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RESUMO 

 

O presente estudo tem como objectivo explorar a opinião do jovem integrante de gangue de 

rua a respeito das consequências da delinquência e analisar as consequências da delinquência. 

Utilizou-se neste estudo a abordagem qualitativa, e como instrumento de recolha de dados a pesquisa 

bibliográfica e a entrevista. Participou do estudo, um adolescente do sexo masculino com 18 anos de 

idade, membro de um dos gangues de rua do bairro Rocha Pinto em Luanda. A pesquisa constatou 

que, é preciso haver um trabalho conjunto e multidisciplinar para que se resolva este problema. 

Concluiu-se que os indivíduos envolvidos à prática da delinquência juvenil como consequências 

estão propensos a mortes, prisões, desistência às aulas, rompimento com o pacto social e as leis da 

cultura.  
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À prática da delinquência aparece em todas as sociedades e civilizações, integra o mundo 

actual, tanto nas grandes cidades, quanto nos lugares mais isolados. Nas palavras de Durkheim 

(2000, p.472), “não há sociedade conhecida em que, sob formas diferentes, não se observe à 

delinquência juvenil, mais ou menos desenvolvida. Não há povo cuja moral não seja 

quotidianamente violada”.  

Dito isto, e de acordo com Durkheim, à prática da delinquência apresenta-se como conjunto 

de acções que embora reprováveis, são necessárias para a manutenção e mudanças na sociedade. 

É evidente que, no mundo, nenhuma sociedade está isenta da prática da delinquência. Para 

Schneider (2011, p.235), a delinquência “tem uma força estigmatizante por representar uma carga 

negativa e depreciativa às crianças e adolescentes em conflito com a lei. O autor ressalta que, os 

actores sociais têm importante papel para o enfrentamento de tal problemática que repercute na 

segurança pública local”. A grande preocupação, é que esta prática verifica-se com maior 

incidência em zonas ou territórios cuja realidade de vida é bastante precária devido a factores como 

guerras, patologias psicológicas, frustrações, crescimento populacional desordenado, 

desorganização social, pobreza, desemprego, falta de oportunidade, incapacidade no controlo 

social e policial, entre outros.  

Tendo em conta esta realidade, espera-se o contributo de todos a partir de abordagens 

académicas, políticas e psicossociais para o combate à delinquência. Espera-se também, uma maior 

compreensão dos factores ou causas associados à delinquência bem como uma maior campanha e 

interesse em divulgar conhecimentos sobre as consequências dessa prática para a juventude e a 

sociedade.   

O presente estudo enquadra-se numa realidade preocupante enfrentada pelo mundo, em 

particular pelos angolanos – que é a delinquência. Pretende-se, com este artigo, contribuir para 

discussão sobre as consequências da delinquência numa abordagem psicossocial. O objectivo deste 

estudo é explorar a opinião do jovem integrante de gangue de rua a respeito das consequências da 

delinquência e analisar as consequências da delinquência.  

Baseando-se numa pesquisa de carácter qualitativo, usamos a pesquisa bibliográfica e a 

entrevista como técnica padrão. Portanto, neste estudo, centramos a nossa atenção na seguinte 

questão: Qual é a opinião do jovem integrante de gangue de rua a respeito das consequências da 

delinquência? 
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Metodologia 

 

Trata-se de um estudo de carácter exploratório, com abordagem qualitativa. Os dados obtidos 

foram colectados por meio do uso da técnica da pesquisa bibliográfica e da entrevista. 

  

Caracterização do participante do estudo   

 

As informações acerca das consequências da delinquência foram obtidas por meio de uma 

entrevista concedida por um jovem conhecido membro de gangue juvenil que actua no bairro 

Rocha Pinto. Tratou-se de uma entrevista aprofundada, pois é uma técnica que se nos estudos de 

carácter qualitativo.   

O entrevistado pertence a grupo que actuam no bairro Rocha Pinto, mas também tem 

presença em outros grupos que actuam no bairro Grafanil e Simione em Luanda. Trata-se de um 

jovem com 18 anos de idade proveniente de família pobre. Quanto ao nível académico, concluiu 

apenas a 7.ª classe do I ciclo do Ensino Secundário Geral. No momento em que decorreu a 

entrevista, o mesmo não estudava, acabava de ser solto do Estabelecimento Prisional de 

Calomboloca, onde esteve preso cerca de um ano e alguns meses. A entrevista decorreu entre 29 e 

30 de Setembro de 2019 e não foi permitido gravar qualquer áudio mas sim anotar as respostas em 

bloco de nota.  

 

1. CONDUTA DELINQUENTE 

 

De modo inicial, convém referir que o termo Delinquência está associado às transgressões à 

lei praticadas por adolescentes, manifesta-se normalmente entre os 10 anos de idade, e dependendo 

de cada região e cultura pode estender-se até aos 16-18 anos de idade que, por sua vez, estes são 

rotulados como delinquentes ou marginais. De acordo com Ferreira (1997), o conceito de 

«delinquência juvenil»,  

 

Surge como uma construção social e institucional em torno da qual se reúnem definições 

e ideias sobre situações e comportamentos que contrariam com o conceito ideal que temos 

da infância e da juventude. A um determinado nível, a delinquência juvenil é definida a 

partir das leis, das práticas e das crenças relativas ao comportamento das crianças e dos 

jovens que governam as instituições responsáveis social e legalmente pelo controlo e 

tratamento do comportamento considerado delinquente e de outros problemas juvenis. A 
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um outro nível, a delinquência juvenil é comportamento: o comportamento que os jovens 

estabelecem com a família, os amigos e outros adultos nos espaços onde a delinquência 

emerge (Ferreira, 1997, p.916).  

 

Nas palavras de Hoffmann, (2012, p.76), o rótulo de “delinquente”, marca de tal modo o 

indivíduo, a ponto de anular qualquer outro possível adjectivo ou identidade”. Quer isto dizer que, 

o adolescente quando rotulado delinquente perde a sua condição de pessoa e torna-se o arquétipo 

do delito ou seja, o transgressor da lei.  

Abramovay (2005, p.109) afirma que, a conduta delinquente refere-se ao conjunto de acções, 

“que muitas vezes, acabam por se concretizar em actos violentos, protagonizados por adolescentes 

sob uma dupla representação: vítimas e participes da violência”. Entende-se que a conduta 

delinquente tem a ver com a concretização de comportamentos perpetuados por menores, 

comportamento que são condenáveis legal e socialmente devido ao prejuízo que trazem aos 

praticantes e suas vítimas. Conforme Martins (1993), a conduta delinquente pode ser a 

manifestação de um propósito de chamar a atenção dos demais para fugir da vala comum do 

anonimato. O indivíduo com conduta delinquente, por diversas razões, “não aceita os códigos de 

conduta e de ética que a sociedade exige e trata de fazer cumprir. Ou seja, ele sabe intelectualmente 

o que está certo e o que está errado, mas não aceita esses conceitos emocionalmente” (Adrados, 

1967, p.41).  

Portanto, um adolescente pode demonstrar conduta delinquente por motivo de lutar pela sua 

sobrevivência bem como por razões de querer repetir os padrões de abuso da infância. Dito isto, 

conduta delinquente é nada mais que, a manifestação de comportamentos protagonizados por 

adolescentes em que se verifica a violação das normas jurídicas e de convivência social durante 

um certo período de tempo. 

Quanto as causas ou factores que levam adolescentes à delinquência podemos destacar, as 

de ordem biológica, psicológica e socioeconómica.  

Segundo Lombroso (2007) os factores congénitos ou inatos tais como: herança, estrutura 

somática, raça; os factores endocrinológicos, doenças neurológicas; neurose, psicose, tensões 

emocionais e interpessoais inclinam o indivíduo para a vida delituosa. Nesta linha de raciocínio 

Adrados (1967, p.42) descreve como causas da delinquência, os factores sócio-económicos tais 

como: a pobreza, o grau de cultura e civilização, a densidade de população, o alcoolismo, a situação 

económica e a religião. Significa que, estão propensos à prática da delinquência, adolescentes que 

enfrentam ou convivem com a frustração, a instabilidade no lar (a fuga à paternidade, a 

instabilidade familiar e residencial), falha dos pais, ausência de relações próximas e intensas na 

família, pais super protectores, pais agressivos, necessidades não suprimidas, negligência 
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espiritual, o afastamento ou baixo nível escolar ou de educação, a exclusão e a errónea privação de 

bens e serviços, ou seja, adolescentes que enfrentam um sistema social ou familiar desestruturado. 

De acordo com Carvalho (2010) o contexto em que ocorre a proliferação da delinquência em 

Angola pode enumerar-se a partir das seguintes causas estruturais:  

 

a) O conflito armado, que perdurou desde a proclamação da independência de Angola 

(1975) até 2002;  

b) A forma como são executadas as políticas públicas, que promove a informalidade e que 

retira da escola um elevado contingente de adolescentes e remete para o desemprego e 

o subemprego um elevado número de pessoas;  

c) O elevado índice de pobreza urbana em Angola;  

d) A forma como a estrutura social é pressionada pelas políticas económicas do Estado, 

com o que se associa a quebra de valores morais (mais acentuada nos grandes centros 

urbanos). 

 

Neste contexto, Silva (2013) salienta que, o tratamento de casos de delinquência passa pela 

justiça restaurativa e apoio e supervisão intensiva no âmbito de medidas comunitárias (não 

institucionais). Para o autor, atacar as causas e tê-las em conta na abordagem que é efectuada tem 

efeitos positivos no futuro, devendo ter-se o cuidado de concertar, dentro daquele ataque outras 

entidades (principalmente a segurança social e outros prestadores de cuidados) para minorar 

algumas das causas que possam ter originado a práticas ilícitas, como sejam habitação, emprego, 

saúde e educação.  

Portanto, é importante referir que, a entrada para à delinquência não pode ser olhada apenas 

a partir de um dos factores acima referido. O fenómeno da delinquência sofre influência de vários 

factores tais como; os biológicos, os psicológicos e os sociais, e não devemos nos esquecer que as 

influências de tais factores variam de região para região ou de cultura para cultura, bem como de 

indivíduo para indivíduo. 
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2. ESTUDO REALIZADO SOBRE À DELINQUÊNCIA NOS PAÍSES DE 

EXPRESSÃO PORTUGUESA 

 

Os estudos sobre à delinquência têm sido realizados em várias partes do mundo, e nos países 

de expressão portuguesa como Portugal, Brasil, Angola, Moçambique e Cabo Verde, não é 

excepção.  

Temos a referir o estudo realizado em Portugal, por Lisboa (2008) sobre “A Pobreza, um 

Livre Trânsito para a Delinquência Juvenil?” (tese de doutoramento), cujo objectivo foi aprofundar 

o conhecimento sociológico relativo à problemática da delinquência juvenil.  

Em Angola, temos o estudo realizado por Carvalho (2010), subordinado ao tema “Gangues 

de rua em Luanda, de passatempo a delinquência”. O objectivo deste estudo foi examinar as causas 

da delinquência juvenil e a forma de actuação dos gangues de rua na capital Angolana.  

Em Cabo Verde, citamos o estudo realizado por Monteiro (2011), sobre “Consumo do álcool 

e das drogas ilícitas nos grupos de gangues/thugues da cidade da Praia e do Mindelo” (Dissertação 

de mestrado), com o objectivo de fazer uma análise comparativa entre o consumo do álcool e das 

drogas ilícitas nos jovens pertencentes aos grupos de gangues/thugues. 

No Brasil, temos o estudo realizado por Brandt e Brandt (2016), sobre “Delinquência juvenil: 

causas e consequências”, tendo como objectivo analisar partindo de factores relevantes que 

envolvam crianças e adolescentes à marginalização, especialmente, da pobreza e da exclusão 

social.  

Por fim, em Moçambique, o estudo realizado por Matola, (2017) sobre “Delinquência Juvenil 

na cidade de Maputo: Dinâmicas dos comportamentos desviantes praticados pelos jovens.” O 

mesmo teve como objectivo analisar as dinâmicas da delinquência juvenil na Cidade de Maputo, 

sendo o marco teórico a teoria das representações sociais e da rotulagem.  

 

3. CONSEQUÊNCIAS DA DELINQUENCIA  

 

A delinquência é um mal que afecta uma enorme faixa da infância e adolescência. Ela é 

resultante de uma multi-variedade de factores que se inter-relacionam, este fenómeno tem trazido 

bastantes consequências para vida de muitos adolescentes.  

As informações obtidas por meio de uma entrevista com um adolescente membro de um dos 

gangues de rua no Bairro Rocha Pinto em Luanda, apontam alguns dados que descrevem as 
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consequências da delinquência, ou seja, o prejuízo dos seus praticantes ou seguidores. A indagação, 

“O que ganhou com à prática da delinquência? O entrevistado respondeu: 

 

“Não ganhei nada, mas sim nome sujo por lutar bué [muito], mulher mais mulher. 

Nessa vida de grupo não nis dão nada é só memo [mesmo] ilusão, não nis [nos] 

dão dinheiro é memo perder a vida nas brincadera [brincadeiras] ” [Sujeito Único: 

18 anos, 7.ª classe, Rocha Pinto].  

 

Para o nosso entrevistado, muitos jovens partem para à delinquência devido a ilusão e a 

diversão imediata, ele descreve que este fenómeno é prejudicial para os jovens pois, se perde mais 

do que se ganha. Quanto a isto, Hutz, (2002, p.166), afirma que, “a delinquência é considerada 

uma consequência negativa, que gera desadaptação e prejudica o desenvolvimento posterior do 

jovem, uma vez que ela acarreta prejuízos sociais, económicos e cognitivos para o adolescente”.  

Podemos afirmar que para os adolescentes bem como para a sociedade, a delinquência causa 

prejuízos irreparáveis em vários aspectos de desenvolvimento do indivíduo seja ele na condição de 

praticante ou de vítima. Na opinião do nosso entrevistado, importa referir que, a delinquência tem 

muitas consequências, tal como ele afirmou: “por causa dessa vida, mô [meu] nome ficou ligado 

com os probulema [problemas], as confusões, lutas e má fama… desisti da escola por causa de 

grupo, lutas e festas. Se eu não entrasse nessa vida já acabaria o insino [ensino] médio”. O mesmo, 

acrescentou, 

 

“… os cotas [os polícias]  me procuravam, fui preso, nas esquadras do bairro depois parei 

na Comarca de Viana e na Cadeia do Calomboloca [Estabelecimento Prisional de 

Calomboloca]. Por causa das lutas dos grupos tenho muitos sinais das feridas de faca, 

catanas, caco de garrafa no mô corpo, … mô inimigo, os inreval [rivais] de grupos me 

procuravam para me matar porque eu sou a “pilha máxima1” do mô grupo” [Sujeito Único: 

18 anos, 7.ª classe, Rocha Pinto].  

 

Implica dizer que ao entrar para à delinquência o indivíduo espera como consequências a 

morte, a prisão, as cicatrizes, vícios, danos psicológicos, descriminação ou estigmatização, 

desistência às aulas. De acordo com o nosso entrevistado pode se entender que a delinquência traz 

consequências drásticas, uma vez que, o adolescente metido a esta prática pode ser morto por 

agentes da polícia ou então por adolescentes de gangues rivais, deixando para as famílias e a 

                                                 
1 Nome atribuído ao individuo motivador, ou seja, aquele que quando é confusão não recua. 
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sociedade uma desolação e ao mesmo tempo um alívio. Nota-se que à prática da delinquência deixa 

sequelas para o carácter do indivíduo, de tal modo que as pessoas na sociedade, acabam sendo 

incapazes de perdoar pelos desvios de conduta e acreditar na ressocialização do indivíduo que 

anteriormente cometeu vários delitos.   

Segundo Silva e Salles, (2010, p.103) em consequência, a delinquência “produz certa 

preocupação social”. Pode se verificar isso nas palavras do entrevistado, “quando eu bebia e metia 

légua [diazepam], tinha mais coragem… só me dava vontade de pará [parar] os motoqueiro [s] 

para nos dá [dar] dinheiro, bater os outros, lutar e conquistar as mulher [es]” [Sujeito Único: 18 

anos, 7.ª classe, Rocha Pinto]. Nesta linha de raciocínio, Leal e Júnior (2001, p.22), defendem que,  

 

Os jovens delinquentes cometem o crime pelo próprio crime, roubam coisas de que não 

necessitam e nem vão usar. Má, porque os jovens membros de gangues delinquentes 

revelam prazer em agredir ou molestar pessoas e desafiar tabus. Negativa, por representar 

à subcultura uma total inversão das normas e valores dominantes, ou seja, desprezo pela 

propriedade, gosto pela violência, preferência pelas gratificações imediatas.  

    

Como afirma Hutz (2002, p.168) a prática de actos ilícitos, infelizmente, é para esses jovens 

fonte imediata de reforçadores importantes como dinheiro e tudo o que ele pode comprar: drogas, 

roupas novas, carros, equipamentos de lazer, reconhecimento, têm uma força grande como 

controladora do comportamento. Na opinião de Sá (2015) uma das consequências, inegavelmente 

terrível, que mais frequentemente ocorre é rompimento com o pacto social e a lei da cultura, torna-

se iníquo e sem sentido, para o indivíduo, pelo que tenderá a retomar e actualizar suas pulsões 

primitivas. 

Entende-se que as acções dos jovens delinquentes tendem a ser motivadas por princípios 

ilusórios ou pulsões primitivas. Estes jovens aproveitam-se do estatuto de delinquente para 

conseguir satisfazer suas necessidades com drogas, roupas, diversão bem como para superar seus 

medos, sua baixa auto-estima, descriminação ou estigmatização vivenciadas quando criança. 

Para Hutz, (2002, p.168), “o jovem delinquente, também, a apresentar dificuldades na escola, 

uma vez que suas actividades ilícitas e seu estilo de vida são incompatíveis com aquilo que a escola 

espera e cobra dele”. “Se você mete légua, você perde uma parte da consciência, você quase não 

se lembra de nada, na escola nem assimila, ela apaga as coisas da tua cabeça” [Sujeito Único: 18 

anos, 7.ª classe, Rocha Pinto]. O grande problema é que, muitos professores ou educadores, nem 

sempre estão preparados para lidar com essa problemática, de modo que a exclusão ou expulsão 

do aluno delinquente da escola ou em sala de aula tende a ser a melhor saída para resolver os 

problemas.  
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4. CONCLUSÃO 

 

A delinquência é um problema que tem penetrado à vida de muitas famílias e de muitos 

adolescentes em particular. O problema da delinquência é universal, quer dizer que, não se verifica 

somente em Angola. Por esta razão, a cada dia, os estudiosos e pesquisadores debatem-se no 

sentido de encontrar respostas para este fenómeno e ajudar as famílias, o governo e todos aqueles 

que directa ou indirectamente enfrentam as consequências da prática da delinquência. 

Para dar solução ao fenómeno da delinquência, é importante haver um intercâmbio 

multidisciplinar devido a complexidade deste problema. Por exemplo, no campo psicológico, o 

problema da delinquência é percebido a partir de problemas subjectivos dos indivíduos, pois, 

acredita-se que o delinquente padece de um problema psíquicos. Enquanto que, para o campo 

jurídico, o fenómeno é percebido a partir de problemas objectivos, considera-se que o delinquente 

age por vontade própria ao infringir uma norma, por essa razão, não importando o motivo ele deve 

ser punido.  

Constatou-se que os indivíduos envolvidos à prática da delinquência como consequências 

estão propensos a mortes, prisões, desistência das aulas, desprezo por parte dos familiares e outros 

agentes sociais, rompimento com o pacto social e as leis da cultura do seu meio, falta de perspectiva 

de futuro, diminuição da auto estima assim somo dificuldade de se relacionar.  

Tendo em conta as consequências da prática da delinquência, é importante lembrar que a 

supervisão familiar e das comunidades bem como a existência de laços familiares e sociais 

saudáveis inibem ou controlam a delinquência, pois, o adolescente não deseja pôr em causa as boas 

relações que mantém com os familiares e a comunidade. 

Convém, verificar na prática da delinquência não somente o mal que tem causado aos jovens 

e a sociedade mas também uma oportunidade de repensar as politicas públicas, bem como os 

programas que contribuem para a garantia dos direitos básicos e fundamentais do cidadão tais 

como: saúde, educação, liberdade, dignidade, trabalho, lazer e de segurança. Por outro lado, deve 

haver cada vez mais denúncias e melhorias na actuação dos agentes da polícia ou melhor, mais 

proximidade dos agentes junto dos populares. Isto, contribui para a inibição e combate de actos 

ilícitos perpetrados por adolescentes e retribui a segurança nos bairros. 
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