

do questionário, para colocarem a dúvida ao administrador. Depois de cedidas estas 

informações, os alunos iniciaram o preenchimento do questionário, que teve uma duração 

aproximada de 30 minutos. O questionário no geral não suscitou dúvidas, pelo que os 

alunos completaram o questionário sem qualquer dificuldade.  

Na ART – Magrelos, a administração dos questionários aconteceu na sala de lazer, 

por ser um espaço amplo e de conforto para os jovens, uma vez que a administração dos 

questionários aconteceu em grande grupo. Tal como na escola secundária, foram dadas as 

mesmas instruções aos jovens, dando mais uma vez importância às condições de 

anonimato e confidencialidade e da sua participação voluntária. Nenhum dos jovens se 

recusou a participar, pelo que iniciamos a distribuição dos questionários, e 

consequentemente o seu preenchimento. Como se verificou na escola, o preenchimento do 

questionário teve uma duração aproximada de 30 minutos. 

Os jovens não suscitaram muitas dúvidas durante o preenchimento do questionário, 

ressalvando na última parte, ou seja, na Parte 5 – Amigos, quando se refere „durante os 

últimos seis meses, quantos dos teus amigos…‟, uma vez que alguns deles já se 
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encontravam a cumprir medida de internamento há mais de seis meses, já não tinham 

conhecimento dos comportamentos dos amigos que tinham antes do cumprimento da 

medida. Outra questão que também suscitou alguma controvérsia, foi também na Parte 5 – 

Amigos, „quantos dos teus amigos têm relações sexuais desprotegidas (sem preservativo) „, 

sendo verbalizado pelos jovens que não sabem se os amigos têm ou não relações sexuais 

desprotegidas.   

Por último, a administração dos questionários na ART – Paredes de Viadores, 

aconteceu também numa zona de conforto dos jovens – a sala de estar, sendo a aplicação 

do questionário realizada também em grupo. Com estes jovens, repetiu-se o mesmo 

procedimento de instruções e informação. Do mesmo modo, aceitaram todos participarem 

no preenchimento do questionário, tendo também a duração aproximada de 30 minutos.  

À semelhança do que aconteceu com os jovens da ART – Magrelos, as dúvidas que 

estes jovens colocaram, foram nas mesmas questões, argumentando da mesma forma. No 

entanto, de um modo geral, o questionário revelou-se de fácil compreensão e de fácil 

preenchimento, não gerando desconforto nos jovens inquiridos.   
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3. Apresentação e Discussão dos Resultados 

 

 

Depois de administrados os questionários, procedeu-se à análise dos dados 

recolhidos, utilizando o programa estatístico IBM SPSS – versão 18.0. Com este programa, 

foi-nos possível obter e analisar os resultados de acordo com as hipóteses de investigação, 

estabelecidas previamente, com base nas medidas de tendência central e de dispersão, em 

testes t de student de diferenças de médias, para amostras independentes e no coeficiente 

de correlação de Spearman, para explorar se três variáveis ordinais estavam ou não 

associadas entre si.  

Em relação ao teste t de student, definiu-se um intervalo de confiança de 95%, e um 

nível de significância de 5%, ou seja, assume-se que existem diferenças significativas 

quando p≤ .05 (Pereira, 2006). No que diz respeito ao teste de associação, o nível de 

significância é também de 5%, assumindo-se a existência de diferenças significativas 

quando p≤ .05, sendo possível também avaliar a direção da associação resultante do teste, 

se é positiva ou negativa (Martins, 2011).  

 

 

3.1. Comportamento Individual  

 

Como referido anteriormente na descrição do questionário, a Parte 4 – 

Comportamento Individual, foi reduzida, englobando apenas itens correspondentes à escala 

de impulsividade. Esta escala é constituída por 8 itens, avaliados numa escala de 5 pontos 

de Likert (1 – nada verdadeiro, 2 – pouco verdadeiro, 3 – mais ou menos verdadeiro, 4 – 

bastante verdadeiro, 5 – muito verdadeiro). No entanto, para a obtenção dos valores desta 

escala, atribui-se o valor de 1 para cada item respondido por cada sujeito individualmente, 

obtendo-se assim o score individual da escala de impulsividade, variando este score entre o 

mínimo de 8 e o máximo de 40 pontos.  

Perante os dados obtidos da análise estatística descritiva, os jovens delinquentes 

demonstraram ser mais impulsivos (M=27.85, SD=6.698) do que os jovens não 

delinquentes (M=15.57, SD=7.582). Neste sentido, e tendo em conta o score máximo que 

os jovens podem obter na escala de impulsividade, podemos afirmar que os jovens 

delinquentes são mais impulsivos que os jovens não delinquentes (cf. Tabela 4).  
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Tabela 4. Média e desvio – padrão para a Escala de Impulsividade em jovens não delinquentes e 

jovens delinquentes 

Amostra Média Desvio – Padrão 

Jovens Não Delinquentes 

(N=53) 
15.57 7.582 

Jovens Delinquentes (N=53) 27.85 6.698 

Total (N=106) 21.71 9.421 

  

Uma vez que os jovens delinquentes se revelam mais impulsivos que os jovens não 

delinquentes, pareceu-nos pertinente encontrar a média da escala de impulsividade entre as 

duas amostras de jovens. Assim, efetuamos mais uma vez uma análise descritiva, de forma 

a obtermos a referida média para a amostra total (M=21.71, SD=9.421) (cf. Tabela 4). 

Mostrou-se também ser do nosso interesse perceber quantos jovens se revelaram pouco 

impulsivos ou moderadamente impulsivos e quantos jovens se revelaram impulsivos ou 

muito impulsivos. Para tal, realizamos um teste t de student de diferenças de médias, 

estabelecendo um ponto de corte de 21.71, uma vez que não tínhamos qualquer valor de 

referência, este ponto de corte é o valor da média da amostra total para a escala de 

impulsividade.  

Neste sentido, através da análise descritiva, podemos afirmar que 86 jovens são 

considerados impulsivos ou muito impulsivos (M=23.87, SD=8.827) e 20 jovens são 

considerados pouco impulsivos ou moderadamente impulsivos (M=12.40, SD=5.433), 

sendo essas diferenças consideradas estatisticamente significativas, t (104) = 5.560, p=.000 

(cf. Tabela 5).  

Tabela 5. Média, desvio – padrão e resultado do teste t de student para a Escala de Impulsividade 

na amostra total com ponto de corte (21.71) 

 Média Desvio – Padrão 

Impulsividade >22 

(N=86) 
23.87 8.827 

Impulsividade <22 

(N=20) 
12.40 5.433 

 t df Sig. 

Score da escala de 

impulsividade. 
5.660 104 .000 
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Hipótese 1 

 

Uma vez conhecidas as médias da escala de impulsividade para os dois grupos de 

jovens, pretendemos saber se essas diferenças são ou não significativas, uma vez que se 

supõe que os jovens delinquentes sejam mais impulsivos que os jovens não delinquentes. 

Mediante as médias apresentadas, pudemos verificar realmente que os jovens delinquentes 

são mais impulsivos (M=27.85, SD=6.698) do que os jovens não delinquentes (M=15.57, 

SD=7.582) (cf. Tabela 4). Para verificar se as diferenças são ou não significativas entre os 

dois grupos, realizou-se um teste t de student de diferenças de médias, para amostras 

independentes. O resultado do teste mostra que as diferenças entre os dois grupos em 

relação à impulsividade são de facto estatisticamente significativas, t (104) = -8.839, p= 

.000 (cf. Tabela 6).  

Deste modo, podemos concluir que a hipótese formulada inicialmente, „os jovens 

delinquentes têm níveis de impulsividade mais elevados que os jovens não delinquentes‟, 

se comprova e vai de encontro com o que diz a literatura. Nomeadamente, como referem 

Vazsonyi, Cleveland e Wieber (2006), os indivíduos impulsivos são mais propensos a 

enveredar por condutas que violam as normas sociais, incluindo a delinquência. Outros 

autores afirmam também que adolescentes com altos níveis de impulsividade são mais 

suscetíveis a demonstrar altos níveis de delinquência (Eysenck & Eysenck, 1977; Newman 

& Wallace, 1993; White, Moffitt, Caspi, Bartusch, Needles & Stouthamer – Loeber, 1994; 

citados por Vitulano, Fite & Rathert, 2010). 

 

Tabela 6. Resultado do teste t de student para a Escala de Impulsividade em jovens não 

delinquentes e jovens delinquentes 

 t df Sig. 

Score da escala de 

impulsividade 
-8.839 104 .000 

  

 

3.2. Comportamentos Antissociais  

 

No que diz respeito à Parte 3 do questionário, mais propriamente aos 

Comportamentos Antissociais, os 26 itens estão avaliados numa escala de Likert, de 7 
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pontos (0 – nenhuma, 1 – 1 vez, 2 – 2-3 vezes, 3 – 4-5 vezes, 4 – 6-7 vezes, 5 – 8-9 vezes, 

6 – 10-11 vezes, 7 – 12 vezes ou mais).   

No entanto, revelou-se ser de maior interesse os itens correspondentes à 

delinquência violenta. Nesta dimensão, estão englobados os seguintes itens: „5. Bater num 

professor ou funcionário da escola‟, „7. Andar à pancada na escola‟, ‟10. Estar incluído 

num grupo que se junta para gozar/insultar as outras pessoas‟, ‟11. Estar incluído num 

grupo que se junta para bater noutras pessoas‟, ‟12. Andar à pancada na rua‟, ‟13. 

Envolveres-te em lutas de gangs‟, ‟14. Ferir alguém ao ponto dessa pessoa necessitar de 

cuidados médicos‟, ‟15. Usar facas ou navalhas para ameaçar ou magoar alguém‟ e ‟16. 

Usar armas de fogo para ameaçar ou magoar alguém‟.  

Uma vez que queríamos dividir a amostra total em função dos comportamentos 

violentos e comportamentos não violentos, analisaram-se as respostas de cada sujeito em 

relação aos itens supracitados, e definiu-se como critério, qualquer indivíduo que 

respondesse positivamente a qualquer um dos itens inseridos na dimensão de delinquência 

violenta, atribuía-se o valor 1 (Comportamentos Violentos), e os indivíduos que nunca 

registassem qualquer envolvimento em comportamentos violentos, ou seja, que 

respondessem negativamente a todos os itens correspondentes à dimensão de delinquência 

violenta, atribuía-se o valor 0 (Comportamentos Não Violentos).  

Assim, todos os jovens da amostra delinquente responderam afirmativamente a pelo 

menos um dos itens da dimensão – delinquência violenta (M= 1.00, SD= .000), enquanto 

que na amostra de jovens não delinquentes, apenas 16 dos jovens responderam 

afirmativamente a pelo menos um dos itens da dimensão – delinquência violenta (M= .29, 

SD= .458), sendo esta diferença estatisticamente significativa, t (106) = -11.260, p= .000 

(cf. Tabela 7).   

 

Tabela 7. Média, desvio – padrão e resultado do teste t de student para a dimensão – Delinquência 

Violenta em jovens não delinquentes e jovens delinquentes 

Amostra Média Desvio – Padrão 

Jovens não 

delinquentes (N=55) 
.29 .458 

Jovens delinquentes 

(N=53) 
1.00 .000 

 t Df Sig. 

Delinquência violenta -11.260 106 .000 
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Hipótese 2 

 

Depois de dividida a amostra total em função dos comportamentos violentos ou não 

violentos, pretendemos saber se „os jovens com comportamentos violentos têm níveis de 

impulsividade mais elevados que jovens com comportamentos não violentos‟. Para tal, 

procedemos mais uma vez à realização de um teste t de student de diferenças de médias, 

para amostras independentes. 

Assim, podemos afirmar que os jovens com comportamentos não violentos (N=37) 

são menos impulsivos (M= 13.84, SD= 6.135) do que os jovens com comportamentos 

violentos (N=69) (M=25.93, SD= 8.085), sendo os primeiros considerados pouco 

impulsivos ou moderadamente impulsivos e os últimos, impulsivos ou muito impulsivos. 

Tendo em conta estas diferenças de médias, podemos confirmar que os jovens com 

comportamentos não violentos são menos impulsivos que os jovens com comportamentos 

violentos, uma vez que as diferenças são estatisticamente significativas, t (104) = -7.945, 

p= .000 (cf. Tabela 8).  

Deste modo, podemos afirmar que esta hipótese vai de encontro com o que a 

literatura refere sobre o tema, visto que alguns estudos revelam que a impulsividade, quer 

cognitiva, quer comportamental, e baixo auto – controlo são preditores consistentes da 

delinquência, especialmente da delinquência séria (Moffitt, Caspi, Harrington & Milne, 

2002; White, Moffitt, Caspi, Bartusch, Needles, & Stouthamer-Loeber, 1994, citados por 

Vazsonyi, Cleveland & Wieber, 2006), logo, diretamente relacionada com os 

comportamentos violentos. Outros autores referem que características como a 

impulsividade (Eysenck, 1977; Wilson & Herrnstein, 1985, citados por Vazsonyi, 

Cleveland & Wieber, 2006), baixo auto – controlo ou défice no controlo dos impulsos 

(Pulkkinem, 1982, 1986, citado por Vazsonyi, Cleveland & Wieber, 2006) predispõem os 

indivíduos para o crime e para a delinquência.  
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Tabela 8. Média, desvio – padrão e resultado do teste t de student para a Escala de Impulsividade 

em jovens com comportamentos não violentos e jovens com comportamentos violentos 

Natureza dos 

comportamentos 
Média Desvio – Padrão 

Comportamentos não 

violentos (N=37) 
13.84 6.135 

Comportamentos 

violentos 
25.93 8.085 

 t Df Sig. 

Score da escala de 

impulsividade 
-7.945 104 .000 

 

 

3.3. Amigos  

 

A Parte 5 do questionário, como referido anteriormente, diz respeito aos Amigos, 

no entanto é do nosso interesse avaliar a integração e o suporte que os jovens que 

constituem a nossa amostra têm no grupo de pares. Para tal, selecionaram-se os seguintes 

itens: „1. Sinto que sou um membro importante da minha turma‟, „2. Quando tenho um 

problema, procuro apoio emocional num (a) amigo (a)‟, „3. Tenho muitos amigos‟, „4. 

Faço amigos com facilidade‟, „5. Posso falar com um (a) amigo (a) sobre o que sinto‟, „6. 

Os meus amigos compreendem-me e dão-me apoio‟, „7. Estou satisfeito (a) com a relação 

que tenho com os meus amigos‟, „8. Sinto que sou popular entre os jovens da minha 

idade‟, „9. Posso falar acerca dos meus sentimentos com o (a) meu/minha melhor amigo 

(a)‟ e ‟10. Zango-me frequentemente com os meus amigos‟.  

Esta escala pretende medir a suscetibilidade dos jovens à influência do grupo de 

pares, estando os 10 itens avaliados numa escala de Likert de 5 pontos (1 – discordo 

totalmente, 2 – discordo parcialmente, 3 – nem discordo, nem concordo, 4 – concordo 

parcialmente, 5 – concordo totalmente). No entanto, para a obtenção dos valores desta 

escala, atribuímos o valor de 1 para cada item respondido por cada sujeito individualmente, 

obtendo-se assim o score individual da escala de suscetibilidade à influência do grupo de 

pares, variando este score entre o mínimo de 10 e o máximo de 50 pontos.  

Após efetuar a análise estatística descritiva, podemos referir que os jovens que 

constituem a amostra total estão bem integrados no grupo de pares a que pertencem 
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(M=36.23, SD=7.516), visto a média ser bastante elevada e próxima do score máximo 

possível de obter na referida escala.   

 

 

Hipótese 3 

 

De forma a respondermos à 3ª hipótese, „os jovens delinquentes são mais 

suscetíveis à influência do grupo de pares que os jovens não delinquentes‟, realizamos 

novamente um teste t de student, de diferença de médias, para amostras independentes. 

Esta análise, diz-nos que tanto os jovens não delinquentes (M=36.36, SD=6.567) 

como os jovens delinquentes (M=36.09, SD=8.452) são bastante suscetíveis à influência 

do seu grupo de pares, uma vez que vêm o grupo como um suporte, podendo recorrer a 

eles sempre que necessitarem, considerando-se assim bem integrados no grupo de 

pertença. No entanto, estas diferenças não são estatisticamente significativas, t (106) =.185, 

p= ns (cf. Tabela 9). 

Apesar de as diferenças entre os jovens não delinquentes e os jovens delinquentes 

não serem estatisticamente significativas, os resultados demonstram que os jovens 

delinquentes são muito suscetíveis à influência do seu grupo de pares, visto que obtiveram 

um valor médio bastante elevado (M= 36.09) na escala de suscetibilidade à influência do 

grupo de pares, assim como os jovens não delinquentes (M=36.36). Deste modo, podemos 

dizer que os resultados obtidos vão de encontro com o que é referido na literatura, uma vez 

que os jovens delinquentes têm uma vinculação próxima com os seus pares desviantes, 

como os jovens não delinquentes têm com os seus pares não desviantes (Conger, 1976; 

Krohn & Massey, 1980, citados por Gullotta, Adams & Montemayor, 1998). Ou seja, os 

jovens escolhem grupos de pares com características semelhantes às suas, quer sejam 

delinquentes ou não delinquentes, assim, as características do grupo de pares exercem uma 

influência sobre o indivíduo no sentido de persistir ou desistir com os seus 

comportamentos (Rutter, Giller & Hagell, 1998). 

Para concluir, podemos afirmar que o grupo de pares é realmente o maior agente de 

socialização na adolescência (Haynie, 2002). 
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Tabela 9. Média, desvio – padrão e resultado do teste t de student para a Escala de Suscetibilidade 

à Influência do Grupo de Pares em jovens não delinquentes e jovens delinquentes 

Amostra  Média Desvio – Padrão 

Jovens não 

delinquentes (N=55) 
36.36 6.567 

Jovens delinquentes 

(N=53) 
36.09 8.452 

 t Df Sig. 

Score da escala de 

suscetibilidade à 

influência do grupo de 

pares 

.185 106 Ns 

 

 

Hipótese 4 

 

Como comprovamos na primeira hipótese, os jovens delinquentes são mais 

impulsivos que os jovens não delinquentes, no entanto, a suscetibilidade à influência do 

grupo de pares mostrou-se semelhante nos dois grupos e sem diferenças significativas. 

Assim, o que pretendemos saber com a 4ª hipótese, é se „existe uma relação entre os níveis 

de impulsividade e a suscetibilidade à influência do grupo de pares‟.  

De forma a podermos comprovar ou refutar esta hipótese, realizamos mais uma vez 

um teste t de student, para diferenças de médias, definindo novamente um ponto de corte 

de 21.71, correspondente à média da amostra total para a escala de impulsividade, como já 

havíamos referido anteriormente.   

Mediante esta análise estatística, podemos afirmar que os jovens impulsivos ou 

muito impulsivos (N=87), ou seja, os jovens que têm um score na escala de impulsividade 

superior a 22, são também mais suscetíveis à influência do grupo de pares (M=37.05, 

SD=7.414), enquanto os jovens pouco impulsivos ou moderadamente impulsivos (N=21), 

ou seja, com um score inferior a 22 na escala de impulsividade, são menos suscetíveis à 

influência do grupo de pares (M=32.86, SD=7.143). Apesar de as diferenças entre as 

médias não serem muito expressivas, esta diferença revelou-se estatisticamente 

significativa, t (106) = 2.340, p= .021 (cf. Tabela 10). 
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Tendo em conta as análises anteriores, sabemos que os jovens delinquentes são 

mais impulsivos que os jovens não delinquentes, logo a suscetibilidade que existe à 

influência do grupo de pares, vai ser na associação a pares maioritariamente desviantes. 

Neste sentido, podemos afirmar que existe uma relação entre a impulsividade e a 

suscetibilidade à influência do grupo de pares, sendo esta relação positiva, ou seja, quanto 

mais impulsivos os jovens são, mais suscetíveis à influência do grupo se tornam.  

Apesar de não existir muita literatura que sustente esta hipótese, os nossos 

resultados corroboram com o que referem alguns autores. Curran, Stice e Chassin (1997, 

citados por Fite, Colder & O‟Connor, 2006) afirmam que crianças com altos níveis de 

impulsividade tendem a associar-se a grupos de pares que apoiam e incentivam o 

comportamento delinquente, estando mais propensos a desenvolverem comportamentos 

semelhantes. Vitulano, Fite e Rathert (2010) afirmam também que indivíduos impulsivos 

apresentam uma atitude favorável em relação à delinquência, podendo ser mais facilmente 

influenciados pelo seu grupo de pares para comportamentos delinquentes, comparados com 

indivíduos menos impulsivos. 

 

Tabela 10. Média, desvio – padrão e resultado do teste t de student para a Escala de Impulsividade 

e Escala de Suscetibilidade à Influência do Grupo de Pares para a amostra total com ponto de 

corte (21.71) 

  Média Desvio - Padrão 

Score da escala de 

suscetibilidade à 

influência do 

grupo de pares 

Impulsividade > 22 

(N=87) 

   

37.05 7.414 

   

Impulsividade ≤ 22 

(N=21) 
32.86 7.143 

 t df Sig. 

 2.340 106 .021 

 

 

3.4. Consumo de Drogas  

 

No sentido de se perceber qual a perceção que os jovens constituintes da amostra 

têm em relação ao consumo de drogas pelos seus amigos nos últimos seis meses, quer seja, 

álcool, marijuana ou haxixe, ou drogas pesadas, como heroína, cocaína ou LSD, 
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analisaram-se apenas três itens da última escala da Parte 5 – Amigos. Os itens que se 

analisaram foram: „durante os últimos seis meses, quantos dos teus amigos…‟  ‟13. 

Consumiram álcool?‟, ‟14. Consumiram marijuana ou haxixe?‟ e ‟15. Consumiram drogas 

pesadas como heroína, cocaína ou LSD?‟. Estes itens foram avaliados numa escala de 

Likert de 5 pontos (1 – nenhum, 2 – poucos, 3 – cerca de metade, 4 – quase todos, 5 – 

todos), mas posteriormente, estes valores foram recodificados (1 – nenhum e poucos, 2 – 

cerca de metade, quase todos e todos), na medida em que permite aos jovens se 

posicionarem sobre a perceção que têm sobre os consumos dos seus amigos, como 

inexistentes ou esporádicos, ou como regulares, dos diferentes tipos de drogas.  

 

 

Hipótese 5 

 

De acordo com a hipótese formulada inicialmente „os jovens delinquentes 

percecionam níveis mais elevados de álcool e drogas nos amigos que os jovens não 

delinquentes‟, realizámos novamente um teste t de student, de diferença de médias, para 

amostras independentes, para cada um dos itens.  

Assim, de acordo com a análise descritiva, podemos dizer que os jovens 

delinquentes percecionam níveis mais elevados de consumo de álcool (M=1.74, SD=.445) 

nos amigos do que os jovens não delinquentes (M=1.49, SD=.505), sendo estas diferenças 

estatisticamente significativas, t (106) = -2.672, p= .009 (cf. Tabela 11).  

No que diz respeito ao consumo de marijuana ou haxixe, o mesmo se verifica, ou 

seja, os jovens delinquentes percecionam níveis mais elevados do consumo destas 

substâncias (M=1.79, SD=.412) nos amigos, do que os jovens não delinquentes (M=1.02, 

SD=.136), revelando-se estas diferenças também estatisticamente significativas, t (104) = -

13.006, p= .000 (cf. Tabela 11). 

Por último, em relação ao consumo de drogas pesadas, como heroína, cocaína ou 

LSD, os jovens não delinquentes percecionam níveis mais baixos do consumo de drogas 

pesadas (M=1.00, SD=.000) nos seus amigos, do que os jovens delinquentes, que 

percecionam níveis mais elevados de consumos destas drogas nos seus amigos (M=1.35, 

SD=.480), sendo estas diferenças também estatisticamente significativas, t (105) = -5.345, 

p= .000 (cf. Tabela 11).  
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Mediante esta análise, podemos afirmar que os jovens delinquentes percecionam 

níveis mais elevados de consumo de marijuana ou haxixe nos amigos (M=1.79), em 

comparação com o consumo de álcool ou drogas pesadas, enquanto os jovens não 

delinquentes percecionam níveis mais elevados de consumo de álcool nos amigos 

(M=1.49), do que drogas pesadas, marijuana ou haxixe.  

Posteriormente à análise descritiva e ao teste de diferenças, realizamos um teste de 

associação – coeficiente de correlação de Spearman, de forma a perceber se as três 

variáveis ordinais estavam ou não associadas entre si.  

Assim, é nos possível afirmar que a perceção dos jovens em relação ao consumo de 

álcool nos amigos se encontra positivamente correlacionada com a perceção que os jovens 

têm em relação ao consumo de marijuana ou haxixe, rs=.485, p=.000 (cf. Tabela 12), assim 

como em relação à perceção que os jovens têm do consumo de heroína, cocaína ou LSD, 

rs=.362, p=.000 (cf. Tabela 12). No que diz respeito à perceção que os jovens têm em 

relação ao consumo de marijuana ou haxixe nos amigos, também se encontra 

positivamente correlacionada com a perceção relativamente ao consumo de drogas 

pesadas, rs=.568, p=.000 (cf. Tabela 12).  

Deste modo, podemos aceitar a hipótese enunciada previamente, uma vez que vai 

de encontro com o que a literatura refere. Diversos autores, consideram o consumo de 

drogas entre os adolescentes como um problema social crítico, porque para além da sua 

natureza ilegal, as drogas podem atuar como um ponto de partida ou como um fator causal 

para o comportamento delinquente futuro e grave (MacKenzie, Hunt & Joe – Laidler, 

2005). Assim, considera-se que o consumo de drogas e a delinquência estejam intimamente 

ligados (Brunelle, Brochu & Cousineau, 2003; Plourde & Brochu, 2003; citados por 

Brunelle, Cousineau & Brochu, 2005).  

Neste sentido, o consumo de substâncias associa os indivíduos em grupos de pares 

(Dishion & Owen, 2002) com hábitos semelhantes aos que possui, uma vez que os 

adolescentes que consomem drogas têm tendência a associar-se a grupos com pares 

semelhantes a si e com o mesmo comportamento (Curran, Stice & Chassin, 1997; citados 

por Rocha, 2011). Visto que a associação a pares que consomem drogas, é tida como o 

preditor mais forte para o consumo de drogas entre os adolescentes (Kuntsche & Jordan, 

2006; citados por Rocha, 2011), e como um dos fatores de risco mais preponderantes, pois 

leva a todas as formas de consumo (Dishion & Owen, 2002) e ao consumo de diversos 

tipos de substâncias.  
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Tabela 11. Média, desvio – padrão e resultado do teste t de student para os itens relacionados com 

a perceção do consumo de álcool, marijuana ou haxixe, ou drogas pesadas, como heroína, 

cocaína, LSD nos amigos, em jovens não delinquentes e jovens delinquentes  

Amostra  Média Desvio – Padrão 

Jovens não 

delinquentes (N=55)  
1.49 .505 

Jovens delinquentes 

(N=53) 
1.74 .445 

 t Df Sig. 

Perceção do consumo 

de álcool pelos amigos 
-2.672 106 .009 

Jovens não 

delinquentes (N=54) 
1.02 .136 

Jovens delinquentes 

(N=52) 
1.79 .412 

 t Df Sig. 

Perceção do consumo 

de marijuana ou 

haxixe pelos amigos 

-13.006 104 .000 

Jovens não 

delinquentes (N=55) 
1.00 .000 

Jovens delinquentes 

(N=52) 
1.35 .480 

 t Df Sig. 

Perceção do consumo 

de drogas pesadas, 

como, heroína, 

cocaína ou LSD pelos 

amigos 

-5.345 105 .000 
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Tabela 12. Resultado do coeficiente de correlação de Spearman para os itens relacionados com a 

perceção do consumo de álcool, marijuana ou haxixe, ou drogas pesadas, como heroína, cocaína, 

LSD nos amigos 

 
Consumo de 

álcool 

Consumo de 

marijuana ou 

haxixe 

Consumo de 

drogas pesadas, 

como, heroína, 

cocaína ou LSD 

Consumo de 

álcool 

Correlation 

Coefficient 
1.000 .485 .362 

Sig.  .000 .000 

N 108 106 107 

Consumo de 

marijuana ou 

haxixe 

Correlation 

Coefficient 
.485 1.000 .568 

Sig. .000  .000 

N 106 106 105 

Consumo de 

drogas pesadas, 

como, heroína, 

cocaína ou LSD 

Correlation 

Coefficient 
.362 .568 1.000 

Sig. .000 .000  

N 107 105 107 
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4. Conclusão  

 

 

Como vem sido referido ao longo deste trabalho, os fatores de risco constituem um 

dos principais objetos de estudo da delinquência juvenil, uma vez que podem ser 

preponderantes para o início de uma trajetória desviante. No entanto, devemos ter em conta 

os diversos fatores de risco, quer sejam eles individuais, como características da 

personalidade, ou contextuais, como a escola, a família ou os pares.   

Neste estudo, procuramos explorar um fator de risco individual – a impulsividade, e 

dois fatores de risco contextuais – o grupo de pares e o consumo de drogas, em jovens não 

delinquentes e jovens delinquentes. Foi do nosso interesse o estudo pelos fatores de risco, 

para podermos ter a perceção na forma como estes fatores tão distintos afetam os jovens, e 

os fazem enveredar por uma trajetória desviante. No entanto, o grande desafio deste estudo 

centrou-se no fator de risco individual – a impulsividade, por ser um fator de risco muito 

pouco estudado, e porque associado a outro fator de risco quase não é referido.   

 

Uma vez referida a impulsividade, como seria de esperar, os jovens delinquentes 

demonstram ser mais impulsivos que os jovens não delinquentes, no entanto, através da 

hipótese enunciada e dos resultados obtidos, não conseguimos perceber se os jovens são 

mais impulsivos por serem delinquentes ou se ao enveredarem por uma trajetória 

desviante, tornaram-se mais impulsivos. Podemos apenas sustentarmo-nos no que diz a 

literatura, uma vez que diversos autores concordam que esta característica da personalidade 

constitui um fator de risco preponderante para o início de uma trajetória desviante. Como 

já foram referidos, Vazsonyi, Cleveland e Wieber (2006), dizem que os indivíduos 

impulsivos são mais propensos a enveredar por condutas que violam as normas sociais, 

incluindo a delinquência. Esta afirmação pode-nos permitir inferir, que o comportamento 

impulsivo leva à prática de comportamentos delinquentes. No entanto, posteriormente seria 

pertinente aprofundar esta relação entre a impulsividade e o comportamento delinquente.  

O mesmo se verifica em relação à natureza dos comportamentos, pois mediante os 

nossos resultados, podemos afirmar que os jovens impulsivos adotam por comportamentos 

mais violentos que os jovens menos impulsivos. Estes resultados vão de encontro com o 

que esperávamos, com base na literatura, pois a impulsividade predispõe os indivíduos 

para a delinquência e para o crime (Vazsonyi, Cleveland & Wieber, 2006). No entanto, os 
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critérios utilizados para dividir a nossa amostra mediante a natureza dos seus 

comportamentos, pode não ter sido o mais indicado, uma vez que seleciona qualquer 

indivíduo que já tenha cometido um ato considerado violento. Em investigações 

posteriores, pensamos que será mais pertinente rever esse critério de seleção, de forma a 

garantir que a nossa amostra contenha indivíduos que recorram frequentemente a atos 

violentos.  

O grupo de pares foi aquele fator de risco que obteve resultados surpreendentes, 

uma vez que se esperava que os jovens delinquentes fossem mais suscetíveis à influência 

do grupo de pares, mostraram-se menos suscetíveis a essa influência do que os jovens não 

delinquentes. No entanto, estes resultados revelaram-se importantes, porque foi possível 

perceber que tanto os jovens não delinquentes, como os jovens delinquentes têm uma forte 

ligação com os seus pares. A única diferença, e que constitui uma preocupação, é que os 

jovens delinquentes têm uma forte ligação com os seus pares, também eles delinquentes, o 

que quer dizer que vão incentivar e potenciar comportamentos delinquentes, enquanto os 

jovens não delinquentes têm uma forte ligação com os seus pares também eles não 

delinquentes, prevalecendo os comportamentos ajustados e congruentes com as normas 

sociais.  

Apesar de não existir muita literatura que sustente a associação entre a 

impulsividade e o grupo de pares, os resultados que obtivemos vão de encontro com o que 

a literatura refere, ou seja, os jovens impulsivos, são os mais suscetíveis à influência do seu 

grupo de pares. Como os jovens delinquentes obtiveram scores mais elevados na escala de 

impulsividade, quer dizer que a influência do grupo de pares vai atuar no sentido de 

incentivar e persistir com os comportamentos delinquentes nos jovens. Deste modo, 

verifica-se uma relação positiva entre os dois fatores de risco, indo de encontro com o que 

é referido na literatura, ou seja, crianças com altos níveis de impulsividade tendem a 

associar-se a grupos de pares que apoiam e incentivam o comportamento delinquente, 

estando mais propensos a desenvolverem comportamentos semelhantes (Curran, Stice & 

Chassin, 1997; citados por Fite, Colder & O‟Connor, 2006). Como a impulsividade e o 

grupo de pares constituem dois dos preditores mais importantes para a delinquência 

juvenil, pensamos que seria importante, investir no estudo da relação destes dois fatores, 

para podermos realmente perceber a sua influência nos jovens, quer sejam delinquentes ou 

não delinquentes.  
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Em relação ao consumo de drogas, os resultados obtidos são congruentes com o que 

refere a literatura, uma vez que os jovens delinquentes percecionam níveis mais elevados 

de consumos, desde álcool a drogas pesadas nos seus amigos, do que os jovens não 

delinquentes. Tais resultados eram esperados, visto que muitos dos jovens delinquentes 

iniciam a sua trajetória desviante pelos consumos de drogas, assim como se esperava uma 

diferença menor nos resultados em relação ao consumo de álcool, visto que o consumo de 

álcool entre os jovens hoje é encarado como um comportamento normal.  

 

Em jeito de conclusão, os resultados que obtivemos no presente estudo, vão de 

encontro com o que a literatura refere. Deste modo, é perentório afirmar que os jovens, 

principalmente os jovens que enveredam por uma trajetória desviante, constituem um 

problema social sério. Como podemos constatar, estes jovens são mais impulsivos, mais 

violentos, muito suscetíveis à influência do grupo de pares, e com consumos de drogas 

bastante regulares. Todos estes comportamentos levam a uma escalada da delinquência 

juvenil, que possivelmente os levará a enveredar pela prática continuada de outros atos 

desviantes. No entanto, estes são apenas alguns fatores que se mostraram mais evidentes 

nos jovens delinquentes, constituindo assim, fatores de risco para o seu desenvolvimento.  

 

É importante referir algumas das limitações que pautam este estudo, nomeadamente 

ao nível da amostra, uma vez que é uma amostra por conveniência, podendo não ser 

representativa da população, e também por ser uma amostra pequena, com apenas 108 

jovens. Em relação à aplicação do questionário, apesar de o seu preenchimento ser 

individual, a administração foi realizada em grande grupo, podendo causar algum 

desconforto nos jovens, e consequentemente a não responder às questões com total 

veracidade. Embora tenha sido frisado constantemente aos sujeitos que os questionários 

eram anónimos, algumas partes do questionário estavam sujeitas à desejabilidade social, 

nomeadamente nos comportamentos antissociais e no comportamento individual, visto 

serem as duas partes do questionário dirigidas inteiramente a si próprios. No que diz 

respeito à amostra de jovens delinquentes, as respostas que os jovens forneceram na Parte 

5, podem também não corresponder totalmente à verdade, uma vez que alguns deles se 

encontravam afastados do seu contexto há muito tempo, mudando também o seu grupo de 

amigos. Por último, como já foi referido anteriormente, o critério utilizado para selecionar 

os jovens com comportamentos violentos e os jovens com comportamentos não violentos, 
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pode também não ter sido o mais adequado, uma vez que não tem em conta o grau de 

violência do comportamento, a prevalência e a frequência desse ou desses 

comportamentos. Para concluir, apesar de os resultados do presente estudo apontarem no 

mesmo sentido das investigações sobre o tema, verificamos que ainda existe pouca 

literatura e investigação sobre o estudo da impulsividade como um fator de risco para a 

delinquência juvenil.   

 

Como pudemos perceber ao longo deste trabalho, os fatores de risco são realmente 

determinantes para os jovens enveredarem por uma trajetória desviante. No entanto, não é 

pertinente que tal aconteça, por isso, devem ser exploradas estratégias de intervenção que 

apontem no sentido contrário. É neste sentido que os fatores de proteção têm um papel 

determinante, pois ao invés de punir os jovens no sentido de os castigar, devemos investir 

mais na sua reintegração na sociedade, de forma a criar algum suporte social e ligações 

afetivas, nomeadamente com a família e com pares pro-sociais.  

Desta forma, as intervenções junto dos jovens delinquentes passam pela valorização 

das suas competências individuais e das comunidades, assim como pela redução das 

condições estruturais de vulnerabilidade (Chitas, 2010). Neste sentido, o papel dos fatores 

de risco e de proteção, contribuem para uma maior eficácia das políticas e práticas de 

prevenção. Como sabemos estas intervenções são mais eficazes quando são práticas 

preventivas ao invés de serem práticas remediativas, podendo ser direcionadas quer para os 

adolescentes quer para a sociedade em geral, contribuindo de forma significativa para a 

manifestação de processos de resiliência e o afastamento dos adolescentes dos 

comportamentos antissociais (Nardi & Dell‟Aglio, 2010).  
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Anexo 1 – Instrumento utilizado na recolha de dados 

Questionário nº: _____ 

(A preencher pelo administrador) 

 

 

Este questionário integra-se num estudo desenvolvido para a elaboração da 

Dissertação de Mestrado Integrado em Psicologia, cujo objetivo é perceber a influência 

do grupo de pares, da impulsividade e do consumo de drogas na delinquência juvenil, 

tendo em conta os comportamentos antissociais, o comportamento individual e os amigos.  

Não escrevas o teu nome no questionário. As respostas a cada item são anónimas e 

confidenciais. Certifica-te que lês com muita atenção cada uma das questões e que 

respondes sempre o mais honestamente possível. Este questionário não é um teste, pelo 

que não existem respostas certas ou erradas.  

Na maior parte das questões deves assinalar com um X a alternativa apropriada. 

Para o caso de não achares uma resposta que corresponde exatamente ao teu caso, assinala 

a alternativa que mais se assemelha. Nas questões de resposta aberta (3. Freguesia e 4. 

Nacionalidade), escreve a tua resposta no espaço que se encontra em branco.   

 

 

Local de preenchimento:  

___________________________________________________________ 

 

Data de preenchimento: ______ / ___ / ___ 

 

 

 

Obrigada pela tua colaboração.  
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PARTE 1 – CARACTERIZAÇÃO SOCIODEMOGRÁFICA 

 

1. Sexo:       Masculino        Feminino 

  

 

2. Data de nascimento: ____ / __/ __ 

 

 

3. Residência 

Freguesia: _________________________________________  

 

 

4. Nacionalidade 

Portuguesa  

Outra.     Qual? __________________________________________  

 

PARTE 2 – SITUAÇÃO ESCOLAR E PROFISSIONAL 

 

5. Estudas?          Sim            Não  [Se respondeste Sim, responde às Questões a e b;  

se respondeste Não, responde à Questão c].  

a. Qual o tipo de ensino que frequentas? 

2º Ciclo do 

Ensino Básico 

      Regular 

      Artístico 

Especializado 

      Profissional/ 

Qualificante 

      Recorrente 

3º Ciclo do Ensino 

Básico 

       Regular 

       Artístico 

Especializado 

       Profissional/ 

Qualificante 

       Recorrente 

Ensino Secundário 

       Regular 

       Artístico 

Especializado 

       Cursos 

Profissionais 

       Cursos de 

Educação e 

Formação  

       Recorrente 

Curso de Formação 

do Instituto de 

Emprego e 

Formação 

Profissional. 

Qual? 

____________ 

_________________ 

_________________ 

_________________ 
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b. Se respondeste Ensino Regular na Questão a, qual é o ano de escolaridade que frequentas? 

          5º ano     6º ano       7º ano         8º ano     9º ano       10º ano       11º ano              

          12º ano 

 

c. Se já não estudas, qual foi o ultimo ano de escolaridade que frequentaste? 

          4º ano        5º ano           6º ano         7º ano                8º ano        9º ano        10º ano           

           11º ano   12º ano 

 

6. Alguma vez chumbaste?       Sim            Não          

Se Sim, quantas vezes chumbaste? ___ Vezes  

 

7. Trabalhas atualmente?          Sim            Não          
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PARTE 3 – COMPORTAMENTOS ANTISSOCIAIS 

 

8. Quantas vezes te aconteceu? 

 Nenhuma 1 2-3 4-5 6-7 8-9 
10-

11 

12 

ou 

mais 

1. Ter falta disciplinar.         

2. Ser suspenso da escola.         

3. Ser expulso da escola.          

4. Insultar um professor ou 

funcionário da escola.  

        

5. Bater num professor ou 

funcionário da escola.  

        

6. Danificar intencionalmente 

mobiliário, instrumentos ou 

espaços da escola.  

        

7. Andar à pancada na escola.         

8. Passar a noite fora de casa sem 

autorização.  

        

9. Fugir de casa.         

10. Estar incluído num grupo que se 

junta para gozar / insultar as 

outras pessoas. 

        

11. Estar incluído num grupo que se 

junta para bater noutras pessoas. 

        

12. Andar à pancada na rua.         

13. Envolveres-te em lutas de gangs.          

14. Ferir alguém ao ponto dessa 

pessoa necessitar de cuidados 

médicos. 

        

15. Usar facas ou navalhas para 

ameaçar ou magoar alguém.  
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 Nenhuma 1 2-3 4-5 6-7 8-9 
10-

11 

12 

ou 

mais 

16. Usar armas de fogo para ameaçar 

ou magoar alguém. 

        

17. Forçar a entrada numa casa, 

estabelecimento ou outra 

propriedade. 

        

18. Pegar fogo a um carro.          

19. Pegar fogo a uma casa ou outro 

espaço. 

        

20. Roubar um carro.         

21. Roubar artigos em lojas ou 

supermercados. 

        

22. Roubar dinheiro ou objetos de 

outra pessoa (ex. telemóvel, 

relógio, carteira, roupa, etc.). 

        

23. Participar num assalto a uma 

casa, loja, escola ou outro 

edifício.  

        

24. Vender artigos roubados.         

25. Vender drogas.         

26. Ter problemas com a Polícia por 

alguma coisa que tenhas feito.  
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PARTE 4 – COMPORTAMENTO INDIVIDUAL 

 

9. As afirmações que se seguem referem-se ao modo como as pessoas costumam comportar-se 

em diferentes situações. Assinalando com um X o quadrado apropriado, diz-nos em que medida 

elas se aplicam ao teu comportamento habitual.   

 

 

 

Nada 

verdadeiro 

Pouco 

verdadeiro 

Mais ou 

menos 

verdadeiro 

Bastante 

verdadeiro 

Muito 

verdadeiro 

1. Costumo gastar o meu dinheiro 

logo que o recebo.  

     

2. Preciso de me controlar muito 

para evitar sarilhos.  

     

3. Sou uma pessoa impulsiva.      

4. Costumo fazer coisas sem parar 

para pensar.  

     

5. Costumo ter problemas porque 

faço as coisas sem pensar. 

     

6. Tenho dificuldades em poupar 

dinheiro para comprar alguma 

coisa semanas depois.  

     

7. Não compreendo porque é que 

as pessoas poupam o seu 

dinheiro quando poderiam 

gastá-lo logo.  

     

8. Costumo falar rapidamente, 

antes de pensar sobre as coisas.  
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PARTE 5 – AMIGOS
 

 

10. Indica o teu grau de discordância/ concordância com as afirmações que se seguem 

assinalando um X no quadrado apropriado.  

 

Discord

o 

totalme

nte 

Discordo 

parcialme

nte 

Nem 

discordo, 

nem 

concordo 

Concordo 

parcialme

nte 

Concor

do 

totalme

nte 

1. Sinto que sou um membro importante 

da minha turma.  

     

2. Quando tenho um problema, procuro 

apoio emocional num (a) amigo (a).  

     

3. Tenho muitos amigos.      

4. Faço amigos com facilidade.       

5. Posso falar com um (a) amigo (a) 

sobre o que sinto.  

     

6. Os meus amigos compreendem-me e 

dão-me apoio. 

     

7. Estou satisfeito (a) com a relação que 

tenho com os meus amigos.  

     

8. Sinto que sou popular entre os jovens 

da minha idade.  

     

9. Posso falar acerca dos meus 

sentimentos com o (a) meu/ minha 

melhor amigo (a). 

     

10. Zango-me frequentemente com os 

meus amigos.  

     

 

 

COM QUE FREQUÊNCIA É QUE… Nunca Raramente 
Às 

vezes 
Frequentemente Sempre 

… sais com os teus amigos?      
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COM QUE FREQUÊNCIA É QUE… Nunca Raramente 
Às 

vezes 
Frequentemente Sempre 

… passas tempo com o teu 

melhor amigo? 

     

… te divertes com os teus 

amigo? 

     

 

 

QUANTOS DOS TEUS AMIGOS PENSAS 

QUE…  
Nenhum Poucos 

Cerca 

de 

metade 

Quase 

todos 
Todos 

… faltam às aulas.      

… têm problemas disciplinares na 

escola. 

     

… roubam dinheiro ou objetos de 

outra pessoa. 

     

… têm problemas com a polícia.      

… consomem haxixe.      

… fumam tabaco.      

… bebem álcool.      

 

 

QUANTOS DOS TEUS AMIGOS PENSAS 

QUE…  
Nenhum Poucos 

Cerca 

de 

metade 

Quase 

todos 
Todos 

… apanham bebedeiras.      

… consomem cocaína ou heroína.      

… pertencem a gangs.       

… roubam carros, lojas ou casas.       

… andam à pancada na rua ou na 

escola.  

     

… vendem droga.      
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QUANTOS DOS TEUS AMIGOS PENSAS 

QUE…  
Nenhum Poucos 

Cerca 

de 

metade 

Quase 

todos 
Todos 

… têm relações sexuais 

desprotegidas (sem utilizarem 

preservativo).  

     

 

 

11. Indica em que medida as afirmações que se seguem descrevem a maioria dos teus 

amigos:  

A MAIORIA DOS MEUS 

AMIGOS… 

Não 

descreve 

nada 

Descreve 

pouco 

Descreve 

moderadamente 

Descreve 

bastante 

Descreve 

muito 

… tem bons resultados 

escolares. 

     

… gosta da escola.      

… acaba o ensino 

secundário. 

     

… gosta de participar nas 

atividades da escola. 

     

… arranja um emprego ou 

vai para a universidade 

quando acaba o ensino 

secundário.  

     

 

 

12. Durante os últimos seis meses, quantos dos teus amigos … 

 Nenhum Poucos 
Cerca de 

metade 

Quase 

todos 
Todos 

1. Faltaram à escola sem nenhum 

motivo? 
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 Nenhum Poucos 
Cerca de 

metade 

Quase 

todos 
Todos 

2. Mentiram, desobedeceram ou 

desafiaram os adultos como os 

pais, professores, ou outros? 

     

3. Propositadamente provocaram 

danos ou destruíram propriedades 

que não lhes pertenciam? 

     

4. Roubaram alguma coisa de valor 

inferior a 5 euros? 

     

5. Roubaram alguma coisa de valor 

superior a 5 euros mas inferior a 

100 euros? 

     

6. Roubaram alguma coisa de valor 

superior a 100 euros? 

     

7. Entraram ou tentaram entrar num 

edifício para roubar alguma coisa? 

     

8. Utilizaram um veículo a motor, 

como um carro ou motociclo para 

dar um passeio sem a permissão 

do dono? 

     

9. Bateram em alguém com o 

objetivo de magoar essa pessoa? 

     

10. Atacaram alguém com uma arma 

ou com o objetivo de magoar 

seriamente essa pessoa? 

     

11. Usaram uma arma, força ou 

métodos violentos para obter 

dinheiro ou coisas das pessoas? 

     

12. Venderam drogas pesadas como 

heroína, cocaína ou LSD? 
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 Nenhum Poucos 
Cerca de 

metade 

Quase 

todos 
Todos 

13. Consumiram álcool?      

14. Consumiram marijuana ou haxixe?      

15. Consumiram drogas pesadas como 

heroína, cocaína ou LSD? 

     

 

 



72 

 

Anexo 2 – Pedidos de autorização às instituições – Escola Secundária/3 de Alpendurada, 

ART – Magrelos e ART – Paredes de Viadores 

 

Prof. Doutor Jorge Negreiros  

FPCEUP  

Rua Alfredo Allen  

4200-135 – Porto 

Exmo. Sra. Diretora da Escola Secundária/3 de Alpendurada 

Granja - Alpendurada 

4575-025 Alpendurada e Matos 

 

Porto, 27 de Janeiro de 2012  

Assunto: Pedido de autorização para estudo científico 

 

No âmbito da Dissertação de Mestrado, do curso de Mestrado Integrado em 

Psicologia da Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do 

Porto pretende-se realizar um estudo no ano letivo de 2011/2012 sobre Fatores de Risco da 

Delinquência Juvenil, nomeadamente o grupo de pares, a impulsividade e o consumo de 

drogas.  

Vimos por este meio solicitar a autorização de recolha de dados na população 

escolar da Escola Secundária/3 de Alpendurada, pela cedência de uma aula em três turmas, 

preferencialmente a frequentar o 11º ano e 12º ano, em que será administrado um 

questionário, abrangendo dados sociodemográficos, situação escolar e profissional, 

comportamentos antissociais, comportamento individual e amigos, com uma duração 

aproximada de 30 minutos.  

A participação dos alunos será voluntária e confidencial.  

Agradecemos desde já a atenção de V.Ex.ª, com os nossos melhores cumprimentos,  

 

A orientanda:         O docente orientador:  

 

______________________      ______________________  

Contactos:  

Telemóvel: 916142274 

Endereço eletrónico: mipsi07141@fpce.up.pt 
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Prof. Doutor Jorge Negreiros  

FPCEUP  

Rua Alfredo Allen  

4200-135 – Porto 

 

Exmo. Sr. Coordenador da Associação de Respostas Terapêuticas 

Rua da Igreja, nº 119 

4625-137 Magrelos 

 

 

Porto, 27 de Janeiro de 2012  

Assunto: Pedido de autorização para estudo científico 

 

No âmbito da Dissertação de Mestrado, do curso de Mestrado Integrado em 

Psicologia da Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do 

Porto pretende-se realizar um estudo sobre Fatores de Risco da Delinquência Juvenil, 

nomeadamente o grupo de pares, a impulsividade e o consumo de drogas.  

Vimos por este meio solicitar a autorização de recolha de dados na população 

jovem da Associação de Respostas Terapêuticas, em que será administrado um 

questionário, abrangendo dados sociodemográficos, situação escolar e profissional, 

comportamentos antissociais, comportamento individual e amigos, com uma duração 

aproximada de 30 minutos.  

A participação dos alunos será voluntária e confidencial.  

Agradecemos desde já a atenção de V.Ex.ª, com os nossos melhores cumprimentos,  

 

 

A orientanda:         O docente orientador:  

 

______________________      ______________________  

 

Contactos:  

Telemóvel: 916142274 

Endereço eletrónico: mipsi07141@fpce.up.pt 
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Prof. Doutor Jorge Negreiros  

FPCEUP  

Rua Alfredo Allen  

4200-135 – Porto 

 

Exmo. Sr. Coordenador da Associação de Respostas Terapêuticas 

Rua da Associação ART, CP 301 

Paredes de Viadores 

4630-599 – Marco de Canaveses 

 

Porto, 27 de Janeiro de 2012  

Assunto: Pedido de autorização para estudo científico 

 

No âmbito da Dissertação de Mestrado, do curso de Mestrado Integrado em 

Psicologia da Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do 

Porto pretende-se realizar um estudo sobre Fatores de Risco da Delinquência Juvenil, 

nomeadamente o grupo de pares, a impulsividade e o consumo de drogas.  

Vimos por este meio solicitar a autorização de recolha de dados na população 

jovem da Associação de Respostas Terapêuticas, em que será administrado um 

questionário, abrangendo dados sociodemográficos, situação escolar e profissional, 

comportamentos antissociais, comportamento individual e amigos, com uma duração 

aproximada de 30 minutos.  

A participação dos alunos será voluntária e confidencial.  

Agradecemos desde já a atenção de V.Ex.ª, com os nossos melhores cumprimentos,  

 

 

A orientanda:         O docente orientador:  

 

______________________      ______________________  

 

Contactos:  

Telemóvel: 916142274 

Endereço eletrónico: mipsi07141@fpce.up.pt 
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