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- Juridicamente a delinquência é "o que a lei diz que ela é";

- Delinquir, deriva etimologicamente do verbo latino Delinquere, significa
originalmente "cometer falta, pecar, errar".

- "Delinquência" e "delinquir" apresentam-se, então, com um duplo significado; o
jurídico-legal e o psicológico.

I - O que é a Delinquência? O que é ser Delinquente?



II – O jovem e o seu “mundo”



• Encontra-se em formação (como pessoa e cidadão);

• Situa-se em plena fase da adolescência;

• É condicionado pela noção de crise;

• Adota comportamentos de risco, ensaio e transgressão.

III – O menor do ponto de vista psicossocial e educativo
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IV - “Cadeia de influências que podem contribuir para o comportamento delinquente”

West, Chapman&Hough, 1998.



IV - “Cadeia de influências que podem prevenir o comportamento delinquente”

FACTORES DE PROTECÇÃO/PREVENÇÃO

Área Individual

• Competências pessoais e sociais;

• Características de resiliência

(resistente/flexível);

• Autonomia, confiança no próprio e

nos outros;

• Interesses diversificados.

Área familiar

• Modelos Parentais consistentes e
funcionais;

• Envolvimento e participação no
processo educativo do menor;

• Vinculação afectiva;

• Compromisso com os valores e

convenções sociais.



FACTORES DE PROTECÇÃO/PREVENÇÃO (Cont.)

Área Escolar e Formativa

- Oportunidades de aprendizagem

estruturada;

- Ocupação dos tempos livres;

- Respostas profissionalizantes, com

contactos com figuras adultas e

autoridade significantes.

Área Social

• Meio que favoreça experiências e

exposição a modelos sociais

positivos, com rede de apoio e

coesão social.



Liberdade significa responsabilidade. 

Com disse George Bernard Shaw

É por isso que tanta gente tem medo dela.



Obrigado pela atenção. 


