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(I) Introdução

Permite a política de igualdade de oportunidades no mercado de trabalho que os homens e as 
mulheres participem nas diligências destinadas a erradicar a delinquência e a incivilidade 
juvenis? Contribuem as políticas de conciliação entre a vida privada e a vida profissional, bem 
como as políticas de solidariedade social, para a luta contra a delinquência juvenil? As 
instituições intergovernamentais destacam a importância dos homens e das mulheres na luta 
contra os comportamentos juvenis de transgressão das normas, a violência contra outrem ou 
as incivilidades.  Contudo, estas instituições interrogam-se com muito menor frequência sobre 
as condições políticas e materiais necessárias para evitar que estes homens e mulheres sofram 
discriminações no mercado de trabalho ou uma precarização latente, imediata ou lenta, nos 
sistemas nacionais de segurança social.

(II) Ausência de definição comum

As Nações Unidas1, o Conselho da Europa e a União Europeia não têm uma definição comum 
para “delinquência juvenil”. O Comissário para os Direitos do Homem do Conselho da 
Europa admite: “Os Estados não têm todos a mesma abordagem da delinquência juvenil, e a 
justiça de menores varia de um país para outro.” 2 Trata-se, geralmente, de jovens suspeitos, 
acusados ou condenados por infracções à lei penal, igualmente qualificados como “jovens em 
conflito com a lei”. A esta condição estão frequentemente associados fenómenos de 
desestruturação da família, de situação socioeconómica precária, de segregação espacial, de 
migrações ou ainda de não aceitação da autoridade. É por esse motivo que a relatora propõe 
que as reflexões assentem numa definição de delinquência juvenil que já não abrange apenas 
os actos de violência contra outrem, o roubo, o banditismo, o consumo de tabaco, de álcool ou 
de drogas socialmente aceites, como a cannabis, a influência por seitas ou ainda os actos 
suicidas, mas que abarca igualmente o sexo e a pornografia precoces promovidos sobretudo 
pela Internet, os jogos perigosos, como o “jogo do lenço”, o “Jackass”, o “happy slapping”, 
os fenómenos de violação em grupo, os castigos corporais ou a glorificação da anorexia, 
excessos de que os adolescentes podem ser simultaneamente autores e vítimas.

(III) Causas e carácter multidimensional do fenómeno

Para inventariar as causas mais frequentemente aceites, o Comité Económico e Social 
Europeu destaca factores económicos, sociais e ambientais: - a pertença do menor a uma 
família desestruturada (broken homes) e a dificuldade em conciliar a vida familiar e 
profissional traduzem-se cada vez mais em falta de atenção e em falta de limites e de controlo 
sobre os filhos; - a marginalização socioeconómica e a pobreza; - o absentismo e o insucesso 
escolar; - o desemprego dos jovens; - a transmissão de imagens e comportamentos violentos 
difundidos por alguns meios de comunicação social ou jogos de vídeo destinados a jovens; - o 
consumo de drogas e de substâncias tóxicas, como a cannabis, ou ainda o consumo imoderado 
de álcool; - a insuficiência observada no plano do ensino e da transmissão de valores sociais 
ou cívicos, como o respeito das normas, a solidariedade, a generosidade, a tolerância, o 

                                               
1 Regras Mínimas das Nações Unidas para a Administração da Justiça de Menores (Regras de Beijing), 
Resolução da Assembleia Geral 40/33 de 29 de Novembro de 1985.
2 Conselho da Europa, Comissário para os Direitos do Homem, Les enfants et la justice des mineurs : Pistes 
d’améliorations, CommDH/IssuePaper(2009)1, Versão francesa, Estrasburgo, 19 de Junho de 2009.
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respeito pelos outros, o sentido da autocrítica, a empatia, o gosto pelo trabalho bem feito, etc., 
substituídos nas nossas sociedades “globalizadas” por valores mais utilitaristas, como o 
individualismo, a competitividade e o consumo desmesurado de bens, geradores, em 
circunstâncias específicas, de uma certa anomia social1.

(IV) A responsabilidade dos homens e das mulheres em relação às crianças

O n.º 1 do artigo 18.º da Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança
estipula: “Os Estados Partes diligenciam de forma a assegurar o reconhecimento do 
princípio segundo o qual ambos os pais têm uma responsabilidade comum na educação e no 
desenvolvimento da criança. A responsabilidade de educar a criança e de assegurar o seu 
desenvolvimento cabe primacialmente aos pais e, sendo caso disso, aos representantes legais. 
O interesse superior da criança deve constituir a sua preocupação fundamental.” 
Comparativamente com os instrumentos internacionais, a União é a única a não reconhecer 
aos homens e às mulheres o carácter primordial da responsabilidade parental. Com efeito, a 
Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia limita-se a estipular, no n.º 3 do seu 
artigo 14.º: “São respeitados, segundo as legislações nacionais que regem o respectivo 
exercício, a liberdade de criação de estabelecimentos de ensino, no respeito pelos princípios 
democráticos, e o direito dos pais de assegurarem a educação e o ensino dos filhos de acordo 
com as suas convicções religiosas, filosóficas e pedagógicas.” Quanto aos direitos das 
crianças, o n.º 3 do artigo 24.º estipula que “todas as crianças têm o direito de manter 
regularmente relações pessoais e contactos directos com ambos os progenitores, excepto se 
isso for contrário aos seus interesses”. 2

(VI) Pistas para acção política a favor dos homens e das mulheres face à delinquência 
juvenil

(A) Conciliar a vida familiar e a vida profissional em função das necessidades específicas 
dos homens e das mulheres

A conciliação da vida familiar com a vida profissional em função das responsabilidades 
perante as pessoas a cargo é uma reivindicação recorrente. Segundo o Eurobarómetro “Family 
life and the needs of an ageing population”3, a maior parte dos cidadãos tem (grande) 
dificuldade em estabelecer um equilíbrio quando é necessário conferir temporariamente 
prioridade às responsabilidades familiares. O “Inquérito das mães na Europa 2011”, do 
Movimento Mundial das Mães valida estas estatísticas4. Mais detalhado, este inquérito coloca 
em destaque o desejo das mulheres com filhos a cargo de, em determinados períodos da sua 
vida, terem tempo para se ocuparem de si próprias e para educarem os seus filhos. Esta 
posição vem ao encontro do Flash Eurobarómetro 246, “Parents’ views on the mental health 

                                               
1 COMITÉ ECONÓMICO E SOCIAL EUROPEU, Parecer sobre "A prevenção da delinquência juvenil, as
formas de tratamento da mesma e o papel da justiça de menores na União Europeia", JO C 110 de 9.5.2006, 
p. 75.
2 JO C 364 de 18.12.2000.
3 Eurostat, Flash Eurobarometer 247, Family life and the needs of an ageing population, Analytical report, 
October 2008 [Eurostat, Flash Eurobarómetro 247, Vida Familiar e as necessidades de uma população em 
envelhecimento, Relatório analítico, Outubro de 2008].

4 http://mmmeurope.org/enqu%C3%AAte-m%C3%A8res-en-europe-2011-r%C3%A9sultats. 
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of their child” [Opiniões dos pais sobre a saúde mental dos seus filhos]: os homens e as 
mulheres estão conscientes de uma diminuição (a níveis diferentes) do bem-estar da criança 
em função da idade. No entanto, esta constatação não exclui uma participação consequente no 
mercado de trabalho. Os desejos e as expectativas, contudo, articulam-se diferentemente 
consoante os sexos. As mulheres desejam ter a possibilidade de adaptar o seu emprego em 
função dos diferentes períodos da vida dos filhos a seu cargo.
Uma abordagem política pode consistir em sugerir que apenas um progenitor trabalhe a tempo 
inteiro e que o outro trabalhe a tempo parcial – meio tempo ou menos –, o que lhe permite 
ocupar-se do filho e ser valorizado por isso. As políticas públicas devem respeitar a livre 
escolha dos homens e das mulheres de conciliar as suas responsabilidades familiares com o 
trabalho em função das necessidades dos filhos a seu cargo, sem serem discriminados no 
plano profissional, financeiro e social. As autoridades políticas devem intervir através de 
instrumentos fiscais. As políticas de emprego devem ser mais flexíveis e favorecer uma 
cultura de trabalho a tempo parcial que não degenere na exploração dos trabalhadores. De 
acordo com as estatísticas supramencionadas, as mulheres insistem em beneficiar de uma 
licença de maternidade paga mais prolongada. Propostas mais vantajosas poderão ajudar os 
homens a usufruir mais frequentemente da licença de paternidade a que têm direito. Outra 
pista de acção pode consistir em criar ou melhorar ajudas públicas para subvencionar o ensino 
escolar ou extra-escolar dos adolescentes.

(B) A escola

Quando respeita a responsabilidade primária dos homens e das mulheres perante os filhos a 
seu cargo, a escola contribui para a socialização dos adolescentes. Os alunos e os professores 
têm percepções diferentes das condutas individuais. Além disso, seria conveniente que os 
professores tivessem formação para detectar nos adolescentes disfunções susceptíveis de 
originar derrapagens para a delinquência ou para incivilidades juvenis e para a 
dessocialização subsequente. O professor não é por natureza inimigo do aluno. A 
responsabilização não visa, portanto, uma estigmatização mútua. Pelo contrário, o objectivo 
consiste em desenvolver uma política holística tendo em vista a “co-produção” triangular 
entre o adolescente, os pais e a escola, em benefício do desenvolvimento do capital humano 
das gerações futuras, e a prevenção da delinquência. É por este motivo que os Estados-
Membros devem promover uma política educativa que valorize a cooperação entre pais e 
professores, tendo em conta, simultaneamente, as opiniões dos adolescentes. Também neste 
contexto se afigura necessária uma abordagem baseada no género. Nesta matéria, o único 
exemplo de boas práticas é dado pelo Departamento das Políticas Públicas relativas aos 
Homens (männerpolitische Grundsatzabteilung) do Ministério Federal dos Assuntos Sociais 
da República da Áustria. Uma campanha nacional lançada na Eslováquia, intitulada “Sabe 
onde está o seu filho neste momento?”, privilegia a expressão dos adolescentes e dá-lhes a 
palavra: “Queremos incentivar os pais a colocarem a si próprios as seguintes perguntas: 
Dedicamos aos nossos filhos tempo e atenção suficientes para que eles não procurem 
distrair-se na rua? Mandar a nossa filha para casa da avó parece perfeitamente normal, mas 
não devemos esquecer os perigos que ameaçam os nossos filhos. Mandar o filho para a 
escola ou da escola para casa parece perfeitamente anódino. Mas por onde vai passar e 
quem vai encontrar no caminho? Eis a razão por que devemos colocar-nos a seguinte 
pergunta: sei onde está o meu filho neste momento? Devemos colocar-nos esta pergunta 
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antes que seja demasiado tarde1.” A prevenção da delinquência ou das incivilidades juvenis 
tem, pois, três frentes: os adolescentes, os homens e as mulheres responsáveis pelos 
adolescentes e a escola. Além disso, é necessário que os professores possam beneficiar de 
uma formação contínua que os sensibilize para as expressões de mal-estar dos alunos.

(C) Promoção da solidariedade social

A Comissão Europeia emitiu uma comunicação intitulada Um quadro europeu para as 
estratégias nacionais de integração dos ciganos até 2020. O acesso das crianças ciganas à 
educação, alicerçado na participação activa dos homens e mulheres que são os seus 
progenitores, constitui uma das suas prioridades2. O Parlamento Europeu deu o seu acordo a 
esta estratégia3. 

A solidariedade social é igualmente reforçada por medidas que visam o apoio mútuo “entre 
pares” de mulheres e homens, específico em função das suas necessidades. Se necessário, os 
serviços sociais públicos devem incentivar um acompanhamento que não seja sentido como 
estigmatização ou limitação. É conveniente prever formações e reconhecer as concretizações 
profissionais neste domínio. A solidariedade social exprime-se igualmente através das 
comissões de moradores. Compostas por pessoas disponíveis e competentes, estes fóruns de 
intercâmbios devem incutir confiança às mulheres e aos homens ultrapassados pelas suas 
responsabilidades educativas.

(D) Utilizar as estratégias e programas temáticos

Em 2010, a União assinalou o Ano Europeu de Luta contra a Pobreza e a Exclusão Social, em 
2011 assinala o Ano Europeu do Voluntariado e em 2012 irá assinalar o Ano Europeu do 
Envelhecimento Activo e da Solidariedade entre Gerações. Estes anos parecem oferecer uma 
oportunidade para sensibilizar a opinião pública para uma maior solidariedade social. 
Aproveitar os anos temáticos para promover a igualdade de oportunidades e a luta contra a 
delinquência juvenil permitiria prolongar os seus efeitos no tempo.  Também os diferentes 
programas comunitários e os Fundos Estruturais deveriam ser adaptados para permitir a 
adopção de programas de acompanhamento de jovens em dificuldade. Os programas 
comunitários deveriam respeitar mais o elemento “tempo”, a fim de permitir aos jovens 
delinquentes participar em programas de reinserção. A inserção profissional dos jovens, 
prevista na “Estratégia Europa 2020”, deveria ser favorecida, com o objectivo de lutar contra 
a delinquência juvenil, por uma maior consciência individual e social.

                                               
1 Vydala A.Z., Viete kde je taraz vase dieta ? Bratislava 2009.
2 COM (2011) 173 final, p. 5.
3 P7_TA(2011)0092.


