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Consequências mais Frequentes 

• Psicológico/Comportamental 

– agitação; 

– irritabilidade; 

– violência; 

– hostilidade; 

– depressão; 

– ansiedade generalizada; 
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Consequências mais Frequentes 

• Familiar 

– disfunção social crónica; 

– problemas conjugais; 

– crianças com problemas de comportamento; 

– crianças com problemas de rendimento escolar; 

– ansiedade e depressão nos membros da família; 

– divórcio; 

– abuso; 

– violência. 
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Consequências mais Frequentes 

• Social 

– perda de velhos amigos; 

– aproximação de outros (com estilo de vida similar). 

 

• Laboral / Escolar 

– perda de “performance”; 

– mudanças frequentes de emprego; 

– faltas frequentes - especialmente às 2as feiras; 

– frequentes pedidos de dispensa. 
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Consequências mais Frequentes 

• Legal 

– Detenções frequentes por: 

• distúrbios na via pública; 

• condução perigosa; 

• roubos/furtos; 

• tráfico de droga. 

• Económico 

– gasto de elevadas quantias de dinheiro; 

– venda de bens pessoais; 

– venda de bens familiares. 
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APRENDIZAGEM SOCIAL DA DELINQUÊNCIA 

Modelo de Aprendizagem da Delinquência  

Um dos aspectos incontestáveis no âmbito da criminologia, é o facto da 

maioria dos delinquentes conviverem com pessoas também elas 

delinquentes. 

Existe até uma relação bastante forte, verificando-se que: 

– quanto maior for o número de amigos de problemas com a justiça, maior será a 

probabilidade do mesmo cometer um crime; 

– quanto maior for o tempo passado na companhia de delinquentes, maior 

número de crimes cometerá. 

 

Aliás, o melhor preditor de reincidência é o convívio com delinquentes. 

Não existe contudo, uma justificação de causa efeito, sendo que a 

mesma parece processar-se nos dois sentidos. 
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Modelo de Aprendizagem da Delinquência  

Neste âmbito, a teoria de Sutherland (Associação Diferencial) 
permanece actual, tendo sido operacionalizada por Akers, que associa 
à anterior as ideias das teorias da aprendizagem social. 

Este autor afirma que os comportamentos desviantes são aprendidos 
na companhia de pares, por imitação, por reforço dos actos desviantes 
e por uma exposição a definições favoráveis à desviância. 

 

A sua teoria assenta em quatro pilares: 

• A Associação Diferencial 
– A aprendizagem do comportamento desviante faz-se, essencialmente, no seio 
dos grupos de apoio primários, sendo aí que o individuo é exposto a definições, 
modelos e reforços, mais ou menos duradouros, frequentes e intensos; 
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Modelo de Aprendizagem da Delinquência  

[…] A sua teoria assenta em quatro pilares: 

 

• As Definições 

– São atitudes face a um comportamento desviante e o significado que lhe é 
atribuído, podendo ser positivas ou neutralizantes; 

– A maior parte das definições favoráveis ao crime pertencem ao segundo 
tipo. Embora não valorizando positivamente as ocorrências, justificam ou 
desculpam os actos. 

• A Imitação 

– Consiste no facto de um sujeito realizar o gesto que viu ser realizado por 
outrem, dependendo obviamente, do prestigio que o modelo tem para a 
pessoa, e das consequências desse mesmo comportamento. 
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Modelo de Aprendizagem da Delinquência  

[…] A sua teoria assenta em quatro pilares: 

• Reforço Diferencial 

– Balanço das recompensas e das punições passadas, presentes e antecipadas, 

consecutivo ao comportamento desviante estudado. 

– A probabilidade de um acto ser repetido aumenta se esse acto for recompensado e 

diminui se o mesmo tiver sido punido. 

 

A sequência desta aprendizagem social passa, inicialmente, pela exposição do 

individuo aos modelos e às definições favoráveis, sendo que o delinquente 

comete um primeiro desvio na esperança duma recompensa. 

Posteriormente, repete (ou não) esse acto, sob a influência das definições, dos 

reforços antecipados e das consequências do primeiro acto. 
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Modelo de Aprendizagem da Delinquência  

Fica assim patente que existe uma influência directa entre os 

delinquentes, sendo a aprendizagem social da mesma uma evidência, 

sendo transmitido por esta exemplos, truques e justificações. 

 

Esta teoria da influência exercida pelos delinquentes sobre os seus 

pares tem como base quatro proposições: 

• A Instigação 

– A maioria dos delitos cometidos por dois ou mais indivíduos não teria ocorrido se 

estes não tivessem sido iniciados por um delinquente mais experiente; 
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[…] tem como base quatro proposições: 

•  A Aprovação 

– Um delito cometido na presença de outros delinquentes tende a proporcionar 

maior prazer do que o cometido a solo, já que as testemunhas tenderão a 

manifestar a sua aprovação; 

•  A Eficácia 

– A co-delinquência oferece aos participantes melhores possibilidades de 

sucesso imediato do que a actuação individual, mas, a prazo, expõe-nos à 

delação; 

•  As Justificações 

– A sociabilidade delinquente estimula a produção de justificações, de 

racionalizações, de desculpas e de negações que neutralizam a autoridade 

das proibições sociais. 
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Modelo de Aprendizagem da Delinquência  
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O Sentimento de Insegurança 

Perspectiva Criminal: 

Assenta a sua base num conjunto de variáveis relacionadas 

directamente com o indivíduo e a forma como o mesmo 

percepciona individualmente a perigosidade para com a sua 

pessoa de uma determinada situação (vulnerabilidade, a vitimação 

directa e vicariante e características sócio-demográficas). 

É a percepção de risco, associado aos recursos (pessoais e sociais) 

existentes que lhe permitam defender-se, que origina o sentimento 

de insegurança. 

Quanto maior for o sentimento de vulnerabilidade dum indivíduo, maior 

será o seu sentimento de insegurança. 
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O Sentimento de Insegurança 

Perspectiva das Incivilidade: 

A existência das designadas perturbações sociais (existência de 

indivíduos sem-abrigo, toxicodependentes, ruído sonoro ou 

crianças mal-comportadas) e perturbações físicas (actos de 

vandalismo, carros e casas abandonadas, graffitis, seringas ou 

lixo) cria um sentimento de inexistência de controlos sociais 

informais.  

O sentimento de insegurança surge com o entendimento das 

incivilidades como sendo um sinal claro e antecipado de perigo, 

não sendo portanto necessária a verdadeira ocorrência de actos 

criminais. 
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O Sentimento de Insegurança 

Perspectiva da Desorganização Social: 

Assenta os seus pressupostos na forma como um determinado indivíduo entende a 

estrutura da comunidade onde mora. e a existência (ou inexistências) de redes 

sociais informais. 

O sentimento de insegurança é explicado pela inexistência (ou a sua existência em 

baixo nível) de processos sociais num determinado local, como a reciprocidade 

entre vizinhos, o sentido de comunidade e o controlo social informal (e 

consequentes práticas criminais), estando assim, assente nas percepções das 

dinâmicas das comunidades. 

A convivência com pessoas de diferentes backgrounds culturais pode originar um 

aumento no sentimento de insegurança, tendo em conta a dificuldade de 

compreensão e interpretação dos valores, atitudes e comportamentos desses 

indivíduos e consequente aumento da incerteza e da falta de confiança. 
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O Sentimento de Insegurança 
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O Sentimento de Insegurança 
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SCV: Resultados   

Impacto na Consumo Público de Drogas 
… induz uma diminuição nas situações de consumo público de drogas 

e consequente diminuição do incómodo que estas situações 

representam para as populações onde essas situações se verificam. 

 
Impacto nos Auto-Cuidados de Saúde 
… maior consciencialização para os riscos dos comportamentos de 

consumo; 

… alterações nos seus comportamentos higiénicos. 

 

Impacto na Partilha de Seringas 
… diminuição da utilização partilhada de seringas. 
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SCV: Resultados   

Overdoses e Mortes Relacionadas 

… diminuição do número de overdoses e um auxilio rápido e 

eficaz de forma a impedir situações de morte. 

 

As SCV como Pontes para Outros Serviços 
… influência nos encaminhamentos para outros serviços de saúde, 

nomeadamente para programas de tratamento livres de drogas, 

embora dependa da capacidade dos sistemas locais satisfazerem as 

necessidades dos clientes. 

 
Crime 
… não se verifica uma concentração de toxicodependentes nestes 

locais e consequente aumento do crime directamente ou 

indirectamente associado à toxicodependência. 
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SCV: Resultados   

A criação de SCV poderá significar uma diminuição do 

sentimento de insegurança da população desses locais, visto 

que: 

… não tem tido impacto na criminalidade registada nesses 

locais nem no aumento da frequência das zonas habitacionais 

por toxicodependentes; 

… estes serviços têm significado uma diminuição do consumo 

público de drogas e de ganhos de saúde pública. 

 

Esta diminuição do sentimento de insegurança poderia 

significar uma alteração da estrutura do local de habitação e 

dos próprios processos sociais, conduzindo a uma menor 

percepção de risco e de sentimento de falta de controlo. 
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