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Introdução 

Em 2015 foi implementado um projeto de investigação sobre comportamentos aditivos em 
jovens internados em Centros Educativos1. A preparação e implementação deste projeto 
resultou da parceira entre o SICAD e a Direção Geral de Reinserção e Serviços Prisionais. 

Realizou-se um inquérito nacional sobre comportamentos aditivos em jovens internados 
em Centros Educativos com o intuito de caracterizar comportamentos aditivos, práticas 
criminais, características individuais, familiares, escolares, do grupo de pares e da 
comunidade. Os resultados deste inquérito encontram-se publicados (Carapinha et al, 
2016). 

Paralelamente, foram também entrevistados 12 jovens. Esta vertente qualitativa foi 
realizada com o propósito de conhecer as suas perspetivas, de forma mais aprofundada, 
quanto ao seu percurso de vida, quanto aos seus consumos, quanto aos delitos criminais, 
tendo em conta os sistemas  em que o desenvolvimento  se processa, a família, a escola, os 
pares, a comunidade.        

O trabalho que aqui se apresenta consiste numa análise destas histórias. O intuito consiste 
em dar luz às teorias que, naquele contexto, os jovens partilharam sobre a sua vida, da qual 
fizeram parte delitos criminais e, em quase todos os casos, consumo de substâncias 
psicoativas. Estes relatos são colocados em relação com os resultados do estudo 
quantitativo, procurando-se, desta forma, compreender melhor, aprofundar e encontrar 
outros ângulos de visão.

 
1 O internamento em Centro Educativo é a medida institucional prevista na Lei Tutelar Educativa quanto a atos 
qualificáveis na lei como crime, cometidos entre os 12 e os 16 anos.  
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Metodologia 

No período de realização do inquérito, em cada um dos 6 Centros Educativos em 
funcionamento, foi, por sua vez, feito um convite a todos os jovens para a realização de 
uma entrevista, pretendendo-se entrevistar 2 jovens em cada. Participaram jovens 
selecionados aleatoriamente, de entre os que aceitaram o convite, perfazendo um total de 
12 entrevistas, 9 com rapazes, 3 com raparigas, todos com mais de 16 anos.  

As entrevistas foram realizadas de forma aberta, tendo como pano de fundo o segmento 
de temas enunciado, conduzidas por técnica do SICAD, em espaço com privacidade 
assegurada. O anonimato foi assegurado.  

Uma vez transcritas procedeu-se a uma análise de conteúdo em 2 etapas. Numa primeira 
etapa as afirmações foram codificadas em função dos temas - família, pares, bairro, escola, 
consumos, causas dos consumos, causas dos delitos, delitos e consumos -. Numa segunda 
etapa, em cada tema identificaram-se, a partir do conteúdo, subtemas. A análise é 
apesentada de forma temática, com suporte no discurso dos jovens. Este é apresentado de 
forma preservada, sem ajustamentos de ortografia ou gramática.
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Os jovens internados nos Centros Educativos 

À data do inquérito encontravam-se nos Centros Educativos 
142 jovens com idades compreendidas entre os 14 e os 20 
anos, maioritariamente de 16-18 anos.  

42% já tinham mudado de casa, ou entre casa e instituições, 
3 ou mais vezes.  

16% dos jovens não viveram com os pais a maior parte da 
sua vida, o que inclui viverem com avós, tios ou em 
instituição.  

Dos jovens entrevistados são poucos aqueles cuja família com quem cresceram 

obedece à configuração tradicional de pai e mãe. No entanto, essa experiência existe, sendo 
inclusivamente colocada a tónica no ambiente regulado, «sempre tive as regras definidas e 
assim lá em casa (…) Sim, tinha horários, só que às vezes não os cumpria. Mas sempre foi 
normal.» (E7), ou nos pais trabalhadores, «eu vivia com os meus pais, só que como os meus 
pais trabalhavam muito, eu durante o dia ficava com a minha avó, a minha avó, outras vezes 
com a minha tia» (E9).  

São frequentes as alusões a viverem com avós, tios, umas fases da vida com o pai, outras 
com a mãe, consoante os conflitos se intensificavam mais com um ou com o outro e 
consoante as ordens do tribunal, e ainda a passagem por instituições. As experiências são 
muito diversas.  

Nas situações em que ficaram com o pai ou, principalmente, com a mãe, em exclusividade, 
sobressai o sentimento de ausência do outro progenitor, «Fiquei com a minha mãe (…) Sim, 
ah, o meu pai, tipo, ele não era muito um pai tipo… era um pai mais ausente tá a ver?» (E5), 
e a referência à sobrecarga de trabalho do cuidador, com o propósito de sustentar a família, 
«Ela trabalha pái em 4 sítios diferentes, sai dum tá noutro, sai dum tá noutro, sai dum tá 
noutro (…) É o que eu lhe digo. Ela vai chegar a um dia que ela vai ter um esgotamento, 
como já teve» (E8).  

As instituições são apontadas como lugares para onde tiveram de ir, e, em vários casos, de 
onde foram fugindo, para retornar à família: «O tribunal mandava-me, depois fugia, depois 
voltava a ir e fugia, por isso é que me mandaram para aqui» (E8).
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Dificuldades económicas vividas pela família na vida: 

 Nunca: 25% 
 Raramente: 25% 
 Às vezes: 31%  
 Frequentemente: 13% 
 Sempre: 6% 

O espectro das vivências partilhadas pelos jovens corresponde a esta diversidade de 
declarações quanto à experiência de dificuldades económicas. Aqui, como noutras 
circunstâncias, o entendimento de ter dificuldades económicas depende da subjetividade 
de cada um. Para as mesmas condições materiais, uns jovens poderão apreciar que têm 
dificuldades (nomeadamente em comparação com outros) e outros que não têm. Por outro 
lado, esta apreciação também pode ter alguns matizes na linha do tempo. 

Assim, se alguns jovens falam em condições difíceis, «porque muitas vezes os pais não 
podem e sentem-se mal em tar a pedir aos pais, porque já sabem a vida que os pais têm, é 
uma vida má, mal têm dinheiro para pagar uma casa, mal têm dinheiro pa meter 
alimentação» (E10), outros enfatizam que não fazem parte desse grupo com maiores 
dificuldades, «minha mãe viaja muitas vezes pra ir pa tratamentos por causa do joelho, ou 
pra visitar os filhos ou as netas» (E1), ou faziam questão, em trocas de palavras em contexto 
de grupo, antes das entrevistas, de mencionar em frente aos colegas que não eram do 
bairro.  

Discussões na família ao longo da vida: 

 Nunca: 17% 
 Raramente: 28% 
 Às vezes: 34%  
 Frequentemente: 15% 
 Sempre: 7% 

Nas entrevistas, alguns jovens falam em discussões ou mesmo violência física entre 
elementos da família próxima, cuidadores, situações vividas de perto, entre avós, tios, os 
pais, a família reconstituída, «era muita violência» (E10), mas, principalmente, falam de 
conflitos destes cuidadores consigo.  

Predominantemente, estes conflitos prendiam-se com não acatarem ordens ou 
recomendações, «porque eu não gosto, como é que eu lhe hei de explicar, gosto de ser eu 
a mandar em mim, ninguém, sempre fui um bocado assim e prontos» (E4). 

Se, por um lado, estas histórias familiares têm relatos de revolta para com um ou outro 
cuidador, pela negligência ou pelo abuso, «Oh, não falava comigo, só falava comigo pa me 
chegar a roupa ao pelo. Ele tava lá, só assim deitado na cama, a ver o filme dele, não se 
importava com nada, não se importa com a gente nem nada» (E6), sobressaem mais as 
alusões às tentativas de familiares em os manter num certo rumo, em os manter na escola, 
a trabalhar, ou simplesmente em casa, e, por outro lado, os dissuadir de certas companhias, 
dos consumos, da criminalidade, «Não sei, é que elas (as irmãs) são diferentes, é vidas 
diferentes, elas, não era capaz de fazer isso com elas, que elas, eu respeito-as. 
Completamente. Até que depois elas tentaram-me mudar, tentaram que eu mudasse e isso 
tudo, mas não conseguiram» (E2). 
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São relatos de tentativas de controlo, «o meu pai ligava-me às vezes e isso e “Onde é que 
tás”. Porque ele ainda teve um tempo sem saber onde eu andava» (E5), de conselhos, «disse 
“não consumas, isso não faz bem, depois vais ficar maluquinho, todos consomem mas daqui 
a uns tempos vais ver”» (E1), de preocupação, «Eu sei que ela ficava triste, eu chegava a 
casa e ela sentia o cheiro, já ficava memo em baixo.» (E9), e de uma certa desistência quanto 
à possibilidade de os manter no rumo, «Ah, tentou mudar, ela, era aquele tempo em que 
eu era assim mais criança, mas depois com o passar do tempo eu já me fui tornando mais 
agressivo e isso, não era para ela tá a ver, mas ela via que muita gente do bairro também já 
tinha respeito por mim, passavam por mim nem olhavam e isso, e ela via as coisas, tá a ver, 
ela depois via que, que eu já não ia mudar, a não ser se viesse para aqui, para o centro» (E5). 

Com familiares próximos que costumam/costumavam 
embriagar-se: 28% 

Com familiares próximos que costumam/costumavam 
consumir substâncias ilícitas: 25% 

Com familiares próximos que costumam/costumavam ter 
problemas com o jogo: 8% 

Com familiares próximos que aceitam uma embriaguez sua: 
21% 

Com familiares próximos que aceitam que fume canábis: 
24% 

Com familiares próximos que aceitam que consuma outras 
substâncias ilícitas: 5% 

Nas entrevistas não há qualquer jovem que tenha afirmado que os seus cuidadores 
aprovavam o seu envolvimento em crimes ou o seu consumo de drogas ilícitas, mesmo nas 
circunstâncias em que familiares próximos, pais, irmãos, tios, cumpriam medidas em 
centros educativos ou em estabelecimento prisional, ou nas circunstâncias em que um 
cuidador tinha problemas com o álcool ou já tinha tido problemas com drogas. 

Aliás, os jovens que fazem referência a problemas de toxicodependência do pai, mencionam 
que, por ter tido esta experiência, o pai é contra os seus consumos, «Acho que sim, pelo 
que a minha mãe disse já e também basta olhar pra ele vê-se logo, que eu sei perfeitamente 
que ele já andou nas drogas também. Por isso é que ele também não gosta.» (E8). Também 
os familiares usam os pais como modelo dissuasor, neste caso quanto ao envolvimento em 
crimes, dando conselhos para não lhes suceder o mesmo tipo de consequências, «ele dizia-
me “olha, não vás parar no sítio onde está o teu pai, que não é bom, nós temos que estar 
de visita em visita e eu gosto que tu estejas aqui ao pé de mim”» (E12). 

No entanto, a atitude não é a mesma para todas as drogas, sendo percebida pelos jovens 
uma maior complacência para com o álcool, à semelhança, aliás, da experiência de tantos 
outros jovens em Portugal, «Antes eu não bebia com ele, comecei a beber com ele em casa, 
uma vez, com a minha família, tava lá a minha avó e eu “ó tia posso beber” e ela disse 
“podes beber, já tens idade “, o meu pai ficou a olhar e depois desde aí começámos a beber 
juntos (...)» (E1). 
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De uma forma geral, os jovens inquiridos já tinham tido retenções de 
ano escolar antes de entrarem no Centro Educativo. Nesta estrutura, 
mais de metade frequentava um Curso de Educação e Formação de 
Adultos que possibilita o acesso a equivalência ao 9º ano. 

Antes do atual internamento:  

 Faltas habituais às aulas: 95% 
 Experiência de suspensão/expulsão da escola: 86% 

70% não gostavam da escola, porque: 

 Matérias sem interesse: 30% 
 Não gostar de aprender: 30% 
 Demasiadas regras: 20% 
 Forma desmotivante dos professores darem aulas: 20% 
 Escola sem utilidade para o futuro profissional: 18% 

Em comparação, a escola frequentada durante o internamento 
tende a ser mais perspetivada como possibilitando a aprendizagem 
e o emprego, e menos perspetivada como um local de convívio: 

 Função de aprendizagem: 50% (antes) vs 65% (atual) 
 Função de emprego: 39% (antes) vs 70% (atual) 
 Função de convívio: 37% (antes) vs 21% (atual) 

Com exceção para um jovem, todos os entrevistados comentaram que não gostavam da 

escola que frequentavam antes.  

A escola era, essencialmente, um local onde podiam encontrar colegas, onde podiam 
conviver, «Ah, era para passar o tempo… a escola, a escola eu não achava nada… eu não 
gostava da escola, era só para andar com os meus amigos» (E5), embora, o convívio nem 
sempre fosse salutar, dando origem a processos disciplinares, «Roubava, batia nos outros  
(na escola) (…) Paranoia, às vezes eu tinha confusão com eles, tá a ver, assim, depois, 
esperava a altura, apanhava eles sozinhos,  depois, isso assim, depois foram fazer 
queixinhas, fui suspenso, depois voltei pá escola, passado 3 ou 4 dias, já não me lembro 
muito bem, depois, voltei a fazer isso, porque eu queria-me vingar, eles foram fazer 
queixinhas, depois expulsaram-me» (E6), ligados a problemas comportamentais com os 
colegas, com os professores, ou mesmo ao exercício de atividades ilícitas no recinto, 
«Andava sempre à porrada, era brigas, depois, aaah, tipo, os funcionários e isso, já 
desconfiavam que eu vendia a droga e isso tá a ver? Depois expulsaram-me, depois eram 
muitas suspensões também. Não, dentro da escola não, mas era à porta, cá fora» (E5). 

As aulas eram consideradas desinteressantes, e, frequentemente, inúteis para o futuro 
profissional, ou, para um futuro melhor. As experiências à sua volta, ou pelo menos, as 
apreendidas, davam nota de futuros possíveis sem encanto, vidas de esforço e com pouco 
retorno monetário, «Que era uma perda de tempo, não fazia sentido, pelas coisas que 
também ouvia, que as pessoas que estudavam, estudavam para nada, acabam sempre ou, 
na casa de alterne, ou a apanhar o lixo, coisas assim, mas agora, vejo as coisas de maneira 
diferente.» (E2). Em contrapartida, um dia de atividade ilícita oferecia adrenalina, um 
rendimento alto e imediato, «Não sei, comecei nos roubos, depois a escola já me aborrecia, 
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eu pensava “fogo, ando um dia a roubar, ganho 1000 ou 2000 euros, ando um dia na escola 
só tou a matar a cabeça, não vale a pena”. Comecei a ganhar o dinheiro, a desenrascar, 
depois comecei-me a desenrascar e a gostar, a gostar, começou a dar porcaria aí na polícia.» 
(E11). 

Vários jovens enfatizam as matérias desinteressantes, o cariz pouco prático e dinâmico das 
aulas, a dissociação face ao mundo do trabalho, «também, porque lá fora nunca tinha tado 
em cursos profissionais e isso, e acho que a escola lá fora, para mim até é um bocado uma 
estupidez, por causa que um jovem tá na escola, tá no 5º, 6º, 7º, 8º e 9º ano, o que é que 
vai ganhar com isso, vai ganhar ficar com um ano de escolaridade, não se ganha nada de 
formação, não ganha nada que depois lhe possa ajudar num trabalho.» (E10), 
nomeadamente em comparação com o curso frequentado durante o internamento, «Antes 
estava na escola e era uma maçada, aqui dentro aprendi a gostar da escola e gosto muito 
de escola. Já fiz 2 cursos.» (E7), onde a ênfase dos jovens é colocada em aspetos como a 
ligação com o dia-a-dia e o trabalho, a parte prática, em bons mestres e no número reduzido 
de alunos por turma.  

O afastamento da escola é ligado essencialmente à desmotivação com as aulas, pela 
natureza destas, por não verem a escola como um caminho para um futuro melhor, pelo 
envolvimento em percursos alternativos, desviantes, mais apelativos, e/ou por não 
gostarem, à data, de estudar ou aprender. Por outro lado, vários jovens enfatizam, pelas 
suas próprias palavras, que o insucesso não se deveu a falta de capacidades intelectuais, 
«5º ano, chumbei foi no 5º. Chumbar também foi plena estupidez… se era um bom aluno» 
(E1). Muitos dão exemplos destas capacidades, «sem estudar nem nada, sem aparecer nas 
aulas, às vezes aparecia, chegava lá fazia o teste, sempre boas notas» (E9). 

Práticas realizadas frequentemente/sempre 
que estavam com os amigos: 

 Fumar canábis: 21% / 37% 
 Tomar bebidas alcoólicas: 19% / 13% 
 Embriagar-se: 11% / 9% 
 Consumir outras substâncias ilícitas: 5% / 8% 
 Roubar: 21% / 11% 
 Envolver-se em brigas: 14% / 13% 
 Obrigarem outros miúdos a entregarem-lhes coisas: 

9% / 7% 
 Destruir propriedade: 3% / 8% 

Talvez porque a lista de atividades apresentadas no questionário eram, na sua totalidade, 
atividades desviantes, a generalidade dos jovens entrevistados acrescentou outro tipo de 

atividades, que, como tantos outros jovens, realizavam com amigos, «Ao fim-de-

semana íamos juntos p’á praia, íamos sair à noite… íamos... sim! E não era só aqueles amigos 
da escola! Muitas vezes íamos almoçar fora… coisas normais... que se fazem...» (E3).  

Neste tecido das coisas normais, uns mais ocasionalmente, outros mais frequentemente, 
também faziam atividades mais desviantes, «Ah, era uma brincadeira, a gente távamos 
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todos juntos… fumávamos, bebíamos, jogávamos à bola, fazíamos as nossas asneiras, não 
é?» (E5).  

As asneiras podiam ser, atirar pedras, ou, práticas mais complexas e, porventura, de maior 
gravidade, realizadas quando mais velhos, ou, com os mais velhos, «Não gosto de andar 
com crianças… não é maturidade, não me sinto bem. Com os mais velhos é diferente, eles 
têm mais cabeça, e eu ao andar com eles não faço tanta porcaria como se só andasse com 
os da minha idade. Com os da minha idade faço memo porcaria, porcaria, porcaria todos os 
dias. Com eles não. Com eles quando é pa fazer porcaria é porcaria grande. Não é pa fazer 
porcaria pa ir pó posto por coisas desnecessárias. Metem-se a partir casas, vidros, metem-
se a fazer essas coisas assim à toa. Passam nas casas a atirar pedras, tudo, não gosto disso, 
isso aí... sim, os mais velhos, claro que há uns que fazem porcaria, mas é porcaria que rende, 
não é porcaria de partir um vidro, fugir, iá» (E11).  

Como os dados quantitativos também dão indicação, o peso das atividades desviantes no 
contexto das outras, realizadas com amigos, é variável. No entanto, aqui, os consumos 
parecem destacar-se por estarem mais integrados no convívio.  

Por fim, o aspeto mais enfatizado por estes jovens a propósito da sua rede de amigos 
prende-se com a sua diversidade, fazendo questão de enfatizar que nem todos os seus 
amigos consumiam drogas e/ou nem todos estavam envolvidos no tipo de atividades pelos 
quais estavam a cumprir pena. De igual forma, foram partilhando como os amigos com 
quem consumiam não eram necessariamente os amigos com quem roubavam. Havia 
amigos com quem faziam este tipo de atividades e amigos com quem faziam outras, 
«Também havia gente que não fumava, que não bebia e que eram desportistas. Aqueles 
meus amigos que eu joguei à bola e que eu fartei-me daquilo porque comecei a fumar e 
isso, também no meu grupo havia aqueles desportistas tá a ver, que não se metiam em 
problemas, de roubar e fumar e isto e aquilo, mas também gostavam de gozar e isso, dentro 
do bairro, fazer aquelas asneiras que a gente fazia de mandar pedras e isso, mas não 
fumavam, não faziam o que a gente fazia, tá a ver» (E5). Esta ênfase talvez fosse uma forma 
de mostrar que, eles próprios, não se resumiam a esse universo do desvio.  

Em alguns casos, estes amigos tentavam também dar-lhes conselhos, orientá-los, para se 
manterem na escola, «Uns até avisavam “vai pá escola e não sei quê”, agarravam em mim 
e iam-me levar à escola, só que eu saltava o portão, era assim, fingia que ia pa lá e depois 
saltava o portão e ia embora» (E6), para não consumirem, «É assim, eu tenho amigos mais 
velhos que fumam tá a ver, e isso, mas nessa altura havia uns que não me deixavam fumar, 
e proibiram os outros do bairro de me darem tá a ver?» (E5), ou para não roubarem, «tinha 
uns amigos que me ajudavam, ia a discoteca, para eu não estar assim com a cabeça, a pensar 
em roubar e isso, há uns que são amigos, diziam para eu ir ao café mas eu não conseguia, 
tinha aquele problema, sempre ia roubar e fazer asneiras» (E12).
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Acesso muito fácil em 24h: 

 Canábis: 71% 
 Cocaína: 41% 
 Outros estimulantes: 39% 
 Outras substâncias ilícitas: 29% 

Nas entrevistas são transversais as experiências de exposição a consumos, 

principalmente no que toca ao consumo de canábis, «Em todos os bairros a Dra. vê pessoas 
a fumar, por isso, o meu não vai ser diferente» (E1).  

Por sua vez, outro tipo de consumos são tidos como menos visíveis e as substâncias menos 
acessíveis, dependendo, contudo, de aspetos como conhecer as pessoas certas, isto é, as 
pessoas que têm para vender e com as quais há uma certa confiança, ou, então, do local 
onde se está, perguntando-se a pessoas que são, visivelmente, consumidoras,  «Mas, agora, 
se quiser outras coisas, aí já é preciso conhecer certas pessoas, não é, porque também, 
sabem perfeitamente, que se pode qualquer, até pode vir um polícia, vestido de normal, e 
ir pedir só mesmo para coisar, e eles não são burros. Eles são espertos. É. Tem que se 
conhecer as pessoas para se conseguir arranjar. Mas tipo se for a um bairro, óbvio que 
arranja o que quiser, basta perguntar a um ressacado.» (E8). 

No contexto do bairro, mas provavelmente não exclusivamente a este, parece haver uma 
certa diferenciação quanto ao que é aceitável estar visível, o consumo de canábis, face a 
outros consumos, que têm de ser mais resguardados, «quer cheirar, vai cheirar, mas 
compra e vai cheirar lá para o fundo» (E1). 

No entanto, mesmo com este certo tabu dos costumes, os relatos de contacto com 
experiências de consumo problemáticas são de alguma forma transversais. São relatos 
quanto ao conhecimento generalizado e precoce das drogas, «Os miúdos de 12, 13 anos já 
sabem o que é todo o tipo de drogas» (E9), quanto às marcas no corpo de certo tipo de 
consumos, «Claro que eu vejo. Eu entro em casa, no prédio, vejo eles a vender aos 
ressacados e assim (…) Não, são de fora e vão lá comprar. São pessoas, às vezes fazem fila, 
estou a chegar ao bairro e há filas de ressacados e assim, mas não falo pra eles nem nada. 
Só passo.» (E7), quanto aos danos e o risco de vida, «Injetar e isso não, mas depois vejo os 
efeitos neles, que alguns deles, a psique, é tipo com ópio e isso, alguns deles batem mal (...) 
Já vi muitos a irem de ambulância e isso, memo tipo deitados no meio da rua, é normal.» 
(E8), relatos de amigos a consumir, «Sim, cheguei, bastantes vezes cheguei a ver amigos 
meus a consumir (…) Sim, Branca, cavalo» (E5). 

«Não… acho também que logo se nascer num bairro ou uma coisa assim, já muda muito, já 
nasceste num bairro já vais desde miúdo ver coisas que se for necessário não vês no meio 
da cidade (…) sim, um bairro social (…) Também pode acontecer, tanto pode acontecer se 
for num sítio como se for no outro, mas normalmente metem tipo um rótulo, nos bairros 
sociais, em como nos bairros sociais é onde está a asneira toda, é onde está os bandidos 
todos, onde estão os mendigos todos, onde estão os drogados todos, ganha-se sempre esse 
rótulo… às vezes esse rótulo até pode vir ao de cima. Realmente há pessoas com algumas 
dificuldades económicas, por isso podem mudar para outros caminhos, mas isso também 
pode acontecer a uma pessoa que viva num bairro chique, viva no meio por exemplo de 
cascais, ao pé da praia, isso também pode acontecer, há pessoas que têm a cabeça fraca e 
isso acontece» (E10). 
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Os consumos 

Cerca de 9 em cada 10 jovens internados já beberam pelo menos uma 
vez na vida bebidas alcoólicas e/ou consumiram drogas ilícitas. 

8 em cada 10 consumiram nos 12 meses anteriores ao internamento. 
Estas prevalências de consumo são superiores às registadas nos jovens 
em meio livre. 

As bebidas alcoólicas mais ingeridas são as espirituosas e a cerveja. No 
campo das ilícitas destaca-se muito claramente o consumo de canábis 
nos últimos 12 meses antes do internamento: 

 Canábis: 79% 
 Ecstasy: 14% 
 Cocaína pó: 13% 
 Anfetaminas: 11% 
 Outros estimulantes: 9% 
 Cogumelos alucinogénios: 7% 
 LSD: 7% 

De todas as substâncias, álcool ou ilícitas, a canábis é a consumida com 
maior regularidade, em que perto de metade dos jovens mencionam 
um consumo diário / quase diário nos 30 dias anteriores ao 
internamento. 

A cerveja e as bebidas espirituosas são as que se destacam em 
segundo lugar como as mais consumidas, mas são de 17% e 13% as 
percentagens de consumo diário / quase diário (respetivamente).  

Neste período temporal, cerca de metade dos jovens bebeu pelo 
menos uma vez de forma binge2, até ficar alegre, e, um terço 
embriagou-se3. 

Cerca de 6 em cada 10 jovens habitualmente consomem mais do que 
uma substância na mesma ocasião, principalmente bebidas alcoólicas 
e canábis ou diferentes tipos de bebidas alcoólicas.  

Entre os jovens entrevistados é, também, muito clara, a predominância do consumo de 
bebidas alcoólicas e de derivados de canábis, mencionados por quase todos. 

Neste campo, a exceção são os jovens que não fumam canábis ou que não bebem, «Não. 
Nunca fui muito de beber. Ahhhh … bebia quando era festas, mas nunca apanhei uma 
bebedeira por muito incrível que pareça. Nunca fui muito virada p’a drogas nem p’a 
bebidas» (E3). A sua avaliação como em contracorrente face ao que seria de esperar para 
si, dá nota de uma representação da embriaguez como uma experiência expectável para 
uma rapariga da sua idade.   

 
2 Descrito no questionário como: Beber 5 ou mais (se és rapariga) ou 6 ou mais (se és rapaz) copos de uma qualquer 
bebida alcoólica na mesma ocasião. 
3 Descrito no questionário como: Ficar embriagado(a) (a cambalear, com dificuldade em falar, a vomitar…) 
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O cenário mais apresentado pelos jovens entrevistados consiste no consumo diário de 
canábis, a ganza é fumada várias vezes por dia. Já as bebidas alcoólicas parecem mais 
reservadas a eventos, de maior ou menor importância. 

A canábis inscreve-se no quotidiano, no início do dia, nos intervalos da escola ou do 
trabalho, ao fim do dia e ao deitar, segundo um padrão mais parecido com o do tabaco. 
Fumam, por vezes, sozinhos, por vezes acompanhados, consoante, por exemplo, a altura 
do dia. Por sua vez, as bebidas alcoólicas parecem estar mais associadas a eventos de 
convivialidade, no café do bairro, em festas, bares ou discotecas. Nestes convívios, há álcool 
e há canábis. 

«Uma ganza ou outra, o normal. Não passo de… 8 ganzas por dia. (…) Sim, posso fumar 1 ou 
2 agora ao acordar, vou pó meu trabalho, faço uma pausa, fumo outra, vou pra o meu 
trabalho, almoço, fumo 3, vou trabalhar, outra vez, uma pausa, 4, pronto, 5 depois ao deitar, 
pr’ adormecer tranquilo. (…) Aí (ao fim-de-semana) tento fumar menos. (…) ao fim-de-
semana se calhar fumo 5, tou mais ocupado, ou vou jogar bola, ou quando vou sair à noite 
bebo sempre primeiro uma coca-cola ou um sumo que a casa ter, depois então outra 
bebida» (E1). 

Fumar mais ou menos num determinado dia é associado ao tipo de atividades que se tem, 
se se está ocupado a jogar à bola pode implicar fumar menos, quando se sai à noite com 
amigos pode implicar fumar mais. As pessoas com quem se vai estar podem propiciar um 
maior consumo, os amigos, mas o contrário também pode suceder, «Depende dos dias, se 
fosse fim-de-semana às vezes era abusado, 10, 20, 30 (…) Pois, os cigarros era pa fazer os 
charros… Mas tipo durante a semana quando tava com a minha namorada não fumava, só 
quando saía da beira dela, 1 ou 2 cigarritos, mais nada, porque ela não gosta disso, nem de 
tabaco, quanto mais disso, é difícil» (E3). 

As bebidas espirituosas têm palco principalmente nas saídas à noite, «Carolans, Bayleys.  
Normalmente quando se sai à noite há sempre essas misturas. Gosto de uma bebida 
também que é Pisang Ambom, uma bebida verde. Gosto de várias bebidas, até o whisky 
que é forte, mas não é o que eu bebo mais, como é óbvio, gosto de cerveja» (E4). Por sua 
vez, nas festas organizadas em casa ou na rua podem-se fazer as próprias misturas, sangrias 
improvisadas, vinho com coca-cola. Em qualquer dos casos, as misturas para adoçar as 
bebidas são comuns, são sumos com o poder de animar,  « também, é quase tudo igual, por 
causa que nós vamos a um bar, pedimos uma bebida em copo, uma longdrink, bebemos 
uma vodka com coca-cola, são oito euros, pedimos 8 shots ficam os oito euros, 
basicamente, e shots metem-nos mais, metem-nos mais, bem dispostos» (E10). 

Este tipo de experiências parecem traduzir um consumo enquadrado na vida, no dia-a-dia, 
ou na festa, e não uma vida enquadrada no consumo. No entanto, estas fronteiras são, por 
vezes, mais difíceis de traçar, em histórias em que os eventos em que há consumo, 
principalmente de outras ilícitas, se vão naturalizando como o eixo orientador da vivência 
do quotidiano. 

Para alguns jovens, esta dimensão do consumo de substâncias envolve uma busca de efeitos 
mais diversos e/ou mais intensos, com cocaína, MD, para dar energia, alucinogénios para 
maior alteração da consciência. O policonsumo é comum, a experiência vai sendo modulada 
com a introdução desta ou daquela substância, «Às vezes era tudo ao mesmo tempo, muitas 
vezes era tudo ao mesmo tempo. Para haver uma coisa, tinha que haver outra. Para haver 
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MD também tínhamos que ter, ganza, por exemplo. Sim, por exemplo, a coca, dá mais 
vontade de estarmos sempre a consumir a toda a hora, de 5 em 5 minutos, cheirávamos, 
depois parávamos, depois, nem 2 minutos tinham passado, já tínhamos necessidade de 
mais. Por isso é que a gente tentava arranjar outras coisas pra não tarmos sempre com isso. 
Sim e a gente aproveitava e fazíamos outras coisas, no meio disso tudo, pa ver se acalmava. 
Às vezes, às vezes não, bebíamos também álcool pra contrariar um bocadinho (…) (sozinhas) 
Era mais MD, o haxixe nunca deixámos. Era MD, álcool, claro, e, e, coca, às vezes» (E2). 

Os relatos quanto à inscrição do consumo de outras ilícitas na vida são diversos. Alguns 
jovens falam destes consumos como experiências isoladas, outros situam-nas 
especificamente na festa, para outros faz parte do dia a dia experimentar o que aparece de 
novo na rua, para outros, a vida organiza-se para possibilitar o consumo. Em algumas 
histórias estão presentes várias destas vivências.  

A trajetória começa com uma idade média de 12 anos, da primeira experiência com 

bebidas alcoólicas ou com substâncias ilícitas é. A maioria experimentou pela primeira vez 
com 12-14 anos, muito mais precocemente do que os jovens inquiridos no ensino regular. 
No que toca às ilícitas, estas experiências são, sobretudo, com canábis. 

As primeiras experiências são, frequentemente, com amigos ou conhecidos e apresentadas 
com alguma casualidade, os amigos estavam a fumar e eu também fumei, «Sim, tinha prái 
uns 13 anos. foi com uns conhecidos, não conhecia muito bem, eles ensinaram-me como é 
que se fazia, eu fiz e acendi, era como se fosse um cigarro (…) não, eles eram lá da minha 
escola, só que nunca me dei assim muito bem com eles. É que houve um dia que conheci 
um e ele disse “ah vem cá pó pé da gente” e eu fui e tavam eles a fumar, eu também fumei 
(…)» (E10). 

As memórias das primeiras experiências, as sensações no corpo, o estado alterado após os 
primeiros bafos, mas também a ausência de efeitos, são recordadas por todos. São 
memórias com um tom de desvalorização, «Lembro. Tinha 12. Não foi nada de especial, foi 
experimentar e é como se tivesse acabado de fumar um cigarro. Também foi aos 12 que eu 
comecei a fumar.» (E4),  com um tom de idealização, a melhor experiência de todas, «Tinha, 
ah, 11 anos, 11 anos mas, tabaco foi mais cedo, tabaco tinha uns 9, 10 (…) Sim, foi com um 
amigo (…) Agora quando fumei o primeiro, dei só pr’ai uns 8 bafos, fiquei tonto, via coisas 
tipo, olhava p’ás nuvens, tá a ver? Via bonecos e coisas assim esquisitas, depois tinha 
calafrios tá a ver, calor e frio ao mesmo tempo, andava tonto, não conseguia parar de rir, 
era só rir. A partir daí, sempre, não, nunca mais bateu como a primeira vez. Foi a melhor de 
todas. Não, tive piores, mas a que deu mais pa rir e isso, foi a melhor, a primeira foi a 
melhor.» (E5), ou como a pior experiência, «Eu fumei, fumei, fumei, fiquei pálido e tudo, a 
suar por todos os lados e vomitei e tudo. Mas depois nunca mais me aconteceu uma 
situação parecida com essa, foi só memo só naquela primeira vez.» (E8).   

No que toca a trajetórias quanto às substâncias experimentadas, continuidades e paragens 
dos consumos, o aumento ou diminuição da sua intensidade, as histórias são bastantes 
diversas, tão mais diversas quanto o grau de pormenor na sua análise. Experimentar e 
continuar a beber álcool e a fumar canábis talvez seja o traço mais comum.  

Quanto à canábis, vários jovens mencionam como foram aumentando o número de charros 
fumados ou a escolha de variedades mais potentes, «O haxixe também é potente mas… por 
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exemplo, eu comecei com o haxixe tá a ver, mas quando o haxixe já não fazia aquele efeito 
passei para a erva, fumava os dois tá a ver, até podia agora fumar um de erva, depois um 
de bolota, mas o haxixe já não fazia aquela coisa tá a ver? Depois comecei só a fumar erva 
e bolota. Só quando não tinha erva ou bolota é que tinha de fumar pólen» (E5).  

Alguns consideram que ficaram dependentes, «Dos charros começou a ser. Do charro, 
primeiro experimentei, um, outro, outro, depois começou a ser todos os dias, depois 
pronto, fiquei dependente (…) Sim, todos os dias, se eu não fumasse… não, não era aquela 
ressaca tá a ver?  Como é com a droga mais pesada, era memo, eu precisava de fumar pra 
me sentir mais calmo tá a ver? Era tipo, era tipo uma dependência, um vício...» (E5).  

No entanto, mesmo nestas trajetórias, de maior intensificação, há referências a paragens e 
retornos, «Não, nessa altura não. Passado uns tempos, sim, comecei a consumir, mas era 
haxixe na altura. Eu experimentei sim, experimentei, mas depois tive 2 anos sem tocar em 
nada disso, nada de heroínas, nada de anfetaminas, nada de drogas da smartshop. Tive uma 
altura que não tocava nisso, fumava só charros mesmo. Depois voltei a experimentar (...) 
Praticamente. Depois parei, mas depois “e fogo há 2 anos ou isso que nunca mais toquei, 
vou experimentar”. Depois houve uma que achei mais piada, foi a cocaína, então passei a 
tocar lá de vez em quanto, de vez em quando tipo, de 4 em 4 meses, ia tocando» (E9). 

De entre aqueles que intensificaram o consumo, seja de canábis, como de outras ilícitas, é 
referido que este passa a acontecer, também, sozinho ou na ausência da companhia 
habitual, como que deixando de ser pautado pelo evento e passando a ser o próprio evento: 
«Depois nunca soube dizer o Não, depois procurava por mim própria, eu e elas 
procurávamos por nós próprias, as nossas drogas e começámos a dar sozinhas, a cheirar 
sozinhas» (E2). 

Alguns jovens fizeram uma qualificação do seu consumo em termos 

de ser experimental, ainda que, por vezes, no sentido de, em cada festa, se experimentar, 
mas também recreativo, ou, moderado, «Eu gosto da bebida, mas não quer dizer que beba 
exageradamente. Eu sou um bocado esponja, sou, e às vezes bebo um bocadinho demais, 
mas quando eu bebo um bocadinho mais não fico nem alegre, nem calma, nem nada.» (E4), 
e, propositadamente, circunscrito à festa, como forma de controlo, «Tipo nós 
experimentávamos, mas dizíamos sempre “é aqui, não passa daqui, que é nesta festa, não 
passa desta festa” tínhamos todos que prometer. Quem continuava, levava porrada, era 
memo assim. Quem continuava tinha memo que apanhar, era memo pa perceber que já 
tava a passar para o outro lado.» (E9). 

Mas, sobretudo aqueles com consumos mais intensos de canábis, falaram de uma 
necessidade, a necessidade de obter um determinado efeito, um determinado estado, para 
ficar mais calmo, para conseguir comer. Vários classificaram o seu consumo de canábis, em 
certos períodos da vida, como um «vício», uma dependência. Apenas um considerou que 
esteve dependente de outras drogas: «Fiquei mesmo, completamente agarrada! (…) Não, a 
injetar nunca, só cheirar. Mas fiquei muito memo, viciada nisso. Apanhava depressões, 
chorava, por não ter mais, porque tinha» (E2).
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Cerca de metade dos jovens já teve algum tipo de problema 
relacionado com o consumo de bebidas alcoólicas e/ou de 
substâncias ilícitas.  

Problemas ao longo da vida com o consumo de 
álcool/substâncias ilícitas: 

 Envolvimento em atos de violência: 41% / 42% 
 Problemas graves de rendimento na escola/trabalho: 

22% / 30% 
 Problemas de comportamento em casa: 22% / 29% 
 Problemas financeiros graves: 4% / 7% 
 Problemas graves de saúde: 3% / 2% 

Nas entrevistas, a alusão a problemas relacionados com o consumo prende-se, 

essencialmente, com efeitos ou acontecimentos imediatos após o consumo de bebidas 
alcoólicas ou de substâncias ilícitas. As questões ligadas aos problemas em casa, na escola 
ou no trabalho, assinaladas no inquérito, surgem mais imbrincadas no relato da sua história 
pessoal, em que os consumos surgem apenas como mais um elemento entre outros, numa 
amálgama de acontecimentos e vivências, de conflito com a escola, com a família nuclear, 
e, aproximação a companhias com quem consomem e/ou com quem cometem delitos.   

Neste contexto, as referências mais diretas a problemas em casa ligados aos consumos 
dizem respeito a discussões, principalmente devido às tentativas de os familiares os 
dissuadirem dos mesmos. Por sua vez, a alusão mais direta a efeitos no rendimento na 
escola/trabalho devido aos consumos veio de um jovem, «Cheguei a ir para o trabalho cheio 
de dores no corpo, não conseguia fazer nada.» (E9), de resto, podemos apenas intuir efeitos 
diretos no rendimento na escola a partir dos relatos de saídas nos intervalos para consumir 
ou, não ir de todo à escola, para fazer atividades alternativas, entre as quais, consumir. 

Mais do que um jovem mencionou ainda problemas com a polícia, principalmente por o 
contacto com a polícia implicar perderem o produto ou terem de ir à esquadra. 

Quanto aos efeitos imediatos, são referências ao coma alcoólico, a vomitar por fumar 
demasiada canábis, principalmente numa fase inicial, efeitos inesperadamente mais 
intensos, «Fogo, fiquei assustado porque eu tava habituado a ter, uma bomba forte, entre 
aspas, mas que durasse tipo 8 horas e que fosse cada vez baixando. Agora, vinte e tal horas, 
seguidas, sempre, a subir cada vez mais, no início começou, tava forte, mas a subir cada vez 
mais e eu “ah não vou dar uma de fraco e não vou para o hospital nem nada, tive um 
problema com drogas ou tenho um problema com drogas ou isto ou aquilo, não vou dizer 
que experimentei cocaína, não vou dizer à minha mãe que experimentei isto ou aquilo, 
nunca, nem ao meu pai, vou-me aguentar, fizeste, agora aguenta-te”» (E9). 

Alguns jovens partilharam como certas substâncias os deixavam mais propensos a cometer 
delitos, como por exemplo, sob o efeito de benzodiazepinas, roubar e depois não se 
lembrarem do que aconteceu, ou mais propensos a serem violentos com terceiros, aspetos 
que serão abordados mais à frente, a propósito da relação entre os crimes e os consumos. 
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38% dos jovens tendem a desvalorizar o risco de consumo 
de canábis, a par de uma tendência para valorizar o risco de 
consumo de outras ilícitas 

35% tendem a valorizar o risco de consumo de qualquer 
substância ilícita 

27% tendem a desvalorizar o risco de consumo de qualquer 
ilícita 

No que toca a perceções de risco surge, uma e outra vez, entrevista a entrevista, 

a diferenciação entre a canábis e as restantes drogas ilícitas, ainda que a canábis possa, 
também, ser considerada uma droga que causa dependência, «Por causa que canábis e isso, 
é drogas leves, o resto é tudo drogas pesadas, e se necessário dou uma vez naquilo, posso 
não querer tocar nunca mais e posso querer ficar agarrado para o resto da vida, e isso não, 
isso não dá. Já às vezes com a canábis, há muita gente que diz que não causa dependência 
e isso, mas causa...» (E10).  

A canábis é percebida como mais leve, natural, «A erva é plantada natural, em estufas. Não 
é não leva esses coisos todos em laboratórios» (E11), menos difícil de abandonar, «a ganza 
consegue-se deixar, mesmo em 3, 4 dias, consegue-se, no início ficamos com aquilo na 
cabeça a macacar, mas depois passa» (E9), e até, por vezes, indicada como tendo alguns 
efeitos benéficos, «A erva é que faz bem, ajuda a limpar o pulmão, pelo menos é o que 
dizem (...) A gente fala sempre isso. A erva não faz tão mal como o tabaco. A erva dá pa 
fumar só erva e não faz tão mal como o tabaco.» (E11), entendida como sancionada por 
sistemas de saúde estrangeiros, «Se os próprios médicos na América requisitam pra 
consumires erva» (E1). 

Já quanto às restantes drogas ilícitas, são apontados alguns riscos, imediatos, de danos 
cerebrais, «porque uma mal cortada, ou uma que seja porcaria, pode fritar o cérebro» (E1), 
«Até porque eu nunca fumo mais do que uma ganza, nem cocaínas nem nada disso, nem 
nunca me passava pela cabeça tomar um MD ou tomar qualquer coisa, não. Porque acho 
que isso é que altera logo as pessoas. Acho que isso é que queima os nossos neurônios. 
Cocaína. Acho que toda a gente que consuma cocaína fica completamente alterado.» (E4). 

Por sua vez, principalmente a heroína, é associada a dependência profunda e degradação 
física, «Pra quê consumir heroína? Porque dá uma grande moca, que dizem que é a droga 
que dá a maior moca. Pra quê? Pa depois ficar degradado daquela maneira, dentes a 
apodrecer, e a precisar sempre de heroína, viver pá heroína» (E1).
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Os crimes e os consumos 

A idade de início do envolvimento em práticas criminais 
acompanha a idade de início dos consumos de bebidas 
alcoólicas e de substâncias ilícitas. 

Crimes sob o efeito de bebidas alcoólicas:  

 Nunca: 58% 
 Por vezes: 34% 
 Sempre: 8% 

Crimes sob o efeito de substâncias ilícitas: 

 Nunca: 40% 
 Por vezes: 45% 
 Sempre: 15% 

Como é que os crimes e os consumos se relacionam nas experiências destes jovens? Para 
muitos, o período dos 10-14 anos é referenciado como aquele em que se começaram a 
envolver mais em atividades ilícitas, como roubos/furtos, tráfico, a par da experiência com 
canábis, atividade que, aparentemente, é percebida como proibida aos olhos da lei, mas 
por outro lado, algo normativa no seu contexto de relações. Nas suas histórias, estas 
experiências surgem próximas no discurso, intuindo-se uma ligação.  

O discurso predominante é o de que num roubo/furto planeado não se bebe antes álcool 
nem se fumam ganzas, com vista a não comprometer a concentração e a capacidade de 
decisão ou reação necessárias, «Ah eu nunca gostei, eu não gosto, nunca gostei de consumir 
a fazer isso, porque a atenção parece que bloqueia um bocado, a gente parece que a ouvir, 
eu pelo menos acontece-me a mim, ao fumar, você fala, e eu parece que ouço as coisas 
mais tarde, as cenas parece que chegam mais tarde, e se não fumar, tou mais desperto, 
qualquer movimento, qualquer coisa olho, com ganza não, fico todo mole, apetece-me 
fechar os olhos, não me sinto bem» (E11). 

Por outro lado, alguns jovens mencionam como o estado alterado, sob o efeito de 
substâncias psicoativas, já os levou  a cometer roubos/furtos espontaneamente, sem 
qualquer avaliação da situação, fruto de um impulso, desinibição e perceção de poder, «eu 
quando estava com, com droga na cabeça, por exemplo, quando estava com haxixe e isso 
tudo, ou bêbeda, dava-me mais vontade de, a mim e a ela e às outras, de, fazermos porcaria, 
de roubarmos e não sei quê, dava-nos mais garra, mais atitude,  a gente (...) Quando a gente 
consumia era quando a gente fazia, dava-nos mais vontade. Mas a gente acho que não fazia, 
acho, não sei, não fazíamos de propósito, fazíamos mais pela, por divertimento, depois 
aproveitávamos, víamos uma rapariga a passar, aproveitávamos o facto. Todas bêbedas, a 
gozar com a cara da rapariga, muito mais atitude, muito mais força, é difícil de explicar, 
muito mais força, a fazer todas as coisas» (E2), ou os levou a, mais facilmente, se envolverem 
em brigas, «Ás vezes, aah, havia drogas de charros que me faziam ficar mais calmo, mas 
também havia aqueles que me ficavam, que me faziam ficar mais agressivo, tá a ver? E às 
vezes quando me faziam ficar mais agressivo, dava-me pa, pa bater nas pessoas e outras 
coisas assim» (E5). 
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Por sua vez, a seguir a uma operação bem-sucedida vinha a festa e, da festa, faziam parte, 
aí sim, o álcool e outras drogas. Aqui, a experiência proporcionada pelas drogas não parece 
ser o prémio em si, o prémio é a festa e esta, é facilitada ou potenciada por estes consumos, 
embora não seja claro se se consome porque há festa ou se há festa porque se consome. É 
algo que está ao dispor porque se ganhou dinheiro ou bens para troca, «Ah, íamos gastar e 
gastar e fumar e beber (…) era mais depois, para festejar. Também quando a gente ficava 
essa semana sem fumar, também nos custava, não é? A gente apetecia-lhe fumar pra 
prontos, ficar naquela onda, mas a gente tinha de pensar, a gente tem de ficar vivos, pra 
depois, fazermos tudo direitinho e depois vamos festejar, aí já podemos fumar o que 
quisermos» (E5). 

As drogas são um entre outros bens que se tornam acessíveis com a disponibilidade de 
dinheiro, existindo diferentes experiências consoante a relação de menor ou maior 
dependência da substância. A experiência psicoativa pode ser um prémio como o aluguer 
de uma mota ou a compra de um telemóvel, «Olhe, era pás drogas, era pa, passear à noite, 
pa gastar com amigas, amigos, sei lá, pa alugar motas, dá pra alugar» (E9), mas também os 
contornos de necessidade podem ser mais acentuados, necessidade da experiência e de 
arranjar dinheiro para a proporcionar, «Aaaah, cometendo, prontos,  furtos… assaltos… 
agressões, pa poder ter dinheiro pa poder… pa poder consumir o que queria consumir… e 
fui fazendo essas coisas, na altura pareciam pequenas coisas porque foram várias» (E2).
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Atribuições quanto às causas dos consumos, dos delitos 

Os principais argumentos apresentados pelos jovens para terem experimentado e, em 

muitos casos, continuado a consumir canábis, são o de que era algo que os amigos 

faziam, porque gostaram, e, para esquecer problemas. 

2 jovens, que experimentaram com amigos e não continuaram, salientam a curiosidade 
como motivação, «Eu não posso dizer que foi c’um grupo, foi c’um… foi c’um… comé q’eu 
lh’ei de explicar… foi c’um grande amigo meu e ele não queria q’eu o fizesse, mas eu 
expliquei-lhe q’eu tinha de fazer para não ficar com a curiosidade.» (E3). Em ambos os casos, 
a experiência não foi boa «Fiquei mesmo maldisposta! Tive que comer montes de doces 
p’áquilo me passar… é uma sensação horrível. Mesmo! Fartei-me de tossir… fiquei com 
tonturas…mas… não foi mal disposta… achava aquilo engraçado… sei lá…não sei explicar. 
Depois toda a gente fumava naquela altura, olha, tam’em fumava» (E3).  

A não continuidade é associada a algum receio de que fumar ganzas possa progredir para 
outro tipo de consumos «Não não não, também já pensei nisso, dum cigarro passa para um 
charro, de um charro passa para a droga, não, eu pensei duas vezes, eu prefiro tar no meu 
canto a curtir, ainda sou muito novo pra andar nessas porcarias, fumar um cigarro de vez 
em quando e já é bem bom» (E12). 

De facto, para vários jovens, terem tido exemplos na família de consumos de outras 
substâncias ilícitas que não canábis, terem observado ou sentido na pele os efeitos desses 
consumos, não só em termos de risco de vida, «já tive um grande amigo meu que morreu 
por overdose» (E3), mas também de estigmatização, «não porque eu já, eu tenho um tio 
meu que fuma droga, memo, branca e isso, e ele, as pessoas, já não querem estar ao pé 
dele, por causa que ele tem filhos e isso, (…) os outros têm filhos e não gostam que ele 
esteja junto deles, eu também não quero estar junto dele» (E12), são experiências 
apresentadas como dissuasoras do consumo de outras substâncias ilícitas, essas sim, 
consideradas como drogas «Já vi, a fumarem, branca, mas não, não quis, porque eu tenho 
exemplo do meu pai» (E6). 

Começar a consumir com amigos não é propriamente apresentado como num registo de 
influência ou de pressão ostensiva, mas como fazer algo que estes também faziam. Apesar 
de muito comum entre estes jovens, começar a fumar charros com os amigos não é 
apresentado como uma atividade neutra, como quem joga futebol ou vai até à praia. Vários 
jovens mencionam como era algo que rapazes mais velhos faziam e julgam o 
comportamento como mau: «até aos 10 anos correram bem, depois comecei-me a dar com 
colegas mais velhos, começou a evoluir, comecei-me a comportar pior, comecei a consumir 
haxixe e isso e depois foi tudo desenvolvendo» (E10), em alguns casos após tentativas suas 
de dissuasão dos amigos, «Isso começou na escola, com amigos, eles começaram a fumar, 
eu sempre dizia “não vou fumar, não vou fumar, não fumes, isso faz mal”. Há aquele dia 
que uma pessoa perde a paciência de tar sempre a falar, “olha vou experimentar”. 
Experimentei, gostei» (E11). 

Fumar canábis ou tabaco é, também, apresentado como um medicamento. Uma solução à 
mão, que ajuda a esquecer os problemas familiares, as confusões na escola, a raiva, uma 
solução que acalma, «É muito stress acumulado, eu sou muito stressado percebe, por isso 
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é que também comecei a fumar muito novo, fumar sempre me acalmou, fumava um cigarro 
e pronto, ia pa um canto sozinho, fumava um cigarro e já tava bem, já não precisava de me 
chatear com ninguém (…) Fumar um cigarro acalma logo uma pessoa, pelo menos no meu 
caso, acalma-me logo, não é comprimidos que fazem efeito (...) Já, já tomei desde 
pequenino, cenas diferentes, tomei ritalina, rubifen, risperidona, ui, tantas marcas 
diferentes de comprimidos e era o que dizia às psicólogas, também já andei pái em 10 
psicólogas e disse-lhe a todas a mesma coisa, nunca me fez efeito nenhum, nunca me 
acalmava.» (E10). 

A esmagadora maioria dos jovens estão a cumprir medida 
por crimes de natureza aquisitiva: 

 Roubo: 71% 
 Furto: 55% 
 Ofensa à integridade física: 50% 
 Ameaça ou coação: 31% 
 Crimes respeitantes a estupefacientes: 28% 

Apenas 16% mencionam que cometeram estes crimes 
sempre sozinhos, sendo a companhia habitual amigos ou 
conhecidos. 

Principais motivações: 

 Ter dinheiro: 56% 
 Diversão/adrenalina: 41% 
 Para poderem ter coisas de que gostam: 35% 
 Para terem dinheiro para comprar drogas/álcool: 24% 
 Porque estavam sob o efeito de drogas/álcool: 19% 

Vários jovens entrevistados situam o início da prática de crimes a partir dos 10 anos. 
Começar a roubar é por muitos relatado em conexão com problemas em casa, faltas à 
escola, consumos, «A gente saía, metíamo-nos lá atrás de uns prédios ao pé, fumávamos, 
voltávamos pa dentro da escola, íamos comer, e íamos às aulas. Era sempre assim. Depois 
começou a haver problemas em casa, deixei de ir à escola, comecei a meter-me nessa vida, 
foi quando acabei por ir pa vender» (E11). 

A família é colocada no papel de controlo e preocupação, pelas discussões em torno do 
tempo fora de casa, em paradeiro incerto, as companhias, as faltas e os problemas de 
comportamento na escola, as questões sobre a roupa ou o telemóvel novos, «Depois 
chegava a casa a minha mãe perguntava, “ah o dinheiro dessa roupa”» (E8), por vezes já 
com o envolvimento da polícia e abertura de processos.  

«Ou já vem no sangue ou não sei o quê, tipo escolhemos os caminhos errados, não ouvimos 
os conselhos da minha mãe ou os conselhos do meu pai. Queríamos era manter os nossos 
pensamentos, não mudavam, tipo pensávamos “já não vou prá escola porque não me 
apetece” e a minha mãe dizia “não vais prá escola?”, e eu “não, não vou prá escola porque 
não preciso”. Eu pensava “mais tarde vendo droga, vou ter dinheiro, vou ter isto, não 
preciso, roubo”» (E9). 

Por sua vez, os distúrbios, o afastamento ou mesmo a rutura dos laços familiares são ligados 
ao maior envolvimento em tais caminhos e ao corte com a escola, «Ah, porque, quando eu 
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comecei mais a traficar foi, quando eu saí da casa do meu pai, fui pá casa da minha mãe e 
depois também tive aí uma discussão ca minha mãe, tá a ver, ca minha mãe sabia, já sabia 
dos crimes que eu andava a cometer, já desconfiava que eu fumava e isto e aquilo e as 
companhias, e eu tive uma discussão com a minha mãe e resolvi sair de casa. Saí de casa, 
depois ainda tive um tempo na rua, andava na casa de um amigo, depois ia dormir a casa 
doutro tá a ver, tinha que roubar pa, foi a partir daí que comecei a traficar pa, pa comprar 
as minhas coisas, roupa, comida (...)» (E5). 

Contudo, apesar de, espontaneamente, muitos jovens mencionarem diversos tipos de 
problemas na família ou familiares que estão a cumprir ou já cumpriram pena de prisão, 
percebe-se uma preocupação em salvaguardar a família no que toca ao seu envolvimento 
em atividades ilícitas. 

«Não, nunca convivi, só o conheci (ao pai) quando ele saiu da prisão, que eu era muito 
pequenina quando ele foi preso. E pronto, não é por aí, pela minha família, foi memo mais 
pelas minhas vivências, pelas companhias, pá, pela adrenalina na altura, de, porque a minha 
mãe também não pode, não pode financeiramente, não tem muito dinheiro, eu também 
queria ter o meu próprio dinheiro, já que não tinha trabalho, vou arranjar o meu trabalho» 
(E2).  

Para praticamente todos os jovens roubar era uma maneira de ter coisas ou experiências 
que a família não providenciava. Muitos realçam que não roubavam por necessidade, pois 
a sobrevivência era assegurada e mesmo os telemóveis, roupas, por vezes playstations, e 
algum dinheiro, estavam ao seu dispor.  

«Por acaso eu nunca precisei de roubar porque eu tinha sempre tudo, não tudo, não faltava 
comida, roupa, até roupa de marca tinha, que a minha mãe gostava que eu usasse, não é 
porque os outros usassem, é porque tinha melhor qualidade a roupa, tinha playstation, 
quando saiu a 2, tinha computador, com os meus irmãos mais velhos, por isso não tinha 
dificuldades financeiras» (E1). 

Outros dão mais ênfase às dificuldades económicas da família, que não permitiam ter as 
suas coisas: «Foi a revolta. Minhá mãe não tinha as condições económicas, prontos, 
comecei a roubar pa ter as minhas coisas (…) Sei lá, tipo roupa, um bom telemóvel também» 
(E6). 

Com maior ou menor acento nas dificuldades económicas da família, o discurso 
predominante é o de que roubar era uma forma de ter mais, melhor, de ter liberdade para 
gastar e não ter de pedir mais aos pais, poderem comprar ou fazerem o que quiserem sem 
limites impostos pelo dinheiro disponível, poderem ter o que os outros têm, «O problema 
que eu tinha é que queria ter mais do que o que eu não podia ter. Podia ser um telemóvel, 
tinha, ma não era tão bom como o outro tinha, por isso é que no grupo dos amigos eu 
encaro né “se ele tem eu posso ter”» (E1). 

Os telemóveis e a roupa de marca, bens que a olho nu produzem uma imagem de um 
determinado estatuto, são os mais desejados, «Mas não eram roubos, era tipo, passavam 
uns cromos, uns chavalos e eles roubavam-nos, telemóvel ou isso. (…) Não, o problema é 
que eles já sabiam, já eram mais velhos já viam, “olha aquele miúdo vai ali, é riquinho, é 
menino do papá” e já sabiam que ia ter um telemóvel bom, ou viam ele a fazer uma 
chamada “e, olha aquele telemóvel!”, iam lá, às vezes nem pedia, pegavam logo né» (E8). 
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«Pode-se dizer que sim, algumas era por causa do dinheiro, outras, mas basicamente pode-
se dizer que a razão principal em todos era o dinheiro, uns era para comprarem coisas para 
eles, outros era para alimentarem algum consumo ou etc, podia ser pa tanta coisa (no caso 
dos amigos mais próximos) era mais pa terem dinheiro pa eles, para comprarem as coisas 
deles sem terem de pedir nada aos pais, era pra isso (...) porque muitas das vezes os pais 
não podem e sentem-se mal em tar a pedir aos pais, porque já sabem a vida que os pais 
têm, é uma vida má, mal têm dinheiro para pagar uma casa, mal têm dinheiro pa meter 
alimentação (...) gostava de roupa, gostava bué de comprar roupa, ténis, era mais isso (...) 
era mais à desportista, mais fatos de treino, Adidas, New York, às vezes da Nike mas poucas 
vezes, gostava da marca de roupa da Footlloker, também era muita cara, era mais isso, 
ténis, tudo, Nike ou Adidas, mas quando ia sair à noite não ia de fato treino, ia com calça de 
ganga, de vez em quando, também ia à Pull and Bear várias vezes, era mais isso (...) podem 
até pensar que uma pessoa que não veste uma coisa de marca pode pensar, aquele coitado 
não tem, não tem dinheiro ou, não sei, não sei bem» (E10). 

Para além do acesso a certos bens tidos como inalcançáveis para eles, mas não para outros, 
e do que podemos supor ser o desejo de experimentar um lugar social distinto do seu, como 
se estas roupas e estes telemóveis, uma vez envergados, quase por magia os 
transformassem aos olhos dos outros e, assim, os fizessem sentir um pouco deste poder, 
real ou imaginado, «irmos comer em sítios caros, em, armadas que somos sei lá o quê» (E2), 
a experiência de roubar também é valorizada pela adrenalina envolvida, a adrenalina de 
querer e agarrar algo que lhes é proibido, o risco de poder ser apanhado, o desafio à lei e 
ao estado das coisas, uma janela temporal em que o poder é seu e não dos outros, os skills 
demonstrados, conseguir ter sangue frio para aguentar a pressão do momento, velocidade 
para agarrar o que se quer e fugir, passar despercebido quando se entra numa casa com 
pessoas lá dentro, a cumplicidade com os parceiros e a festa após um roubo bem sucedido. 

 «Claro, era bom, tinha piada, aquela adrenalina, embora não fosse a coisa correta, eu 
achava piada, não sei explicar. Chegava a casa com aquela adrenalina toda e dormia memo 
bem fogo. Os roubos, tipo chegar ao pé de uns ingleses, chegavam uns ingleses pa comprar, 
aparecíamos de pistola e isso, na altura eu achava piada a essas coisas. Gostava mesmo de 
pertencer a um gangue, gostava disso tudo, era mesmo, era um tipo de vida que eu queria 
seguir o resto da minha vida, era mesmo, tava mesmo focado naquilo. Dava uma série no 
FOXCrime que era como, os melhores roubos que já foram feitos, e eu punha-me a estudar 
aquilo. Eu era o cabecinha mesmo, tinha mesmo cabeça prás coisas. Chegava a entrar em 
casas, por exemplo a doutora tava em casa e eu tava em casa, varria a casa toda e a doutora 
não sentia, não sentia mesmo. Era mesmo cabecinha, sabia tudo, mesmo» (E9). 

Frequentemente, o envolvimento nos roubos ou no tráfico é atribuído às más companhias. 
São alunos mais velhos da sua escola, por vezes são rapazes mais velhos do seu bairro, com 
os quais começam a conviver, «Sim e onde eu aprendi a roubar foi na escola! Não foi em 
casa! Porque vamos prá escola há alunos mais antigos, que aprendem com os outros, sei 
como é que se faz. Se reparar se perguntar a cada jovem onde é que aprendeu a roubar, 
pode ter sido no bairro, mas fora do bairro foi na escola, toda a gente vai responder o 
mesmo “foi na escola que eu aprendi a fazer isto, isto e aquilo”» (E1). 

Em alguns casos, a aproximação é descrita como casual, eram as companhias que estavam 
à disposição «Não, se não tiver nada para fazer, o que é que se vai fazer né? Também não 
tinha namorada na altura, andava com más companhias, por isso, mais valia tar entretido 
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com alguma coisa (…)» (E8). Noutros é enunciado o carisma ou o respeito de que estes 
indivíduos eram alvo. Estar com eles, ser como eles, era mais um bilhete para este carisma 
e este respeito, «também, era o meu bairro, a minha zona, eu via os outros fazerem, quando 
eu era assim mais criança eu também via os outros fazerem, os mais velhos, também eu 
queria fazer, depois como eu já estava revoltado, e depois via os outros a baterem nos putos 
e isso, e alguns, também me queriam fazer a mim, tá a ver e eu, ah então eu vou ser como 
eles e a mim ninguém me vai fazer isso, a mim ninguém me vai roubar, a mim ninguém me 
vai pedir dinheiro, também foi uma maneira de ter mais respeito tá a ver, de ser respeitado» 
(E5). 

Neste contexto, o tráfico surge como uma atividade particularmente lucrativa, «Então 
depois comprava droga pa vender. Hoje em dia o que compensa mais é a droga. (…) Vendia 
pólen e bolotas desses amigos mais velhos, eles davam-me e eu vendia. Era tipo 
intermediário ali, tá a ver. (…)» (E11). 

Por sua vez, os crimes de ofensa à integridade física são associados a um descontrolo 
momentâneo, aliado a uma revolta interna, «Teve a ver com os meus comportamentos e 
com as minhas atitudes, de ser revoltada, prontos, de não gostar que ninguém mande em 
mim tou aqui por bater, mais nada» (E4), a uma dificuldade em controlar os impulsos, face 
a situações tidas como injustas, na primeira pessoa ou relativas a pessoas significativas, «Já, 
muitas vezes (descontrolo), ainda agora há pouco tempo, um que não conhecia, chamou 
XXX à minha namorada, aí, perco, perdi a cabeça né, mas, olha.. Tive que abrir os olhos, 
entre aspas, ao rapaz, pa não chamar mais de XXX (…) Levou umas chapadas ainda, mas 
também garanto que não chama mais XXX a ela» (E8). 

São ações que surgem na sequência de injustiças episódicas ou acumuladas, «Qualquer 
coisa era uma confusão sempre, e ela tinha a mania de me bater. Eu fui aguentando, tipo 
era pequenino, não podia fazer nada, ela era uma matulona, alta e eu fogo, não posso fazer 
nada, mas também vou guardando isto, guardando isto, guardando isto, sei que um dia ia 
explodir» (E9), sentimentos que, especialmente em dias menos bons, são atuados com 
violência, «Já, um colega meu, que até tive um processo. Parti-lhe, e somos amigos, só que 
parti-lhe o braço. Porque é como eu digo, quando eu me passo, passo mesmo. Porque eu 
não gosto muito de me passar. Gosto mais de falar, resolver as coisas com calma. Só que 
olhe quando perco memo a cabeça e quando me tiram do sério, quando tou num dia menos 
bom e tudo, não dá, pa controlar» (E8).
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O futuro 

68% dos jovens declararam que com certeza não 
manteriam, após o internamento, o mesmo estilo de vida 
quanto à prática criminal.  

61% fizeram a mesma declaração quanto ao consumo de 
bebidas alcoólicas. 

49% quanto ao consumo de substâncias ilícitas. 

As ideias sobre o futuro focam-se em estudar, ficar com o 9º ano completo, em alguns casos, 
tirar o 12º ano, tirar a carta, comprar um carro e trabalhar. Vários jovens falam ainda de um 
retorno à família, de uma compensação, de passar a estar mais presente e os ajudar. O 
internamento no Centro Educativo é apresentado como um limite que lhes foi imposto, uma 
paragem no percurso em que estavam, uma oportunidade para redirecionarem a vida. No 
entanto, alguns jovens, nomeadamente pela existência de processos em curso, verbalizam 
a prisão como uma possibilidade. 

 

«O meu futuro, quero construir a minha família, quero ter o meu carro, o meu trabalho, a 
minha casa, e é isso» (E5).
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Discussão 
A delinquência e o consumo de substâncias psicoativas têm sido estudados de perspetivas 
várias, biológicas, psicológicas, familiares, ou sociológicas, cada uma enfocando certas 
dimensões destes fenómenos. Em cada vertente, há um conjunto de variáveis 
sistematicamente associadas a tipos concretos de delinquência ou padrões mais ou menos 
abusivos de consumos de substâncias. São variáveis que se reúnem em problemáticas 
específicas, que se influenciam mutuamente e conjugam de maneira a promover percursos 
mais ou menos desviantes, mais ou menos problemáticos, para o próprio, para os outros. 
Diversos fatores são comuns a ambos os fenómenos (Spooner & Hetherington, 2004): os 
consumos e a delinquência promovem-se mutuamente e/ou são promovidos e alimentados 
pelos mesmos fatores subjacentes? 

No estudo quantitativo procurou-se identificar a associação entre consumos e delinquência, 
a ligação a certas variáveis, como a estrutura familiar, práticas de parentalidade percebidas, 
práticas de consumo e delinquenciais na família, atitudes percebidas dos cuidadores quanto 
a consumos e criminalidade, envolvimento e atitude face à escola, atividades realizadas com 
os pares e atitudes dos próprios relativamente aos consumos. 

Constatou-se que praticamente todos os jovens a cumprir medida de internamento têm 
consumos recentes de álcool e canábis. Em comparação com os jovens da mesma idade e 
género a frequentar a escolaridade no ensino regular a prevalência e intensidade dos 
consumos são mais elevados e o início mais precoce.  

As idades das primeiras experiências com consumos ilícitos e dos primeiros delitos criminais 
estão correlacionadas.  Uma proporção relevante dos jovens cometeu crimes para obter 
dinheiro para comprar drogas, entre outros motivos, e alguns cometeram os crimes sob o 
efeito de drogas ou álcool.  No entanto, a forma como os consumos e os delitos se 
relacionam pode ser muito diversa (Rutter, Giller & Hagell, 1998; Hammersley, Marsland & 
Reid, 2003; Spooner & Hetherington, 2004). 

Nas histórias contadas pelos jovens entrevistados os primeiros consumos e os primeiros 
delitos surgem conectados temporalmente, mas não, manifestamente, causalmente. São 
experiências que se reportam a uma certa fase da sua vida, uma fase de disrupção 
relativamente à escola e à família, porventura fruto de um caminho anteriormente iniciado, 
mas que os jovens localizam no início da adolescência. O conflito com a família avoluma-se 
com os problemas escolares e o estilo de vida endossado.   

A teoria predominante dos jovens entrevistados é de que, quer os consumos quer os delitos, 
começaram pela associação a indivíduos mais velhos, indivíduos conhecidos na escola, no 
bairro de residência ou noutro bairro frequentado. Em alguns casos a tónica é colocada num 
convite que é feito, noutros, no interesse do próprio, na curiosidade, e por vezes 
explicitamente, em querer fazer parte daquele grupo, ser como aqueles indivíduos, 
percebidos como investidos de um carisma, competência ou poder maior. 

Nos seus discursos, vislumbra-se uma recusa de estereótipos de causalidade, associação ou 
desenvolvimento linear nas trajetórias dos consumos e dos delitos criminais. São recusas 
do selo da necessidade, da família problemática ou negligente, das dificuldades de 
aprendizagem associadas ao insucesso escolar, da exclusividade dos amigos com percursos 
desviantes ou da exclusividade do seu próprio percurso como desviante. 
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Contam como a subsistência era assegurada, mas não lhes era proporcionado o que 
queriam ter, e que viam nas mãos de outros. O que se tem, o que se mostra ter, em 
comparação com os outros, não é um assunto de menor importância num enquadramento 
social em que, ainda hoje, o cálculo do valor das pessoas assenta, em grande medida, 
naquilo que têm e consomem, em que os meios de satisfação assentam no consumo de 
bens e experiências novas  e em que há uma promessa implícita e não cumprida de que 
estes bens, estas experiências, estão ao alcance de todos, desde que se esforcem  (Fromm, 
1976; Lipovetsky, 2007; Wilkinson & Pickett, 2010). 

A Escola, as aulas em particular, são pontuadas como desinteressantes e inúteis, demasiado 
teóricas para o tipo de trabalhos que se vislumbra. Quando questionados sobre a ligação 
entre a escola e o emprego, apenas 3 em cada 10 jovens a consideraram como um veículo 
para um emprego de que gostem ou um emprego em que ganhem bem. Por contraponto, 
fora da escola havia alternativas com adrenalina e ganhos imediatos. Nas entrevistas, as 
aulas são caracterizadas como frustrantes e/ou como espaços de conflito com colegas ou 
professores. A Escola era um local de convívio, mas também um local de dessincronização 
com as normas, valores e práticas institucionais. São várias as referências à Escola não estar 
adaptada a eles, mas também, por vezes, a eles não estarem adaptados à Escola, aludindo 
a características temperamentais e não intelectuais. Esta dessincronização, este conflito, 
esta desesperança na escola como uma promessa para uma vida confortável, são 
experiências que emergem de, geram e/ou aprofundam, potencialmente, outros percursos, 
desviantes da norma (Carrilho, 2000; Lisboa 2008). 

No que toca aos consumos de canábis, os relatos dos jovens, seja nos inquéritos, seja nas 
entrevistas, suscitam-nos dúvidas sobre o que é a norma. Ponderando a norma descritiva 
ou a norma moral, isto é, até que ponto é comum o consumo ou é correto, certo, consumir, 
constatamos como a generalidade dos jovens tem amigos que consomem, porventura mais 
do que os jovens da população em geral. Não sendo a norma na população em geral, e não 
sendo mesmo legais, talvez estejam próximos da norma nos contextos de convivialidade 
destes jovens. 4 em cada 10 mencionam como sempre que estavam com amigos fumavam 
canábis e 2 em cada 10 faziam-no frequentemente. O desvio da norma, aqui, é o desvio face 
à norma da população em geral, mas, uma conformidade relativamente ao grupo de 
amigos. Tal não significa que os jovens não tenham noção da norma vigente. São várias as 
referências à não aceitação deste consumo por figuras e instituições de autoridade, a 
Família, a Escola, a Polícia.  

Seja nos inquéritos como nas entrevistas, é muito clara a diferenciação entre a forma como 
o consumo de canábis e o consumo de outras ilícitas é percecionado. A perceção de risco 
quanto à canábis é baixa e mesclada com representações que aliam a canábis à saúde, mas, 
também, com representações de que provoca dependência. Contudo, esta dependência é 
mais associada à dependência de tabaco, uma dependência que não desorganiza nem 
marginaliza. As práticas e as pessoas que a usam são mais mainstream, no seu contexto de 
convivialidade, ainda que diferenciadas face ao álcool e ao tabaco. 

Consome-se porque os amigos consomem, porque sabe bem, mas também porque acalma, 
e vários destes jovens falam em problemas, em stress, em ansiedade, em dificuldade em 
estarem quietos e em se acalmarem. 

Por sua vez, a perceção de risco quanto a substâncias como a cocaína ou o MD, é já, mais 
elevada, pontuando-se que são substâncias a ser tocadas apenas de vez em quando. 
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Finalmente os consumos de heroína, de base/crack, consumos injetados, são percebidos 
como desorganizadores, degradantes e marginalizantes/marginalizados. O conhecimento 
direto de vizinhos, familiares, com estes consumos, é usado como argumento para evitarem 
este caminho. Estes são modelos que suscitam a aversão, ao invés da imitação. Neste caso, 
não parecem ocorrer falácias de julgamento quanto à possibilidade de sofrerem as mesmas 
consequências. Nem eles conseguiriam resistir à sedução, à compulsão por aquelas 
substâncias e aos efeitos conexos. 

Tal como sugeriam os dados do inquérito, as configurações familiares destes jovens são 
muito heterogéneas, com variações múltiplas de cuidadores no seu percurso de vida, a mãe, 
o pai, madrasta, padrasto, tios, avós, instituições. Nas entrevistas são descritos movimentos 
entre estas figuras e instituições, acompanhados, com alguma frequência, de tensões, 
conflitos, discussões, com os jovens, e entre familiares. A instabilidade parece ser a norma.  

No inventário sobre práticas de parentalidade percebidas aplicado no estudo quantitativo, 
os jovens inquiridos realçam em particular o estilo de parentalidade de controlo, e, nas 
entrevistas a preocupação e os esforços da família em os manterem na escola e afastados 
de problemas. As idas para as instituições são apontadas como decisões de tribunais 
substanciadas na incapacidade da família em os controlar. Destas instituições fogem e 
procuram retornar à família, isto é, àquele ou aquela cuidadora de referência, aqueles a 
quem, agora, no Centro Educativo, querem dar provas de mudança, aqueles que os visitam. 

Muito consistentemente atribuem às companhias, por vezes ao seu temperamento, o 
envolvimento nos consumos ou em delitos criminais, mas notam como tinham amigos que 
não consumiam, amigos que não cometiam crimes, amigos na escola, na universidade, 
desportistas, em trabalhos regulares. O seu universo de experiências não se resumia aos 
consumos ou aos delitos, eles não se resumiam, não se resumem, aos consumos ou aos 
delitos. 
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