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“Perceção do sentimento de (in)segurança no centro histórico de Guimarães” 

 

 

Resumo 
 

 

Nos dias de hoje verifica-se por toda a Europa um considerável alarmismo social em torno 

do crime e do perigo, sobretudo baseado na ideia de que o crime está a aumentar e, como 

consequência aumenta a insegurança e os riscos para os cidadãos. Este estudo tem como 

principal objetivo analisar o sentimento de (in)segurança provocado pelo fenómeno do crime e da 

violência nos indivíduos do centro histórico de Guimarães. A metodologia de investigação assenta 

na utilização de métodos quantitativos, mais especificamente a realização de inquéritos por 

questionário, aplicados a 100 indivíduos, residentes e não residentes do centro histórico de 

Guimarães. Os resultados alcançados permitiram aprofundar o conhecimento e a importância 

desta temática, perceber que o centro histórico se revelou um local seguro pela generalidade da 

população, apesar de um número significativo de participantes manifestar medo de vir a ser vítima 

de um crime, sendo o período noturno o mais temido. O consumo de drogas/álcool e a 

pobreza/desemprego são os principais fatores associados à ocorrência de crime. Os crimes mais 

frequentemente percebidos pelos inquiridos nesta área são o tráfico de drogas e furto. Os 

participantes revelam-se maioritariamente satisfeitos com a atuação dos agentes de autoridade. 

Foi ainda possível concluir que o sentimento de insegurança não é manifestado do mesmo modo 

por todos os inquiridos e revelou-se de extrema importância a implementação de medidas que 

visem a redução deste sentimento. 

 

 

Palavras-chave: Sentimento de (in)segurança; Criminalidade; Vitimação. 
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“Perception of the feeling of (in)security in the Historic Center of Guimarães” 

 

 

Abstract 
 

 

Nowadays there is a considerable social alarmism around Europe about crime and danger, 

especially on the grounds that crime is increasing and, as a consequence, insecurity and risks for 

citizens are also rising. The main objective of this study is to analyse the feeling of (in) security 

provoked by the phenomenon of crime and violence, in the Historic Center of Guimarães. The 

research methodology is based on the use of quantitative methods, more specifically 

questionnaires, applied to 100 individuals, residing and not residing in the Historic Center of 

Guimarães. The results achieved allowed us to deepen the knowledge about this issue, since it was 

revealed that the Historic Center is a safe place for the general population. However, a significant 

number of participants expressed fear of being a victim of crime, particularly at night. Drug/alcohol 

use and poverty/unemployment are the main factors associated with the occurrence of crime. The 

crimes most often perceived by respondents in this area are drug trafficking and theft. Overall, 

participants seemed to be satisfied with the performance of the agents of authority. It was also 

possible to conclude that the feeling of insecurity is not expressed in the same way by all the 

respondents and that the implementation of measures aimed at reducing this feeling is extremely 

important. 

 

 

Keywords: Feeling of (in)security; Criminality; Victimization.  

 

 

 

 

 



vi 
 

 

ÍNDICE 

 

 
Agradecimentos ........................................................................................................................... iii 

Resumo .........................................................................................................................................iv 

Abstract ......................................................................................................................................... v 

Introdução .................................................................................................................................... 8 

CAPÍTULO I - ENQUADRAMENTO TEÓRICO .............................................................................. 10 

1. Definição do sentimento de insegurança ............................................................................. 11 

2. Componentes do sentimento de insegurança ...................................................................... 13 

2.1. Medo do crime ................................................................................................................ 13 

2.2. Risco de vitimação. Vitimação direta e indireta ........................................................... 14 

2.3. Práticas cautelares face ao risco de vitimação e sentimento de insegurança .......... 15 

3. Variáveis relacionadas com o sentimento de insegurança ................................................. 16 

3.1. Género ............................................................................................................................. 18 

3.2. Idade................................................................................................................................ 22 

3.3. “Raça”/Etnicidade ......................................................................................................... 23 

3.4. Escolaridade e Estatuto social....................................................................................... 24 

3.5. Personalidade ................................................................................................................. 24 

3.6. Ambiente envolvente ...................................................................................................... 25 

3.7. A insegurança e o meio social ....................................................................................... 28 

4. Escalas de medição do sentimento de insegurança ............................................................ 30 

CAPÍTULO II - ESTUDO EMPÍRICO ............................................................................................. 33 

1. Objetivos ................................................................................................................................. 34 

2. Metodologia ........................................................................................................................... 35 

2.1. Amostra ........................................................................................................................... 35 

2.2. Procedimentos estatísticos ............................................................................................ 37 

2.3. Instrumento ..................................................................................................................... 37 

3. Tratamento e apresentação dos resultados ......................................................................... 37 

3.1. Avaliação da criminalidade e insegurança ................................................................... 37 

3.2. Atuação dos agentes de segurança ............................................................................... 46 

3.3. Relações entre variáveis ................................................................................................ 48 

4. Discussão dos resultados ...................................................................................................... 51 



vii 
 

5. Considerações Finais ............................................................................................................. 56 

6. Bibliografia ............................................................................................................................. 59 

ANEXOS ....................................................................................................................................... 65 

 

 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 

 

Figura 1: Perceção da criminalidade local e nacional ....................................................................... 38 

Figura 2: Motivos apontados para o aumento da criminalidade ........................................................ 39 

Figura 3: Perceção de segurança no centro histórico ....................................................................... 39 

Figura 4: Crimes mais frequentemente observados no centro histórico de Guimarães ........................ 40 

Figura 5: Vítimas de crime ............................................................................................................ 41 

Figura 6: Frequência da ocorrência de crime .................................................................................. 42 

Figura 7: Tipo de crime praticado relativo a todos os crimes ............................................................ 43 

Figura 8: Local onde o(s) crime(s) foi/foram praticado(s) ................................................................. 43 

Figura 9: Momento em que o(s) crime(s) foi/foram praticado(s) ....................................................... 44 

Figura 10: Com quem estava quando o(s) crime(s) foi/foram praticado(s) ........................................ 44 

Figura 11: Relação dos inquiridos com o agressor, responsável pelo crime ....................................... 45 

Figura 12: Medo de vir a ser vítima de crime .................................................................................. 45 

Figura 13: Evita algum local em algum período do dia no centro histórico ........................................ 46 

Figura 14: Formalização de queixa na PSP .................................................................................... 46 

Figura 15: Opinião sobre a atuação dos agentes de segurança no centro histórico ............................ 47 

Figura 16: Relação entre sentimento de insegurança e sexo ............................................................ 48 

 

 

 

ÍNDICE DE TABELAS 

 

Tabela 1: Caracterização sociodemográfica .................................................................................... 36 

Tabela 2: Fatores que os inquiridos associam à ocorrência de crime ................................................ 41 

Tabela 3: Prevalência de crime total, contra si e/ou contra familiares ou amigos ............................... 42 

Tabela 4: Comparação da perceção de criminalidade e segurança por vitimação (próprio) ................. 49 

Tabela 5: Comparação da perceção de criminalidade e segurança por vitimação amigos/familiares) .. 50 

Tabela 6: Comparação da perceção e satisfação com a segurança por vitimação (próprio) / 

(amigos/familiares) ........................................................................................................................ 51 

 



8 
 

 

Introdução 

 

À semelhança do que ocorre por toda a Europa, também em Portugal as questões 

relacionadas com a criminalidade e a insegurança têm vindo a assumir uma crescente importância 

e a ser objeto de debate e preocupação quer por parte dos partidos políticos, quer por parte da 

imprensa. 

Com o principal objetivo de se analisar o sentimento de (in)segurança e a sua interação 

com a criminalidade foi concebido o presente trabalho de investigação, no âmbito do Mestrado 

em Crime, Diferença e Desigualdade, da Universidade do Minho. 

A presente dissertação encontra-se estruturada em duas partes, na primeira secção é 

exibida a componente teórica, onde se procura definir o conceito de sentimento de insegurança e 

as suas componentes, as variáveis relacionadas com este conceito, bem como as suas escalas de 

medição, pela análise do estado da arte. Para a revisão do estado da arte foi realizada uma 

pesquisa literária vasta e escolhidas as publicações mais pertinentes, selecionando-se as 

publicações pelo ano de publicação, autores e revista publicada, se aplicável, optou-se ainda pela 

revisão de conteúdos com uma datação menos atual, dada a sua importância histórica na 

discussão da temática.  

Assim, na primeira secção da dissertação, pela revisão do estado da arte, será possível 

explorar a origem do sentimento de insegurança num ambiente generalizado de ansiedade e como 

um produto da construção social. O fenómeno de insegurança detém uma dimensão objetiva e 

uma dimensão subjetiva. A dimensão objetiva refere-se à realidade do crime existente em 

determinada região. Já a insegurança, enquanto entidade subjetiva, traduz uma dada interpretação 

da realidade criminal, dimensões que serão retratadas na secção teórica.  

O sentimento de insegurança é um objeto fluido, uma vez que é composto por uma 

dispersão de acontecimentos, de intervenientes e de contextos. Este é constituído por três 

componentes cruciais, o medo do crime, o risco de vitimação e os comportamentos de evitamento, 

de proteção e de autodefesa, componentes que serão alvo de uma revisão literária na primeira 

secção.  

O medo do crime é traduzido num sentimento de angústia, exterior aos acontecimentos 

que lhe deram origem, é uma reação a um ambiente percebido que causa um sentimento de 
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alarme ou receio, sendo a perceção do risco de vitimação uma avaliação cognitiva da realidade. O 

medo do crime despoleta o desenvolvimento de um sentimento de insegurança, que leva à criação 

de comportamentos cautelares de evicção e de proteção. O medo do crime e a vitimação são 

afetados de modo diferente pelas condições sociais e demográficas dos indivíduos, pelo que se 

pretende expor, ainda na primeira secção, o conhecimento teórico existente face à panóplia de 

variáveis que afetam o sentimento de insegurança, nomeadamente a idade, o género, a 

escolaridade, a etnia, as emoções e a própria personalidade do indivíduo, o efeito dos meios de 

comunicação, as experiências prévias de vitimação e as características do ambiente. Por último, 

na revisão teórica, serão abordadas escalas de medição do sentimento de insegurança. 

A segunda parte da presente dissertação é referente ao estudo empírico realizado. No 

sentido de se analisar o sentimento de insegurança, relativo ao fenómeno do crime e da violência, 

nos indivíduos do centro histórico de Guimarães, foram aplicados inquéritos por questionário a 

diversos atores sociais (residentes e não residentes). De modo a se avaliar a relação entre o crime 

e as variáveis sócio-demográficas; a perceção de criminalidade e o sentimento de insegurança e 

a relação entre o crime e a perceção e satisfação com a segurança, foram selecionados alguns 

elementos da população, aleatoriamente e analisaram-se os dados obtidos, cujos resultados serão 

expostos na segunda parte da dissertação.  

Por último, será exposta uma discussão da temática e as considerações finais nas quais 

se fará uma refleção da análise da investigação e comparação com as perspetivas teóricas 

previamente expostas na primeira parte.  

Pela construção desta dissertação pretende-se, em última análise, expor um conjunto de 

informações que se almeja que sirvam de contributo para se aprofundar o conhecimento e se 

realçar a importância desta temática, podendo ser um incentivo à implementação de medidas que 

visem a redução do sentimento de insegurança. 
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1. Definição do sentimento de insegurança  

 

A insegurança é inúmeras vezes considerada uma resposta normal e saudável face ao 

pensamento que o indivíduo pode estar exposto ou ser vítima de um crime (Buss, 1999; Warr, 

2000). Quando uma pessoa sente uma situação perigosa ocorre um aumento do nível de alerta e 

de sensibilidade face a situações potencialmente perigosas, de modo a que o organismo prepare 

os comportamentos de resposta face a essa situação, por exemplo, luta ou fuga, e evite situações 

semelhantes no futuro (Konner, 1982). Porém, a insegurança também pode ser exagerada e 

desproporcional, causando altos níveis de stress e ansiedade, que podem levar a um 

comportamento debilitante e pesaroso (Warr, 2000).  

O sentimento de insegurança surge associado a um ambiente generalizado de ansiedade, 

espoletado por um complexo e rápido processo de mudanças sociais, típico de uma sociedade 

moderna, na qual o aumento da criminalidade é um dos problemas com mais visibilidade (Fox, 

Nobles, & Piquero, 2009). Principalmente a partir da metade da década de 60 os países 

industrializados assistiram, com alguma variação temporal, a um aumento da criminalidade, 

seguida de diminuição e estabilização a partir do fim dos anos 90. O aumento da criminalidade 

coincidiu com o crescimento económico, explosão do consumo, crescimento das cidades, 

desagregação da rede urbana e do modo de vida, e, mais importante, alteração dos valores de 

cada cidadão. Este aumento da criminalidade foi acompanhado da emergência generalizada do 

risco de vitimação e do sentimento de insegurança (Lourenço & Lisboa, 1996; Fox, Nobles, & 

Piquero, 2009). No entanto, o entendimento do crescimento do sentimento de insegurança num 

mundo em que se esperava ser próspero, pela diminuição da pobreza nas épocas pós-guerra, só 

pode ser alcançado pela rutura do conceito de um mundo em crescimento esplendoroso devido 

ao desenvolvimento de um mundo em que as desigualdades foram sendo cada vez maiores, numa 

estreita dependência com o consumo em massa e o individualismo crescente, sendo deste modo 

alterados profundamente os valores da vida nas cidades (Rêgo, 2014).  

Em 1983 Ackerman, Dulong e Jeudi, as cited in Rêgo (2015), afirmaram que o sentimento 

de insegurança faz parte de uma complexa construção de diversos tópicos relativos à crise social. 

Rêgo e Fernandes (2012) refere que o sentimento de insegurança surge como um produto da 

construção social do crime. Assim, a insegurança enquanto entidade subjetiva, reflete uma 

determinada interpretação da realidade criminal (Rêgo, 2015). Machado (2004) refere que o 
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sentimento de insegurança reflete “um dado posicionamento interpretativo face à realidade 

criminal, discurso produtor de significados sobre o crime e a desordem”, as cited in Rêgo (2015).  

Para Roché (1996) o fenómeno de insegurança pode ser observado à luz de duas 

dimensões, a dimensão objetiva e a dimensão subjetiva. A dimensão objetiva é referente à 

realidade do crime existente em determinada região, que pode ser observada à luz de inferências 

estatísticas, e traduz-se num risco efetivo de ser vitimizado. Já a dimensão subjetiva diz respeito 

ao que cada indivíduo pensa do fenómeno do crime e do medo de ser vítima de um crime (Roché, 

1996). Então, o medo do crime, também ganha forma nas relações sociais, ou seja é também 

relacional e entra no campo da subjetividade (Rêgo & Fernandes, 2012).  

A nível local a insegurança é construída pela atribuição de significados de acordo com 

determinadas condições concretas do local em questão (Rêgo, 2015). O facto de um indivíduo 

não pertencer aos círculos de interação daquele local colocá-lo-ia de fora sob o signo da ameaça, 

uma vez que seria ignorante das regras que asseguram a previsibilidade do quotidiano. Não estaria 

assim a ser questionada a segurança dos locais, mas as relações nesses locais, ou a relação com 

o local, entendendo-se que a familiaridade e confiança são fulcrais para a construção da segurança 

(Rêgo, 2015). No que diz respeito às interações hostis com estranhos, a (in)segurança sentida 

não tem como premissa a aleatoriedade ou impressibilidade. O sentido do perigo cresce por 

sentimentos de incerteza e vulnerabilidade pelo contacto com estranhos num contexto 

desconhecido, sendo as pistas mais notórias, o género, a idade, a raça e as vestimentas, as mais 

usadas para se classificar os desconhecidos quanto à sua categoria social e medo atribuível (Rêgo, 

2015).   

Pelos discursos públicos sobre a (in)segurança, Portugal é um país de baixa criminalidade 

mas com um crescente sentimento de insegurança. A acreditar nos meios de comunicação social 

(media) parece que em Portugal não reina um cenário de relativa paz social. O crime parece invadir 

a vida quotidiana, uma vez que, mesmo quando o indivíduo não detém contacto direto com o 

mesmo, este perceciona o medo que os outros sentem (Fernandes & Rêgo, 2011). A insegurança 

transmitida pelos media invadiu as grandes cidades e depois as mais pequenas, na medida em 

que as notícias se repetem ocorrendo uma circulação interrupta de rumores insecurizantes. O 

sentimento de insegurança surgiu pelo medo à cidade, nomeadamente, pela transformação do 

medo à cidade na expressão popular, para o sentimento de insegurança, um novo objeto científico 

analisado por especialistas (Fernandes & Rêgo, 2011). Em todo o caso, não parece correto que 

se centre a emergência do sentimento de insegurança apenas na criminalidade, pelo que outras 



13 
 

variáveis para além do crime e a crise devem ser analisadas, estas vão desde a exclusão social, 

quebra de mecanismos informais de controlo social, ausência de expectativas e a urbanização, 

que converge e potencia todos estes fatores. A delinquência juvenil e o afrontamento das 

autoridades também são atos urbanos que estão seguramente associados à emergência do 

sentimento de insegurança (Fernandes & Rêgo, 2011). 

 

2. Componentes do sentimento de insegurança 

 

O sentimento de insegurança é constituído por três componentes cruciais, 

designadamente, o medo do crime, o risco de vitimação e, por último, os comportamentos de 

evitamento, de proteção e de autodefesa. Estes traduzem a componente afetiva, a componente 

cognitiva e a componente comportamental (Lourenço & Lisboa, 1996; Fernandes, 2004). 

 

  2.1. Medo do crime  

 

O medo do crime pode ser definido como um sentimento de angústia, ou seja, de um 

medo estabilizado, exterior aos acontecimentos que lhe deram origem e que se manifesta com 

comportamentos pragmáticos de proteção do próprio e dos seus bens (LaGrange & Ferraro, 1987; 

Warr, 2000). Comumente, o medo é um processo complexo que tem impacto nas perceções e 

comportamentos de modo direto, por exemplo dar passos para se afastar de um local de modo a 

se proteger, e de modo indireto, por exemplo, como um fator moderador ou mediador na tomada 

de decisões (Fox, Nobles, & Piquero, 2009).  

Segundo Warr (2000) o medo do crime é uma reação a um ambiente percebido e não 

uma perceção do meio ambiente, existindo uma diferença entre o que é percecionado, a cognição 

e a emoção. Este autor defende a definição de Mayes, publicada em 1979, que o medo do crime 

é uma emoção, causada pela expectativa ou consciência de perigo, que causa um sentimento de 

alarme ou receio e é tradicionalmente associado a determinadas alterações fisiológicas, 

nomeadamente o aumento da frequência cardíaca, da frequência respiratória, sudorese, aumento 

da resposta galvânica da pele e salivação (Mayes, 1979, as cited in Warr, 2000).  

Deste modo, apesar de o sentimento de insegurança fazer parte de uma dimensão da 

avaliação cognitiva do ambiente, este não é confundido ao medo do crime enquanto emoção. De 
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acordo com LaGrange e Ferraro (1987), o medo do crime pode ser um medo pelos outros ou por 

si próprio e está limitado à reação emocional que advém do crime. Em termos históricos, o início 

do medo que hoje faz parte da experiência da vida nas grandes cidades remonta ao século XIX. 

Nessa época foram espoletados os “perigos modernos”, que partem do vagabundo, do ocioso, da 

meretriz, do delinquente, da criança que furta nas ruas e das concentrações do operariado, 

começando a gerar-se um medo diferente do que constituía a era pré-moderna, em que o medo 

reinava nas epidemias, catástrofes, “na ira divina” e nos maus encontros que ocorriam nos 

caminhos, entre populações (Fernandes, 2004). Já a origem do sentimento de insegurança surge 

um século depois, aquando da eminência do debate público sobre os perigos associados à grande 

cidade e da prática das ciências, pela elaboração de um novo objeto de pesquisa (Fernandes, 

2004).  

 

2.2. Risco de vitimação. Vitimação direta e indireta 

 

A perceção do risco de vitimação é uma avaliação cognitiva da realidade, diferindo então 

do medo do crime que se insere no campo emocional. A perceção do risco de crime implica, 

assim, que determinadas situações sejam avaliadas como sendo potencialmente perigosas ou 

lesivas, com recurso à avaliação cognitiva da situação (Fernandes & Rêgo, 2011). 

Alguns modelos teóricos procuram explicar o modo como a perceção do sentimento de 

insegurança face ao crime funciona. Uma vez que o medo é multidimensional, este foi 

operacionalizado e mensurado com recurso a duas formas, respeitantes à relação entre o medo 

e a vitimação. Os investigadores têm distinguido entre vítimas de crime direto e indireto, no sentido 

em que, a perceção da criminalidade poderá ter um ponto de partida pessoal ou poderá ser 

espoletada por experiências alheias, que criam uma sensação de insegurança, que gera 

ansiedade, desconfiança e a necessidade de uma reconstrução social e pessoal do risco do meio 

envolvente (Garcia, 2006; Fox, Nobles, & Piquero, 2009; Fernandes & Rêgo, 2011).  

O modelo da vitimação indireta, ou modelo de vitimação vicário, postula que os indivíduos 

que não foram diretamente sujeitos a violência podem na mesma estar conscientes do potencial 

de vitimação do crime, sugerindo que a insegurança e medo do crime está ligada à consciência 

da opressão criminal (Fox, Nobles, & Piquero, 2009). Embora os indivíduos não tenham sido 

pessoalmente vitimizados, podem ter sido expostos a outros indivíduos que o tenham sido, 

nomeadamente amigos, familiares, colegas de trabalho, entre outros, ou encontram-se expostos 
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à violência pelos meios de comunicação social (Fox, Nobles, & Piquero, 2009). O crime, assim, 

afeta não só a vítima, mas também, os familiares, amigos e pessoas que contactam com a 

situação, tanto direta como indiretamente, pela sua capacidade em criar insegurança e medo (Fox, 

Nobles, & Piquero, 2009; Fernandes & Rêgo, 2011). 

Este modelo defende igualmente que o sentimento de insegurança se propaga mais 

rapidamente que o crime, pelo facto de também resultar da propagação de informação de outras 

experiências. Os laços sociais podem amplificar o sentimento de insegurança quando o crime 

ocorre na esfera social do indivíduo, sendo mais amplificado quanto mais próximo de si ocorrer o 

evento (Fernandes, 2004; Fox, Nobles, & Piquero, 2009). Para além disso, o modelo das 

preocupações da comunidade sugere que a perceção de insegurança é tão mais elevada quanto 

mais deterioradas são as relações da comunidade envolvente ao indivíduo, nomeadamente com 

os vizinhos (Ratnayake, 2016). 

De outro modo, o modelo da vitimação direta estabelece uma ligação entre o crime e a 

insegurança. As vítimas de crime parecem ser significativamente mais propensas a terem 

sentimentos de insegurança do que as não-vítimas, embora alguns autores questionem esta 

relação (Dull and Wint, 1997; Gibson et al., 2002). O facto de se ser vítima de um crime pessoal 

ou de um crime que afete bens materiais está associado a níveis de insegurança elevados, embora 

sejam descritos níveis de insegurança diferentes consoante o tipo de crime. Os sujeitos vítimas de 

crimes que envolvem o próprio, e não apenas os seus bens, possuem níveis de sentimento de 

insegurança superiores (Skogan, 1987). Na mesma linha de pensamento, de mensuração do nível 

de insegurança percecionado, uma experiência de vitimação recente é um fator preditor de 

insegurança mais importante do que uma vitimação no passado (Fisher, 1995).  

 

  2.3. Práticas cautelares face ao risco de vitimação e sentimento 

de insegurança 

 

As práticas cautelares dos indivíduos, realizadas para evitar uma possível vitimização, são 

referentes ao medo do crime, ou seja, a componente comportamental do sentimento de 

insegurança tem tradução nas ações de cada pessoa face ao medo do crime ou face à perceção 

do risco (Fernandes & Rêgo, 2011).O medo do crime espoleta um mecanismo de leitura da 

sociedade envolvente e avaliação do potencial risco, desenvolvendo-se um sentimento de 

insegurança que leva à criação de comportamentos cautelares, que se manifestam em dois 
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padrões: um primeiro que passa pela evicção de determinados locais e situações associadas ao 

crime e, um segundo, que passa pela proteção desses locais. No primeiro padrão os indivíduos 

restringem a sua atividade a áreas consideradas seguras, tendo em conta a idade e o estatuto 

social, evitando, por exemplo, determinadas áreas à noite. Alguns indivíduos que adotam este 

padrão tendem a tornar-se prisioneiros na sua residência pela falta de segurança que sentem no 

ambiente exterior. Já os meios de proteção são referentes à utilização de fechaduras de segurança, 

iluminação exterior, cães de guarda e aprendizagem de mecanismos de autodefesa (DeFronzo, 

1979, as cited in Liska, Sanchirico, & Reed, 1988; Ferraro, 1995).   

A insegurança tende a traduzir uma lógica situacional em que, segundo as perceções 

adquiridas do indivíduo sobre a situação em questão, este adequa o seu sentimento de 

insegurança e toma medidas cautelares. A lógica cultural está mais presente na preocupação pela 

ordem social, a que se encontra associado o sentimento de autoidentidade e de classificação 

social, na qual os outros indivíduos são vistos como sendo os atores que causam a perturbação 

da ordem, as situações de violência e o aumento da criminalidade (Ferraro, 1995; Fernandes & 

Rêgo, 2011).  

De acordo com De Becker (2000) a insegurança e o medo de um crime, na maioria das 

vezes, é um indicador válido do perigo real e de quanto uma pessoa pode diminuir a probabilidade 

de vitimação ao levar a sensação de insegurança a sério. Em todo o caso, a ténue relação entre o 

medo do crime e a perceção do risco de vitimação é alvo de avaliação por vários autores. Alguns 

destes chegam a referir nos seus estudos que a insegurança pode ser desproporcional ao risco 

real de vitimação, pelo que foi desenvolvida a tese da irracionalidade do medo do crime, que expõe 

a desproporção entre a vitimação e o medo do crime. 

 

 

3. Variáveis relacionadas com o sentimento de insegurança 

 

O sentimento de insegurança é um objeto fluido, uma vez que é composto por uma 

dispersão de acontecimentos, de intervenientes e de contextos. Pelo facto de fazer convergir em 

seu torno múltiplos elementos da experiência social e da vivência psicológica dos intervenientes, 

é difícil delimitar empiricamente o sentimento de insegurança (Fernandes & Rêgo, 2011). 

Pelas funções que a insegurança tem na economia das relações e, uma vez que 

frequentemente nem o próprio indivíduo sabe definir com certeza e sem ambiguidade o que lhe 
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está a acontecer, compreende-se que a expressão do sentimento de insegurança esteja cheia de 

ambiguidades. Para se tentar diminuir as ambiguidades tem-se vindo a estudar o assunto 

(Fernandes & Rêgo, 2011). 

Enquanto manifestação de inquietação, de perturbação ou medo, o sentimento de 

insegurança é expresso com recurso a um sistema de representações e de práticas sociais. Para 

Covington e Taylor (1991) a investigação das respostas emocionais associadas ao crime iniciou-

se no início da década de 70, com a ideia de que o medo reflete a possibilidade de vitimação, o 

que se designa por sentimento de insegurança.  

Dadas as possíveis consequências negativas da insegurança, surgiram várias linhas de 

investigação para se analisarem os fatores relacionados com a mesma. O trabalho dos 

investigadores da temática tem-se concentrado na tentativa de operacionalizar as dimensões que 

podem estar na base da construção do sentimento de insegurança.  

De acordo com Fernandes e Rêgo (2011) o medo do crime e a vitimação são afetados de 

modo diferente pelas condições sociais e demográficas dos indivíduos. O paradoxo do crime 

encontra-se extensamente descrito na literatura e prende-se com a disparidade percecionada entre 

o crime praticado e o medo do crime. Para esse ser ultrapassado seria necessário que um cidadão 

comum, em qualquer circunstância fosse capaz de avaliar com precisão o risco de ser vítima de 

um crime. Este paradoxo deve ser avaliado com consciência, uma vez que o cidadão comum não 

tem formação para avaliar com precisão a probabilidade de ser vítima de um crime e ainda porque 

o significado atribuído à (in)segurança é um constituinte do móbil de ação e é dependente da 

interpretação pessoal do ambiente que rodeia o indivíduo (Rêgo & Fernandes, 2012). Uma 

panóplia de variáveis têm sido analisadas no que diz respeito ao sentimento de insegurança. A 

investigação prende-se em grande parte com modelos sociodemográficos, em que se avaliam as 

características dos indivíduos que podem moldar este sentimento, nomeadamente a idade, o 

género, a escolaridade, a etnia, o efeito dos meios de comunicação, as experiências prévias de 

vitimação, as características do ambiente, a vitimação, bem como, as emoções disposicionais e a 

própria personalidade do indivíduo (Rader, May, & Goodrum, 2007; Fox, Nobles & Piquero, 2009; 

Fernandes & Rêgo, 2011; Ratnayake, 2016).  
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  3.1. Género 

 

O fator que mais comprovadamente se encontra na literatura como sendo um preditor do 

sentimento de insegurança é o género (Hale, 1996; Ratnayake, 2016). Os estudos existentes na 

literatura relatam que as mulheres tendem a ser mais inseguras em cada evento possível, julgam 

cada evento como mais lesivo e consistentemente consideram mais provável serem vítimas de um 

evento lesivo no futuro, do que os homens (Fetchenhauer & Buunk, 2005).  

As mulheres têm então mais medo do crime, consideram que podem estar sujeitas a um 

maior risco de vitimação e, assim, adquirem mais comportamentos protetores, defensivos e de 

evitamento, quando comparadas com os homens, mantendo as restantes variáveis equitativas 

(LaGrange & Ferraro, 1989; Reid & Konrad, 2004; Rader et al., 2007).  

Todavia, a perceção de insegurança associada às mulheres é um paradoxo, designado na 

literatura por paradoxo medo-vitimação, uma vez que está documentado que apesar de as 

mulheres terem mais medo do crime e se sentirem mais inseguras que os homens, 

estatisticamente são os homens que se encontram sob maior risco de vitimação (Leal, 2010; 

Ratnayake, 2016). Isto pode dever-se ao processo de aculturação e ao papel de género que as 

mulheres desempenharam durante muito tempo, em que se encontravam quase sempre numa 

posição social inferior face ao homem (Leal, 2010; Ratnayake, 2016).  

Em todo o caso, as mulheres encontram-se sob maior risco de crimes interpessoais, como, 

violência íntima entre parceiros, violação sexual e perseguição, experienciando maiores taxas de 

vitimação do que os homens para esses crimes particulares, com pequenas exceções (Gover et 

al, 2008). De facto, o impacto da violação sexual na insegurança tem sido identificado como uma 

explicação para o paradoxo da insegurança, em que as mulheres, apesar de serem vítimas de 

crimes menos frequentemente que os homens, se sentem mais inseguras. A hipótese da sombra 

(do inglês shadow hypotthesis) surgiu pela influência de Ferraro (1996), num esforço do autor de 

descrever os efeitos ofuscantes de uma violação sexual sobre as mulheres, no que diz respeito à 

insegurança. De acordo com o autor, parece existir uma ameaça omnipresente de que qualquer 

crime possa escalar para a violação (Ferraro, 1996). Em 2003, Lane e Meeker referem que 

também se deve alargar estes efeitos aos homens que foram vítimas diretas ou indiretas de uma 

violação sexual. Em todo o caso, há autores que não encontram uma relação entre a insegurança 

e a vitimação sexual (Wilcox et al, 2007).  
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Winkel (1998) refere que a insegurança e o medo do crime é maioritariamente 

determinado por duas causas próximas: a perceção da possibilidade de ser vítima e o grau com 

que uma potencial vítima antecipa que uma vitimação é prejudicial. O facto de os homens serem 

atualmente mais vitimizados do que as mulheres pode partir do facto de as mulheres parecem 

perceber uma maior probabilidade de futuras vitimizações e de considerarem potenciais 

vitimizações como mais prejudiciais. A mulher pela insegurança e consciência desenvolvida evita 

assim situações de potencial risco. Para além disso, o menor medo que os homens reportam é 

parte integrante do processo de socialização de género (Rader et al., 2007). 

Por outro lado, existem explicações não evolucionistas do paradoxo da insegurança, 

nomeadamente, a hipótese da vulnerabilidade; medição enviesada da vitimação; medição 

enviesada da insegurança e teoria do controle do poder (Fetchenhauer & Buunk, 2005). De acordo 

com a hipótese da vulnerabilidade as mulheres são mais inseguras do crime pois são, geralmente, 

mais vulneráveis que os homens, uma vez que, na sua maioria, as mulheres são fisicamente mais 

fracas que os homens e, portanto, menos hábeis para se defenderem contra os criminosos (Hale, 

1996). Confiando nesta explicação baseada na vulnerabilidade está-se em crer que esta deverá 

mediar a relação entre género e insegurança.  

Fetchenhauer e Buunk (2005) questionam esta hipótese. Uma vez que, a diferença de 

género na insegurança também é encontrada no que diz respeito a eventos em que a força 

psicológica não desempenha nenhum papel, tal como acidentes de carros, de acordo com esses 

autores, parece improvável que as diferenças de género na insegurança resultem do facto de as 

mulheres se sentirem fisicamente menos fortes. 

Killias e Clerici (2000) concluíram no seu estudo sobre diferentes indicadores, objetivos e 

subjetivos, de vulnerabilidade, que o género tem um maior efeito sobre a insegurança do que a 

vulnerabilidade, indicando que a vulnerabilidade não medeia o efeito do género na insegurança. 

Para além disso, se a insegurança entre mulheres resultasse primariamente da sua 

vulnerabilidade não se esperavam diferenças de género no medo de vitimação sem estarem 

relacionadas com a vulnerabilidade.  

A medição enviesada da vitimação tem um argumento semelhante à primeira teoria, que 

passa pela aceitação que a maior insegurança sentida pela mulher representa um risco real de 

ser vítima. Assim, a mulher sentir-se-á mais insegura em situações que envolvem uma lesão física, 

pois sentirá os eventos como mais sérios e como prováveis de ocorrer no futuro (Fetchenhauer & 

Buunk, 2005). 
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Uma terceira interpretação do paradoxo da insegurança passa pela medição enviesada da 

insegurança, que é baseada no criticismo de uma questão standard: “Quão seguro se sente ao 

sair à noite na sua vizinhança depois de escurecer?”. De acordo com Warr (1985) fazer esta 

questão a uma mulher não avalia a insegurança de crime no geral mas o medo de sofrer uma 

violação sexual. O mesmo autor considera que se o medo de uma violação é a maior razão para 

a insegurança da mulher, não se devem encontrar diferenças entre sexos quando questionado 

especificamente aos inquiridos sobre a insegurança que sentem face a eventos concretos como 

assaltos ou roubos. Além disso, não se devem encontrar diferenças entre sexos no que diz respeito 

ao medo de ser vítima de eventos que não estejam relacionados com o risco da mulher ser violada. 

Fetchenhauer e Buunk (2005) não encontraram muito suporte na literatura científica que apoie 

esta hipótese. Esta teoria pode explicar o porquê de as mulheres se sentirem mais inseguras em 

relação a eventos criminais, como assaltos, roubos ou violência sexual, contudo não poderá 

explicar o porquê de se encontrar o mesmo padrão de resultados em vitimações não criminais 

(Fetchenhauer & Buunk, 2005). Os resultados de Fetchenhauer e Buunk (2005) sugerem que a 

insegurança face à violência sexual, tanto por parte dos homens como das mulheres, é apenas 

um indicador do nível total de insegurança, sugerindo os autores que a insegurança deve ser 

incorporada num conceito mais geral do medo.  

Por fim a teoria do controlo do poder baseia-se na ideia que o paradoxo da vitimação 

criminal vê a plausibilidade de uma abordagem evolucionista reforçada se as diferenças de género 

forem independentes do papel tradicional na família. Esta teoria sugere que o estatuto social dos 

pais e mães na comunidade (e.g., nível educacional; emprego) influencia o poder dentro do 

matrimónio e no seio familiar. É assumido que o parceiro com um estatuto maior, tradicionalmente 

o pai, domina o parceiro com um estatuto menor, além disso, a dominância é mais extrema quanto 

maior a diferença de estatuto entre os pais (Fetchenhauer & Buunk, 2005). 

 A teoria do controlo do poder transmite a ideia de que a relação de dominância que existe 

entre os pais influencia a socialização do filho, por exemplo, nas famílias em que o pai é o parceiro 

dominante os filhos homens aprendem a ser mais assertivos, mais arriscados e as filhas tendem 

a ser mais submissas, a evitar riscos e a serem mais temerosas. Em famílias não tradicionais, por 

exemplo famílias em que a mãe tem um estatuto igual ou superior ao pai, os filhos homens e 

mulheres tendem a ser igualmente assertivos, arriscados, temerosos e submissos (Grasmick, 

Hagan, & Blackwell,1996). Assim, as diferenças de sexo na insegurança devem ser mais visíveis 

em famílias com um modelo tradicional e em famílias monoparentais estas diferenças devem 
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tornar-se menos marcadas. Contudo, em contraste com a perspetiva evolucionista, o papel do 

género na família de origem não terá nenhum papel ou terá um pequeno papel na insegurança 

face ao crime (McCarthy, Hagan & Woodward, 1999). 

Fetchenhauer e Buunk (2005) não sustentam esta interpretação dado que, no seu estudo, 

não encontraram evidência que as diferenças entre género na insegurança sejam causadas ou 

influenciadas pelo ambiente social envolvente dos adolescentes do sexo feminino e masculino. 

Relatam, ainda, que as diferenças entre género nos níveis de insegurança são independentes tanto 

do nível educacional, como do estatuto, quer do pai quer da mãe e também são independentes 

de qual progenitor toma as decisões importantes na gestão familiar. Independentemente destes 

indicadores, no estudo de Fetchenhauer e Buunk (2005), as adolescentes do sexo feminino eram 

consistentemente mais inseguras do que os adolescentes do sexo masculino. Isso também era 

verdade quando os pais adolescentes se encontravam divorciados e os adolescentes viviam 

sozinhos com a mãe, embora esses resultados tenham que ser interpretados com cautela, pois 

apenas 33 adolescentes viviam nessas condições. Os resultados obtidos indicam que as 

diferenças de género na insegurança são um fenómeno robusto que parecem refletir uma 

tendência estereotipada de os homens serem menos inseguros do que as mulheres, 

independentemente da socialização de cada um (Fetchenhauer & Buunk, 2005). 

De acordo com Hallinan (2000) a teoria do controlo do poder é apenas uma variante de 

um vasto número de teorias sociológicas onde é argumentado que, numa grande maioria, a 

personalidade das crianças e adolescentes é um produto da socialização dos seus pais, apesar do 

papel dos pais na modelação da personalidade dos filhos não ser sempre tão linear como se 

assume. Harris (1995) refere mesmo que os agentes mais importantes de socialização e de 

vinculação da personalidade das crianças e adolescentes não são os seus pais mas os seus pares. 

Deste modo, seguindo as ideias de Harris (1995), pode-se crer que os adolescentes homens são 

menos inseguros face ao crime do que as mulheres, pois os rapazes adolescentes encorajam os 

seus pares a cometer mais riscos e serem menos temerários, enquanto as raparigas adolescentes 

influenciam as amigas para serem mais cautelosas (Fetchenhauer & Buunk, 2005). 

Frequentemente a discussão acerca das diferenças de género na sensação de 

insegurança promove uma ideia de que as mulheres sofrem níveis de insegurança de um modo 

irracional, pois elas são menos vitimadas que os homens. Contudo, o pensamento pode ser feito 

de modo inverso, ou seja, deter-se a ideia que os homens é que são mais irracionais na sua 
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sensação de insegurança, pois têm níveis de insegurança inferiores à realidade criminal 

(Fetchenhauer & Buunk, 2005). 

Fetchenhauer e Buunk (2005) referem que embora os seus resultados apontem para uma 

explicação mais evolucionista, não querem descartar a importância da cultura e do ambiente na 

insegurança, até porque as diferenças de género nos níveis de insegurança têm diminuído ao 

longo do tempo. A emancipação das mulheres, a luta pela igualdade de género e a diminuição 

das desigualdades educativas entre rapazes e raparigas podem explicar esta diminuição da 

diferença dos níveis de insegurança entre géneros. Em todo o caso, não se espera que as 

diferenças de género entre os níveis de insegurança desapareçam completamente. Mesmo nos 

países mais emancipados as mulheres parecem continuar a sentir-se mais inseguras que os 

homens. Consequentemente, as explicações evolucionistas para as diferenças de género na 

insegurança devem ser incorporadas em futuras teorias sobre a temática (Fetchenhauer & Buunk, 

2005). 

Conclui-se, assim, que, de acordo com o que foi exposto, as mulheres têm níveis de medo 

do crime e sentimento de insegurança superiores ao dos homens, apesar de terem um risco 

objetivo de vitimação inferior, o que tem sido explicado pelas características das mulheres, mas, 

para além disso, pela supressão do medo que se constata nos homens.  

Outras formas de vitimação não podem ser esquecidas como causa de insegurança, 

nomeadamente, a perseguição, a violência psicológica e outros crimes específicos (Fox, Nobles, 

& Piquero, 2009). Quando são analisados crimes específicos, como se encontra no estudo de Reid 

e Konrad (2004), outros resultados podem ser encontrados. De facto, Reid e Konrad (2004) 

constataram que os homens e as mulheres apresentam níveis semelhantes de medo do crime 

para um assalto à habitação e que os homens cotaram mais na análise do risco de vitimação 

quando questionados sobre crime de roubo, comparativamente com as mulheres.   

 

  3.2. Idade 

 

Para além do género as variáveis demográficas que mais frequentemente estão 

associadas com a vitimação incluem a idade e etnicidade (Skogan, 1987; Skogan, 1999; Gibson 

et al., 2002; Ziegler & Mitchell, 2003). 

No caso da idade, os indivíduos mais velhos, especialmente os idosos, tendem a ser mais 

inseguros do que os mais jovens (Skogan, 1987; Gibson et al., 2002). Em todo o caso, alguns 
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autores não encontram diferenças nos níveis de insegurança percecionados entre distintos grupos 

de idades e, ainda, outros autores relatam que, contrariamente ao que foi referido inicialmente, 

existe um menor medo do crime nos idosos (Ortega & Myles, 1987; Chadee, 2003).  

Nos estudos que relatam um maior sentimento de insegurança nos idosos do que nos 

jovens também parece existir um paradoxo como no caso do género, pois, geralmente os 

indivíduos mais novos têm uma maior probabilidade de vitimação. De igual modo, também este 

paradoxo tem sido explicado com recurso à tese da vulnerabilidade, uma vez que os idosos, mais 

comumente, são mais frágeis fisicamente, têm uma menor capacidade de resistência e sentem-

se mais vulneráveis. De acordo com Skogan (1999), o medo de crime relatado pelos idosos pode 

não estar relacionado com uma distorção da avaliação do risco, mas com as possíveis 

consequências que supõem poder ter se forem vítimas de um crime.  

Parece assim que, nos grupos constituídos por indivíduos mais frágeis o sentimento de 

insegurança tem um maior desenvolvimento e são adotados mais comportamentos cautelares. Tal 

situação verifica-se no caso das mulheres e pessoas idosas, em que, apesar de o peso da vitimação 

ser igual ou até inferior face à percentagem global, estas pessoas têm maiores níveis de 

insegurança (Skogan, 1999).  

Ferraro em 1995 relatou que o impacto da idade no medo é mediado pelo risco percebido, 

ou seja, os idosos têm menos medo de crime se considerarem que têm um baixo risco de 

vitimação. Ziegler e Mitchell (2003), com recurso à exposição de um vídeo de assalto a uma 

habitação, verificaram que os indivíduos mais velhos reportaram menos medo de crime e menos 

risco percebido do que os mais novos, conclusões semelhantes às que Gomme tinha relatado em 

1988.  

Parecem assim existir inúmeras informações não concordantes na literatura na relação 

entre a idade e o medo do crime.  

 

  3.3. “Raça”/Etnicidade  

 

As primeiras pesquisas realizadas sobre as diferenças étnicas e a insegurança resultaram 

em conclusões diversas. Skogan e Maxfield (1981) sugeriram que os indivíduos negros são mais 

expostos a altas taxas de crime, e que, portanto, sentem-se mais inseguros, quando comparados 

com indivíduos brancos. De modo semelhante aos indivíduos negros, os cidadãos Hispânicos 

também relatam sentir-se mais inseguros quando comparados com os restantes (Parker et al, 
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1993). Contudo, a maioria dos estudos são realizados nos Estados Unidos da América, um país 

em que as populações que pertencem a minorias étnicas e raciais são as mais inseguras e residem 

em áreas com altas taxas de crime e violência, detendo uma maior probabilidade de serem 

vitimados (Hale, 1996).  

 

  3.4. Escolaridade e Estatuto social  

 

Os estudos têm demonstrado que existe uma relação negativa entre a insegurança e a 

escolaridade, ou seja, os indivíduos com níveis de escolaridade mais baixos têm níveis mais altos 

de insegurança, constatando alguns autores que existe uma relação inversa entre a escolaridade 

e a insegurança (Smith & Hill, 1991).  

De modo semelhante, as pessoas com um estatuto social inferior também têm níveis de 

insegurança mais altos do que as pessoas com um melhor estatuto social, espoletados pela 

vulnerabilidade económica, dificuldade de se protegerem e de evitarem situações perigosas (Hale, 

1996; Machado & Agra, 2002).  

 

  3.5. Personalidade 

 

O presente significado, político e social, da insegurança é originário da fusão do aumento 

da criminalidade com um processo de seleção e construção social do crime como risco (Roché, 

1996). Deste modo, o sentimento de insegurança é descrito como sendo a expressão de uma 

representação social do meio, em que estão presentes os traços culturais e característicos do 

indivíduo. A própria natureza do indivíduo afeta a cristalização do sentimento de insegurança no 

crime (Roché, 1996). 

A personalidade do indivíduo e a sua relação com a insegurança não tem sido alvo de 

muitos estudos, em todo o caso, existem alguns autores que relacionam dimensões da 

personalidade, nomeadamente o neuroticismo, com a insegurança (Mann, Birks, & Hall, 2006; 

Willebrand, Anderson, & Gerdin, 2006). De facto, Klama e Egan (2011) reconheceram que maiores 

níveis de insegurança foram detetados em indivíduos que tinham sido vítimas de crime e que 

tinham elevados níveis de neuroticismo.  
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Também foi estudada a relação entre a ansiedade enquanto traço e estado de 

personalidade e os níveis de insegurança. Nessa análise participaram Chadee, Virgil e Ditton 

(2008), tendo reportado que independentemente do nível de ansiedade, se os níveis de crime são 

baixos numa determinada área, também os níveis de insegurança são mais baixos. Por outro lado, 

se os níveis de ansiedade são mais altos e associados a uma área de maiores taxas de crime, as 

classificações do nível de insegurança são mais elevadas. No entanto, essa relação encontra-se 

descrita como sendo fraca (Chadee et al., 2008).  

 

  3.6. Ambiente envolvente 

 

Quando se reflete sobre a natureza do sentimento de insegurança conclui-se que este é 

essencialmente urbano. De facto, é nesse meio que os problemas sociais são mais propensos a 

gerar um ambiente que propicie o aumento da criminalidade, mais especificamente, da pequena 

criminalidade, muito devido a uma forte representação de uma polícia pouco eficaz e incapaz de 

manter a segurança (Fernandes & Rêgo, 2011). 

A maioria dos autores mencionam os gangs como os principais atores da insegurança 

urbana. Os gangs são caracteristicamente um grupo de jovens pertencentes a uma classe social 

baixa, bairros degradados, com identidade formada com base na etnia, na “raça”, nas crenças 

religiosas ou no sentimento discriminatório. Outro modo de se referenciarem os gangs é pela sua 

associação a atividades delinquentes e ilícitas (Hagedorn, 2007). Historicamente referenciados 

como um fenómeno americano, atualmente os gangs fazem parte de uma dimensão universal que 

tem uma forte contribuição para a violência urbana e consequente insegurança percecionada. Os 

gangs atuam em espaços de diferenciação social, cultural e económica acentuada, criada pela 

geografia das cidades modernas, frequentemente polarizada. Estes grupos têm adquirido um 

papel crescente na economia informal de natureza criminosa (Hagedorn, 2007). 

Em todo o caso, o estudo do ambiente urbano envolvente reflete que o sentimento de 

insegurança espoletado pelo ambiente social resulta de vários elementos que não apenas o crime. 

O sentimento de insegurança das populações não parte apenas e unicamente da presença do 

crime, embora isso influencie o sentimento de probabilidade de vitimação. Os aspetos sociais que 

os residentes e utilizadores do ambiente percecionam também têm impacto nas caraterísticas do 

ambiente urbano, ultrapassando-se a restrição a características físicas ou espaciais (Lagrange, 

Ferraro, & Supancic 1992; Fernandes & Rêgo, 2011).   
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Os locais que detêm uma média de registos criminais mais elevados que o normal têm 

sido designados como “pontos quentes” de crime (do inglês, hot spots). Os padrões temporais de 

insegurança sugerem que os indivíduos têm níveis de insegurança mais altos em determinados 

locais específicos e em determinados contactos pessoais (Fisher & Nasar, 1995).  

O receio e a insegurança podem ser espoletados por vários elementos, nomeadamente, 

janelas partidas, pouca iluminação pública, lixo por recolher, graffitis e outros sinais de rutura física 

e social. Estes sinais são percecionados como ameaça, pois refletem uma falta de cumprimento 

de normas sociais, de modo que o crime não será um fenómeno dissociado de outros problemas 

que afetam a comunidade mas será antes percecionado como um integrante de um grupo 

alargado de problemas sociais (Lagrange, Ferraro & Supancic 1992; Fernandes & Rêgo, 2011). O 

meio envolvente e a existência de incivilidades (e.g. lixo espalhado pelas ruas, equipamentos 

públicos destruídos) têm uma influência inquestionável na degradação da imagem do meio e na 

construção do sentimento de insegurança de uma comunidade (Fernandes & Rêgo, 2011). As 

incivilidades transmitem desordem e uma possível vitimação, falta de cumprimento das normas 

ou leis, o que traduz uma ação imprevisível e ameaçadora e que aumenta o medo do crime (Nasar 

& Fisher, 1993).  

Segundo Fernandes e Rêgo (2011) existem pistas ambientais relacionáveis com o 

sentimento de insegurança, um desses ambientes é aquele que resulta de um fechamento mais 

ou menos súbito de um espaço aberto da rua central, ou seja, um local fora da vista mais imediata 

do transeunte, ambiente este que os autores designam de rua de trás. De acordo com os mesmos 

autores esta rua ilustra alguns fenómenos que integram a agenda mediática e sociopolítica. Em 

primeiro lugar, a rua de trás faz transparecer a desertificação e o envelhecimento da população, 

que ocorreu devido ao processo de industrialização, pela perda de habitantes nos centros dos 

grandes aglomerados durante o processo de metropolização no qual as cidades se desenvolveram 

como polos industriais. Em segundo lugar, traduz as dinâmicas populacionais. Neste aspeto, a rua 

de trás tem os seus residentes mais velhos e, noutro lado, tem casas devolutas que refletem o 

movimento de saída dos residentes. Esta dinâmica empurrou os residentes para as zonas 

periféricas, na medida em que as regiões centrais se foram desenvolvendo (Fernandes & Rêgo, 

2011). 

Porém, a descompressão demográfica dos centros traz inconvenientes, uma vez que a 

partir do fim da tarde se verifica o esvaziamento de espaços públicos e a degradação da zona 

habitacional. Assim, a rua de trás é exemplificativa de muitas ruas que se disfuncionalizam, 
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desvitalizam e se desertificam no período noturno, permanecendo apenas determinados grupos 

sociais mais desfavorecidos, o que pode levar à evicção da rua em questão. Com a desvitalização 

dos espaços pode dar-se um enfraquecimento do controlo social informal, ou seja, do controlo que 

resulta da vigilância espontânea dos residentes e desconhecidos, devido à interação entre ambos 

(Fernandes & Rêgo, 2011). 

De acordo com Sampon (2009) não é a desordem em si que é mais importante mas a 

perceção das pessoas perante a desordem. Existem outras teorias que procuram explicar o modo 

como a desordem e o crime explicam as perceções de insegurança, uma dessas teorias designa-

se de teoria signal crimes publicada por Innes (2004), que referencia que alguns crimes e 

incivilidades têm mais importância que outros na perceção do risco, dependendo da visibilidade 

social que estes detêm na vida das pessoas. Estes são designados de signal crimes (Innes, 2004).  

A existência de um espaço mediático também pode ser um espoletante de insegurança. 

A ocorrência de um crime mediatizado faz com que as pessoas, entre elas os jornalistas, se 

questionem sobre como pode o crime ocorrer; qual a segurança do local; qual a proteção e eficácia 

da polícia. As questões dos jornalistas focalizam-se no porquê; quais as consequências e no que 

se pode fazer. As notícias narradas giram em volta da sofisticação dos autores do crime; da 

violência usada; da dificuldade de atuação da polícia. Os media questionam várias vezes os 

cidadãos sobre a sua sensação de insegurança durante as reportagens nestes espaços mediáticos, 

contudo, na maioria das suas entrevistas, o estudo é inconclusivo, pois, apesar de modo 

aparentemente aleatório, o jornalista procura registar as várias possibilidades: o indivíduo inseguro 

que se amedronta e deixa de frequentar o local, os que tomam precauções e os que em nada 

foram afetados pelo acontecimento (Fernandes & Rêgo, 2011). 

O sentimento de insegurança também pode ser espoletado por outras características do 

meio ambiente, a escuridão, o facto de estar sozinho e de não conhecer o ambiente em redor são 

três situações de que a insegurança depende maioritariamente (Warr, 1990). Warr (1990) estudou 

como estas três condicionantes podem afetar a sensação de insegurança. Um indivíduo que se 

imagine à noite, sozinho e numa área desconhecida atinge uma média de 8.73, numa escala de 

10 pontos, na sensação de insegurança. Por outro lado, se se imaginar de dia, acompanhado e 

numa área conhecida a média de insegurança decresce para 0.25, na mesma escala de 10 

pontos.  

A escuridão é vista como uma característica do meio ameaçadora pela falta de visibilidade 

do meio em redor, que aumenta a vulnerabilidade, dificultando a possibilidade de fuga perante 
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uma situação de risco. De facto, se aumentada a luminosidade do meio ocorre uma marcada 

redução da insegurança (Painter, 1996).  

A insegurança sentida na escuridão, solidão e ambiente desconhecido é útil de acordo 

com uma perspetiva evolutiva. A sensação de insegurança sentida faz com que os indivíduos 

evitem expor-se a tais situações no futuro, diminuindo a probabilidade de serem vítimas no futuro, 

particularmente se a probabilidade de vitimação estiver relacionada com a precaução do sujeito 

(Warr, 1990). 

Paradoxalmente, de modo semelhante ao que se verificou no género e idade, a 

insegurança sentida numa cidade não coincide necessariamente com a criminalidade real. Ou 

seja, os sítios aonde as pessoas se sentem mais inseguras ir ou onde ficar, não são 

necessariamente os que têm taxas de criminalidade mais altas. De acordo com Sani e Nunes 

(2012), não se constata a existência de uma correspondência direta entre as perceções dos crimes 

mais frequentes em determinada comunidade e os crimes mais temidos nesse meio. A perceção 

dos indivíduos sobre o risco de crime e o seu comportamento pode ser moldado pela ameaça 

potencial da vitimação do crime violento (Nelson, Bromley & Thomas, 2001).  

O facto de não conhecer o espaço também tem influência na segurança e não significa 

que a criminalidade seja mais alta nesse espaço. Por regra os indivíduos tendem a ver a sua 

própria casa e área residencial como mais segura do que outras áreas, mesmo quando isso não 

corresponde à realidade (Skogan, 1999). O aparecimento de novos sinais ou condicionantes de 

perigo cujo significado o indivíduo não conhece, em ambientes desconhecidos, está relacionado 

com o sentimento de insegurança (Warr, 1990). 

Outro exemplo da discrepância entre insegurança e o hot spot está relacionado com o tipo 

de crime. A maioria das pessoas tem medo de sofrer uma ofensa corporal, no entanto, a maioria 

dos delitos é contra propriedades (Nelson, Bromley & Thomas, 2001).  

De acordo com Pain (2000), desta situação resulta que a insegurança e o medo tenham, 

de modo crescente, vindo a tornar-se inseparáveis de outras dificuldades de ordem social e 

económica, para além do próprio crime e da desordem.  

 

  3.7. A insegurança e o meio social 

 

Na análise da insegurança é também fundamental a análise da ligação entre os sistemas 

de controlo social e as populações, para além de ser essencial entender-se como as populações 
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avaliam a atuação das forças competentes para a manutenção da ordem (Fernandes & Rêgo, 

2011).  

Encontra-se evidenciado na literatura que as inseguranças relativas ao crime são baseadas 

em crenças acerca da diminuição da confiança social, conflitos entre grupos e preocupações 

relativas às mudanças na sociedade (Girling, et al., 2000). Face ao clima de desconfiança em 

relação às instituições e ao modo de atuação, em Portugal, parece ter sido construída uma barreira 

entre o quadro legal e as dinâmicas sociais. Cresce também na população uma sensação de 

incapacidade em fazer prevalecer os seus direitos (Silva, 2010). O policiamento é frequentemente 

referenciado pelos inquiridos que classificam uma área como segura, e também pelos que a 

classificam como insegura. Assim, mesmo por diferentes razões, o policiamento tem um papel 

importante na definição da insegurança (Fernandes & Rêgo, 2011). 

Num campo alargado que integra a criminalidade e a violência tem-se a análise da 

preocupação pela ordem social de Lourenço e Lisboa (1992), que permitiu construir dois 

agrupamentos de população a que correspondem perceções diferentes sobre a insegurança e a 

sua origem. Num primeiro conjunto os indivíduos representam a violência em termos de segurança 

física, material e psicológica, centrando a violência em comportamentos de roubo, agressão, 

difamação e violação. Já os indivíduos do segundo conjunto têm o seu foco de preocupações em 

representações mais elaboradas, com construção da violência e relação com a segurança da vida 

do indivíduo na sociedade. A violência é entendida como um problema social, em que existe um 

processo de causalidade mais complexo, no qual o desemprego e as dificuldades financeiras 

detêm um papel central (Lourenço & Lisboa, 1992).  

Segundo estes mesmos autores a insegurança é mais fortemente sentida nos indivíduos 

inseridos no primeiro agrupamento. Uma leitura simplista da sociedade e dos problemas sociais 

traduz a preocupação pela ordem desse primeiro grupo. No segundo, o sentimento de insegurança 

traduz-se por uma preocupação sobre a origem social da violência e da criminalidade. Numa 

avaliação dos valores destes indivíduos, de acordo com a matriz de Inglehart (1977) os indivíduos 

do primeiro grupo dão mais valor a bens materiais e valores económicos e os do segundo grupo 

realçam os valores sociopolíticos, pró-materialistas, em favor do contributo social e da mudança.  

Um novo modo de pensar na segurança, e consequentemente na insegurança, tem sido 

pressuposto pelas dinâmicas sociais, económicas e políticas e pela inovação tecnológica que estão 

na génese da sociedade urbana e global, espoletada no final do século XX (Girling, et al., 2000). 
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Deve-se ter em consideração que atualmente vivem mais pessoas nas cidades do que o 

total da população mundial no ano de 1960, pelo que a reflexão sobre a insegurança exige que se 

tenha em consideração este crescimento exponencial das cidades quer em dimensão, quer em 

número (Davis, 2004).  

O sentimento de insegurança tem predisposto o crescimento de uma perspetiva 

socialmente discriminatória e diferenciadora face à grande diversidade social que hoje em dia se 

verifica existir nas sociedades contemporâneas, particularmente nas cidades (Davis, 2004). A 

sociedade moderna parece ter criado um indivíduo socialmente distante dos seus semelhantes. 

Assim, isolado e centrado sobre si próprio, os seus desejos e ambições, o indivíduo torna-se um 

sujeito que não tem competências sociais para ultrapassar um contratempo, vivenciando uma 

sensação de incerteza no seu quotidiano e uma sensação crescente de insegurança. Tudo isto 

ocorre apesar de todas as conquistas da sociedade moderna no que diz respeito às questões de 

violência e traduz-se num negativo impacto na qualidade de vida dos indivíduos, tanto na sua 

saúde física como mental (Davis, 2004). 

A insegurança tem sido apresentada em inúmeros meios de comunicação e tem sido alvo 

de inúmeras ações políticas que parecem acentuar uma visão classificatória e redutora da 

sociedade (Fernandes & Rêgo, 2011). Existem um conjunto de fatores que mais 

proeminentemente têm um papel ativo no desenvolvimento do sentimento de insegurança, são 

estes: maior sensibilidade à violência do que outrora; aparente inabilidade da sociedade em 

impedir o agravamento da situação social deficitária; falta de credibilidade no Estado como 

entidade que assegura a segurança de cada indivíduo e do coletivo; aumento da politização dos 

discursos sobre a temática e a crescente intromissão dos media na vida pessoal dos indivíduos e 

familiares, passando a mensagem que a violência social se encontra em crescendo (Fernandes & 

Rêgo, 2011). 

 

 

4. Escalas de medição do sentimento de insegurança 

 

A medida a que se recorre mais vezes para a mensuração da insegurança é a aplicação 

de inquéritos que permitem tirar uma inferência subjetiva da insegurança (e.g. medição das 

componentes do sentimento de insegurança); uma inferência objetiva (e.g. percentagens de 
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indivíduos que referem sentir-se inseguros em determinadas situações avaliadas) e uma inferência 

das características dos inquiridos que determinam maiores/menores percentagens de 

insegurança (Guedes, Cardoso, & Agra, 2012). 

Para a medição da insegurança podem ser aplicados inquéritos nacionais, nomeadamente 

da Inglaterra e País de Gales, cuja aplicação anual ocorre desde de 2001, designado de British 

Crime Survey e nacional dos Estados Unidos da América, o General Social Survey; internacionais 

(e.g. International Crime Victims Survey) e europeus (e.g., European Crime and Safety Survey, do 

qual Portugal é um país integrante), (Guedes, Cardoso, & Agra, 2012). 

Na medição do sentimento de insegurança um dos grandes problemas, segundo Hale 

(1996), é o facto de se usarem medidas que não distinguem a avaliação do risco e o medo do 

crime. Uma vez que o medo do crime tem sido medido com recurso a uma medida não concreta 

mas “global”, com recurso a questões como as citadas por Jackson (2004) -- “Quão seguro se 

sente quando está sozinho no seu bairro depois de escurecer?” ou, então “Quão seguro se sentiria 

se estivesse sozinho no seu bairro depois de escurecer?” -- e a perceção do risco de vitimação tem 

sido medida pela classificação da probabilidade de serem vítimas, mensurada pelos inquiridos, 

numa escala de respostas entre “nada provável” e “muito provável”, inúmeras críticas têm surgido 

na literatura face à medição do sentimento de insegurança (Skogan, 1999). Uma dessas críticas 

passa pela inferência que esta medida não cobre tipos específicos de crime, característica que é 

vista por muitos autores como fundamental para a medição do sentimento de insegurança 

(Williams, McShane & Akers, 2000; Jackson, 2004; Franklin, Franklin & Fearn, 2008). Para além 

disso, também não tem em conta as várias componentes do sentimento de insegurança, 

sobrestimando-se os níveis de medo percecionados pelos sujeitos (Gray, Jackson, & Farral, 2008). 

Ainda neste aspeto, é referido que os indivíduos apenas são inquiridos quanto à segurança de 

andar sozinho na escuridão e não se questiona sobre o “medo” propriamente dito, ou seja, não 

se questiona sobre a dimensão emocional mas apenas sobre o risco percecionado (dimensão 

cognitiva) e que determinados questionários não separam as questões hipotéticas das avaliações 

atuais (Gray et al., 2008; Franklin et al., 2008).  

Devido às lacunas identificadas, novos questionários para medição do sentimento de 

insegurança, com maior validade científica, têm sido desenvolvidos. Um dos exemplos do 

desenvolvimento de novos questionários passa pelo projeto Experience and Expression in the Fear 

of Crime, um projeto em que é explorada a componente emocional do medo. Nesse são referidos 

tipos específicos de crime, num tempo concreto, é classificada a frequência e a intensidade da 
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insegurança e são evitadas perguntas hipotéticas (Barker & Crawford, 2006; (Jackson, Farrall & 

Gray, 2007). Para além destas alterações, o desenvolvimento da distinção entre o risco percebido 

e o medo do crime aumentou a veracidade da operacionalização da insegurança e a instituição de 

uma medição multidimensional da insegurança (Jackson, 2005).  

As inferências subjetivas, objetivas sobre a insegurança e a perceção das características 

dos indivíduos que sentem mais insegurança, analisadas pela aplicação das escalas de medição 

de insegurança, detêm a sua maior utilidade na formulação de medidas e programas que sejam 

eficazes na redução deste sentimento (Hummelsheim, Hirtenlehner, & Jackson, 2011). 

Hummelsheim, Hirtenlehner e Jackson (2011) analisaram quais os programas eficazes na 

redução da insegurança e constataram que a aplicação de medidas preventivas que melhoram a 

capacidade individual de uma pessoa lidar com os problemas é mais promissora do que apenas 

o emprego de medidas compensatórias, maioritariamente colocadas em prática quando o primeiro 

processo falhou. Assim, a conceção e instituição de medidas preventivas tem uma importância no 

sentimento de insegurança percecionado que não deve ser esquecida.  
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CAPÍTULO II  

 ESTUDO EMPÍRICO 
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1. Objetivos 

 

Afigura-se como principal problemática desta investigação a análise do sentimento de 

(in)segurança no centro histórico da cidade de Guimarães. Através da aplicação de inquéritos por 

questionário a diversos atores sociais (residentes e não residentes), pretende-se analisar o 

sentimento de insegurança provocado pelo fenómeno do crime e da violência nos indivíduos desta 

comunidade específica. O presente estudo deverá ser orientado pelos seguintes objetivos: 

 

  - Avaliar a relação entre o crime e as variáveis sócio-demográficas; 

 

- Avaliar a relação entre o crime e a perceção de criminalidade e sentimento de insegurança; 

 

- Avaliar a relação entre o crime e a perceção e satisfação com a segurança; 

 

Esta investigação pretende exprimir a preocupação com o aumento do crime e o 

recrudescimento do sentimento de insegurança em Portugal, nomeadamente na cidade de 

Guimarães, procurando dar a conhecer e explicar a visibilidade destes, através da análise do medo 

do crime e da preocupação com as consequências provocadas na ordem social.  

Deste modo, poderá ser um contributo para aprofundar o conhecimento e a importância 

desta temática e, sobretudo, da realização deste tipo de estudo através da construção de inquéritos 

nacionais. Estes podem ser uma ótima ferramenta para a avaliação de uma comunidade, bem 

como para a contribuição da diminuição dos sentimentos de insegurança das comunidades na 

sua zona de residência.  

Para além disso, o trabalho foi estruturado com o intuito de incentivar a implementação 

de medidas que visem a redução deste sentimento, no sentido de diminuir a instabilidade social 

no que concerne à segurança no seu todo.  
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2. Metodologia 

 

A metodologia utilizada em investigação constitui o trajeto a percorrer para se atingir os 

objetivos delineados, respondendo às questões de investigação (Fortin, 2009). Segundo Fortin 

(1999, p.372), a metodologia é o “conjunto dos métodos e das técnicas que guiam a elaboração 

do processo de investigação ou parte de um relatório de investigação que descreve os métodos e 

as técnicas utilizadas no quadro dessa investigação.” Assim, é indispensável escolher um desenho 

apropriado ao que se pretende, seja isso explorar, descrever um fenómeno ou averiguar a 

existência de diferenças e verificar hipóteses (Fortin, 2009). 

Tendo em conta o objetivo traçado para este estudo e o tema do mesmo, considerou-se 

adequado e pertinente a utilização de uma metodologia de investigação quantitativa, com base no 

inquérito suportado pela técnica do questionário, administrados a 100 indivíduos, residentes e não 

residentes na área urbana em causa.  

A utilização desta técnica de recolha de informação permite, junto de um conjunto  

de indivíduos, extrair a informação e opinião de um conjunto alargado de pessoas (Hill  

& Hill, 2009). Este instrumento de investigação apresenta vantagens e desvantagens. Por um lado, 

podem ser utilizados junto de um grande número de sujeitos repartidos por um vasto território, o 

que permite obter mais informações de um conjunto populacional (Hill & Hill, 2009). E, por outro 

lado, a informação pode ser superficial e as perguntas com respostas fechadas podem originar a 

possibilidade de repetição nas respostas por parte dos inquiridos (Hill & Hill, 2009).  

 

2.1. Amostra 

 

Face à impossibilidade de inquirir toda a população-alvo, foram selecionados alguns 

elementos da população, aleatoriamente, de modo a que estes mesmos a representem. A amostra 

é composta por ambos os sexos e não foi determinada uma faixa etária específica, na medida em 

que interessa captar informação de indivíduos de todas as idades. O tamanho amostral foi 

determinado considerando como variável resposta um score de perceção do sentimento de 

insegurança, que se pretende calcular após avaliar a consistência interna das respostas dos 

participantes. Assim, seguindo as orientações de Field (2005) e considerando um nível de 



36 
 

confiança de 95%, um desvio padrão populacional estimado de DP=10 e um erro amostral máximo 

de 2, o número de participantes a inquirir estimou-se em >99. 

Foram inquiridos 100 indivíduos, residentes e não residentes do centro histórico da cidade 

de Guimarães, 48% do sexo masculino e 52% do sexo feminino, com idades compreendidas entre 

os 13 e os 91 anos, com média de 43.66 anos (DP=23.06); 46% dos inquiridos eram solteiros, 

38% casados, 9% viúvos e 7% divorciados. A escolaridade distribuiu-se por seis categorias: sem 

escolaridade (5%), 1º ciclo (20%), 2º/3 ciclo (24%), ensino secundário (36%), licenciatura (10%) e 

mestrado (5%). Do total de 100 inquiridos, 41% eram trabalhadores, 29% estudantes, 26% 

reformados e 4% desempregados (Tabela 1). 

 

Tabela 1: Caracterização sociodemográfica 

 

Característica n (%) 

  Sexo  

    Masculino 42 (42%) 

    Feminino 58 (58%) 

  Estado civil  

    Solteiro 46 (46%) 

    Casado 38 (38%) 

    Divorciado 7 (7%) 

    Viúvo 9 (9%) 

  Escolaridade  

    Sem escolaridade 5 (5%) 

    1º ciclo 20 (20%) 

    2º/3º ciclo 24 (24%) 

    Ensino secundário 36 (36%) 

    Licenciatura 10 (10%) 

    Mestrado 5 (5%) 

  Ocupação  

    Trabalhador 41 (41%) 

    Estudante 29 (29%) 

    Reformado 26 (26%) 

    Desempregado 4 (4%) 
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Cada participante foi inicialmente abordado e esclarecido sobre toda a investigação, sendo 

garantido o anonimato e assegurada a confidencialidade dos dados, que apenas serão utilizados 

para fins de investigação científica.   

 

2.2. Procedimentos estatísticos  

 

A análise de dados foi realizada com o programa SPSS (versão 22) (IBM Corporation, 2013). 

Na descrição das variáveis foram utilizadas médias (M) e desvios padrão (DP) em variáveis com 

distribuição simétrica e medianas (Mdn) e percentis P25 e P75 em variáveis ordinais ou com 

distribuição assimétrica. Nas variáveis categóricas foram utilizadas frequências absolutas (n) e 

relativas (%). 

A relação entre variáveis foi avaliada com o t-teste para comparação de variáveis com 

distribuição normal, teste qui-quadrado para a associação de variáveis categóricas e o teste Mann-

Whitney para a comparação de variáveis ordinais.  

O nível de significância para rejeição da hipótese nula foi de 5%. 

  

  2.3. Instrumento  

 

A técnica de recolha de dados foi o inquérito por questionário. Este é constituído por 

questões fechadas e abertas, de modo a obter a informação mais subjetiva em relação aos 

sentimentos de insegurança/segurança, de vitimação, entre outros por parte dos inquiridos, a par 

de dados mais objetivos. 

 

3. Tratamento e apresentação dos resultados  

 

3.1. Avaliação da criminalidade e insegurança 

 

De uma forma geral os inquiridos consideram que a criminalidade tem aumentado nos 

últimos anos (75%). Apesar disso, 66% não concorda que isso se aplique à cidade de Guimarães 

(Figura 1). 
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Figura 1: Perceção da criminalidade local e nacional 

 

Do total de 80 inquiridos que respondeu afirmativamente a pelo menos uma das questões 

anteriores, relacionada com o aumento da criminalidade nos últimos anos, 63.8% referiram 

problemas económicos ou de desemprego como estando na origem desta situação. Uma parte 

importante dos inquiridos (40%) foi da opinião que a ocorrência de tráfico ou consumo de drogas 

tem um papel importante no aumento da criminalidade; surge de seguida a ineficácia da 

polícia/legislação (20%), presença de muitos problemas/conflitos e ocorrência de crimes, ambos 

com 15% das respostas e 7.5% de referências ao aumento da criminalidade por relação com a 

mediatização e atenção dos meios da comunicação social. Foram ainda reportados outros motivos 

(n=4) como distúrbios mentais (n=1), falta de educação (n=2) e prostituição (n=1) (Figura 2). 
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Figura 2: Motivos apontados para o aumento da criminalidade 

 

A maioria dos inquiridos (90%) considera que o centro histórico da cidade de Guimarães 

é um local seguro no que diz respeito à criminalidade. Este grupo de inquiridos divide a sua 

perceção em considerar o centro histórico como seguro (64%) e muito seguro (26%) (Figura 3). 

 

 

Figura 3: Perceção de segurança no centro histórico 
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a espaços/equipamentos públicos (26%), agressão física (25%); foram também mencionados 

crimes rodoviários (18%), assalto a residência (12%), assalto a estabelecimento comercial (10%), 

roubo, com violência (10%) e outros crimes de menor expressão (Figura 4). 

 

 

Figura 4: Crimes mais frequentemente observados no centro histórico de Guimarães 

 

Os fatores que os inquiridos mais associam à ocorrência de crime são o consumo de 

drogas/álcool (67%) e a pobreza/desemprego (54%). Surgem de seguida os conflitos e 

delinquência juvenil (25%), falta de policiamento (22%) e incapacidade de atuação dos agentes 

policiais (20%). Surgem de seguida outras razões menos mencionadas como pouca severidade 

com os ofensores (12%), presença de pessoas estranhas (6%), reduzido movimento durante a noite 

(6%), má iluminação pública (6%), problemas familiares (4%) e mau acesso/arruamentos (4%) 

(Tabela 2). 
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Tabela 2: Fatores que os inquiridos associam à ocorrência de crime 

 

Fatores associados a crime  n (%) 

Consumo de drogas/álcool  67 (67%) 

Pobreza/Desemprego  54 (54%) 

Conflitos e delinquência juvenil  25 (25%) 

Falta de policiamento  22 (22%) 

Incapacidade de atuação dos agentes policiais  20 (20%) 

Pouca severidade com os ofensores  12 (12%) 

Presença de pessoas estranhas  6 (6%) 

Reduzido movimento durante a noite  6 (6%) 

Má iluminação pública  6 (6%) 

Problemas familiares  4 (4%) 

Maus acessos/arruamentos  2 (2%) 

 

No que diz respeito à ocorrência de crime na zona do centro histórico da cidade de 

Guimarães, 11% dos inquiridos referem ter sido alvo de crime e 24% referem que conhecem 

alguém próximo (e.g. familiar/ amigo) que também foi vítima de crime (Figura 5). 

 

 

Figura 5: Vítimas de crime 
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A prevalência total de criminalidade na amostra recolhida foi de 27%, incluindo os crimes 

contra o próprio e contra os familiares/amigos. Apenas 3% dos inquiridos sofreram crimes contra 

si, sem conhecerem qualquer outra situação; 16% dos inquiridos tiveram conhecimento de 

situações de crime contra amigos/familiares e 8% foram alvo de crime, bem como os seus amigos 

ou familiares (Tabela 3). 

 

Tabela 3: Prevalência de crime total, contra si e/ou contra familiares ou amigos 

 

Ocorrência de crime total n (%) 

  Total (contra si/ familiar ou amigo) 27 (27%) 

    Apenas contra si 3 (3%) 

    Apenas contra amigos/ familiares 16 (16%) 

    Contra si e contra amigos/ familiares 8 (8%) 

 

Dos 11 inquiridos que reportaram a existência de crime contra si, 8 (73%) referiram que 

o crime tinha ocorrido apenas uma vez e os restantes 3 (27%) reportaram crime mais do que uma 

vez (Figura 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Frequência da ocorrência de crime 
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Do total de 28 inquiridos que responderam positivamente à ocorrência de crime, contra si 

ou contra amigos/familiares, 32.1% referiram furto, 21.4% agressão física, 17.9% reportaram 

assalto a residência, 17.9% indicaram roubo e 14.3% assalto a estabelecimento comercial. Foram 

ainda observados crimes com frequência mais baixa como violência doméstica (7.2%), 

contra/entre menores (3.6%) e contra/entre idosos (3.6%) (Figura 7). Salienta-se ainda que dos 

três casos em que o crime reportado foi exclusivamente contra o próprio foi de assalto a residência, 

assalto a estabelecimento comercial e agressão física. 

 

 

Figura 7: Tipo de crime praticado relativo a todos os crimes 

 

O local mais frequentemente reportado para ocorrência do crime foi a via pública (63%); 

surgem de seguida os estabelecimentos comerciais (20%) e depois a casa (17%) (Figura 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Local onde o(s) crime(s) foi/foram praticado(s) 
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Os crimes ocorreram mais frequentemente à noite (50%). A ocorrência de crimes durante 

a tarde foi 39.3% e de manhã foi de 21.4% (Figura 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Momento em que o(s) crime(s) foi/foram praticado(s) 

 

Considerando todas as situações de crime, perpetrados ao próprio, ou a 

familiares/amigos, quando estes foram praticados, cerca de 46.4% dos inquiridos estavam 

acompanhados, 39.3% estavam sozinhos e em 14.3% essa informação não era conhecida (Figura 

10). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Com quem estava quando o(s) crime(s) foi/foram praticado(s) 
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Dos 19 inquiridos que responderam à questão acerca da partilha do acontecimento, 13 

(68.4%) partilharam o sucedido com amigos ou familiares, 2 (10.5%) partilharam com outros 

intervenientes como funcionários do lar e 4 (21.1%) não partilharam com ninguém. 

 

Na maior parte das situações de crime reportadas (60.7%) o agressor era estranho à 

vítima. No entanto, em 21.4% das situações, este era conhecido (Figura 11). 

 

 

Figura 11: Relação dos inquiridos com o agressor, responsável pelo crime 

 

Dos 100 inquiridos, 51% referiu ter medo de vir a ser vítima de crime e os restantes 49% 

não referiu esse receio (Figura 12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12: Medo de vir a ser vítima de crime 
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De entre os 44 inquiridos que responderam à questão relacionada com os momentos do 

dia em que mais receia ser vítima de crime, 36 (81.8%) apontam o período noturno e 6 (18.2%) 

referem que esse receio existe durante todo o dia. Do total de 100 inquiridos, 16% referem que 

evitam passar em alguns locais do centro histórico (Figura 13). 

 

 

 

 

Figura 13: Evita algum local em algum período do dia no centro histórico 

 

As principais referências aos locais evitados prenderam-se com ruas consideradas 

perigosas e locais escuros, principalmente durante o período noturno. 

 

3.2. Atuação dos agentes de segurança 

 

Das 28 situações de crime, 61% resultaram em formalização de queixa à PSP e as 

restantes 39% não foram reportadas (Figura 14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14: Formalização de queixa na PSP 
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Dos participantes que apontaram razões para não formalizar queixa na PSP, cinco 

referiram descrença nas forças policiais e dois afirmaram que a situação em causa não justificava. 

 

A opinião acerca das garantias de segurança dadas pelos agentes é maioritariamente 

baixa, com 63% dos inquiridos a responderem “às vezes” e 24% com opinião de que essa garantia 

nunca ou quase nunca é dada. Em sentido contrário, apenas 10% considera que os agentes dão 

“sempre” essa segurança. Em contraste com estes resultados, estão os da satisfação com a 

atuação dos agentes de segurança, onde 59% dos inquiridos se mostraram satisfeitos e 6% muito 

satisfeitos, em contraste com os 22% que estão pouco satisfeitos e 13% nada satisfeitos (Figura 

15). 

 

 

Figura 15: Opinião sobre a atuação dos agentes de segurança no centro histórico 

 

No que toca à opinião dos inquiridos sobre as melhorias a implementar na atuação dos 

agentes de segurança, 46% referiram maior policiamento, 7% maior segurança, 5% maior 

iluminação, 5% câmaras de vigilância e 2%, maior severidade com os ofensores. 
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3.3. Relações entre variáveis 

 

De seguida são apresentadas as análises estatísticas necessárias à resolução dos 

objetivos. 

 

Objetivo 1: Avaliar a relação entre o crime e as variáveis sócio-demográficas 

 

Na avaliação da relação entre as variáveis sócio-demográficas e o crime não foi registada 

nenhuma diferença estatisticamente significativa: idade (p=.164), sexo (p=.145), estado civil 

(p=.152), escolaridade (p=.329) e situação ocupacional (p=.414).  

Foi encontrada uma relação estatisticamente significativa entre o medo de ser vítima de 

crime e o sexo (p=.028); 61.5% das mulheres referem ter medo de serem vítimas de crime, 

comparativamente aos homens, com 38.5%. Do mesmo modo, a percentagem de mulheres que 

referiu evitar o centro histórico foi de 23.1%, em comparação com a dos homens que foi de apenas 

8.3% (p=.045) (Figura 16). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16: Relação entre sentimento de insegurança e sexo 
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foi encontrada relação estatisticamente significativa entre a idade e evitar locais do centro histórico 

(p=.215) (Figura 17). 

60,4%

38,5%39,6%

61,5%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

Masculino (n=48) Feminino (n=52)

Medo de ser vítima de crime

Não Sim

p=.028 

91,7%

76,9%

8,3%

23,1%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

Masculino (n=48) Feminino (n=52)

Evita locais do centro histórico

Não Sim

p=.045 



49 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17: Relação entre sentimento de insegurança e idade 

 

Objetivo 2: Avaliar a relação entre o crime e a perceção de criminalidade e 

sentimento de insegurança 

 

Não foi encontrada relação estatisticamente significativa entre a perceção do aumento da 

criminalidade em Portugal nos últimos anos e a vitimação de crime pelo próprio (p=.212) ou por 

amigos/familiares (p=.488) (Tabelas 4 e 5).  

Os inquiridos que foram vítimas de crime têm maior perceção de insegurança no centro 

histórico (40%) que os restantes (7.8%) (p=.002); o mesmo acontece nos inquiridos cujos amigos 

ou familiares foram vítimas de crime, com 50% deles a manifestar maior perceção de insegurança 

contra 21.1% dos inquiridos que não tiveram nenhum ou familiar vítima de crime (p=.042). 

Resultados próximos foram encontrados quanto à perceção do nível de segurança do centro 

histórico de Guimarães para quando a vítima era o próprio (p=.003) ou os seus amigos/familiares 

(p=.003) (Tabelas 4 e 5). 
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  Sim 83 (92.2%) 7 (7.8%)  

Perceção do nível de segurança do centro histórico   p=.003 

  Pouco seguro 6 (60%) 4 (40%)  

  Seguro 57 (89.1%) 7 (10.9%)  

  Muito seguro 26 (100%) 0 (0%)  

Tem medo de vir a ser vítima de crime   p=.127 

  Não 46 (93.9%) 3 (6.1%)  

  Sim 43 (84.3%) 8 (15.7%)  

Evita algum local do centro histórico   p=.990 

  Não 74 (88.1%) 10 (11.9%)  

  Sim 15 (93.8%) 1 (6.3%)  

 

Tabela 5: Comparação da perceção de criminalidade e segurança por vitimação (amigos/familiares) 

 

 Vítima de crime 

(amigos/familiares) 

 

 Não Sim p-valor 

Perceção do aumento da criminalidade em 

Portugal 
  

p=.488 

  Não 18 (81.8%) 4 (18.2%)  

  Sim 56 (74.7%) 19 (25.3%)  

Considera o centro histórico seguro   p=.042 

  Não 5 (50%) 5 (50%)  

  Sim 71 (78.9%) 19 (21.1%)  

Perceção do nível de segurança do centro 

histórico 
  

p=.003 

  Pouco seguro 5 (50%) 5 (50%)  

  Seguro 46 (71.9%) 18 (28.1%)  

  Muito seguro 25 (96.2%) 1 (3.8%)  

Tem medo de vir a ser vítima de crime   p=.722 

  Não 38 (77.6%) 11 (22.4%)  

  Sim 38 (74.5%) 13 (25.5%)  

Evita algum local do centro histórico   p=.525 

  Não 65 (77.4%) 19 (22.6%)  

  Sim 11 (68.8%) 5 (31.3%)  
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Objetivo 3: Avaliar a relação entre o crime e a perceção e satisfação com a segurança 

 

Os inquiridos que foram vítimas de crime mostraram-se menos satisfeitos com a atuação 

dos agentes de segurança (Mdn=2, P25-P75=2-3) em comparação com os inquiridos que não 

foram vítimas de crime (Mdn=3, P25-P75=2-3) (p=.048). Do mesmo modo, os inquiridos cujos 

amigos ou familiares foram vítimas de crime estavam menos satisfeitos com a atuação dos agentes 

de segurança (Mdn=2, P25-P75=1-3) que os inquiridos que não reportaram conhecimento de 

crime entre familiares e amigos (Mdn=3, P25-P75=2-3) (p=.042). Por fim, foi também observado 

que os inquiridos com familiares ou amigos vítimas de crime tinham uma menor perceção das 

garantias de segurança pelos agentes (Mdn=2, P25-P75=1-2) em comparação com os inquiridos 

sem contacto com esta situação (Mdn=2, P25-P75=2-2) (Tabela 6). 

 

Tabela 6: Comparação da perceção e satisfação com a segurança por vitimação (próprio) / (amigos/familiares) 

 

 Vítima de crime (próprio)  

 Não Sim p-valor 

Garantia de segurança pelos agentes de segurança 2 (2-2) 2 (1-2) p=.365 

Satisfação com a atuação dos agentes de segurança  3 (2-3) 2 (2-3) p=.048 

 Vítima de crime (amigos/familiares)  

 Não Sim  

Garantia de segurança pelos agentes de segurança 2 (2-2) 2 (1-2) p=.042 

Satisfação com a atuação dos agentes de segurança  3 (2-3) 2 (1-3) p<.001 

Resultados apresentados no formato Mdn (P25-P75), em que maiores valores de Mdn correspondem a maior 

sensação de segurança/ satisfação  

 

 

4. Discussão dos resultados 

 

Discutindo-se agora os resultados obtidos, torna-se evidente que entre os participantes 

deste estudo predominou a perceção de segurança no centro histórico da cidade de Guimarães. 

Contudo, é de salientar que houve um número significativo de sujeitos cuja perceção refletiu um 

medo notório de vir a ser vítima de um crime. 
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Por outro lado, verificou-se que um grande número de inquiridos (75%) afirma ter uma 

perceção de aumento da criminalidade em Portugal, contrariamente aos 66% dos participantes 

que não evidenciaram tal aumento na cidade de Guimarães. 

A verdade é que, de acordo com o RASI (2017), Portugal continua a apresentar níveis de 

criminalidade geral muito inferiores à média registada na União Europeia. Apesar de grande parte 

dos inquiridos percecionarem um aumento da criminalidade no nosso país, tem-se verificado, ao 

longo destes últimos anos, a descida da criminalidade geral e em especial da criminalidade 

violenta e grave (RASI, 2017).  

 Os problemas económicos e o desemprego são os fatores maioritariamente apontados 

como estando na origem desta situação. Surge por isso a ideia de que o crime e a crise aparecem 

de forma indissociável, tal como mencionado na literatura. A ocorrência de tráfico e o consumo de 

drogas também se revelaram um importante indicador no que respeita ao aumento da 

criminalidade. 

 Neste sentido, constata-se que a origem deste aumento surge associado, 

predominantemente, a problemas económicos ou de desemprego, a par do fenómeno do tráfico 

de drogas, associação frequentemente apontada por diversos autores. 

 Em relação à segurança no centro histórico, quase a totalidade dos inquiridos consideram 

o centro histórico da cidade de Guimarães um local seguro no que respeita à criminalidade, no 

sentido em que revelaram sentir que viviam numa área segura. 

 De facto, e de acordo com Skogan (1999), os indivíduos tendem a ver a sua própria área 

residencial como mais segura do que outras áreas, mesmo que isso não corresponda à realidade.  

No âmbito desta questão, podemos comparar esta percentagem elevada de sujeitos, que 

considera a zona onde reside segura, com os resultados obtidos no questionário elaborado pela 

Intercampus, realizado em 2017 e aplicado junto da população portuguesa, com 15 e mais anos 

de idade. Os resultados indicaram que apenas 10% dos inquiridos considera a zona onde reside 

como perigosa ou insegura, sendo que, comparativamente com 2012, revelam uma tendência à 

expressão de um menor sentimento de insegurança por parte da amostra de 600 indivíduos 

(Barómetro APAV- INTERCAMPUS, 2007). 

 Face aos crimes que consideram ocorrerem com mais frequência no centro histórico, deve 

salientar-se que, os mais frequentemente percebidos pela população inquirida são o tráfico de 

drogas e furto (sem violência), sendo que os danos a espaços/equipamentos públicos e a agressão 

física são também especialmente salientados.  
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Por sua vez, alguns autores concluem que a maioria dos delitos é contra propriedades, 

apesar da maioria das pessoas ter medo de sofrer uma ofensa corporal (Nelson et al, 2001). 

Confirmado também pelo RASI (2017) e congruente com a realidade em Portugal, onde os crimes 

contra o património continuam a ser mais representativos, com mais de metade dos registos 

criminais. 

No que concerne ao tráfico de drogas e às estatísticas disponíveis, a verdade é que, em 

Portugal, os crimes relativos a estupefacientes registaram uma subida em mais 960 participações, 

relativamente ao ano anterior (RASI, 2017). 

 Note-se ainda que os fatores que os sujeitos associam à ocorrência de crime, é o consumo 

de drogas/álcool, que assume especial importância, seguido da pobreza/desemprego. Os 

conflitos e delinquência juvenil, a falta de policiamento e a incapacidade de atuação dos agentes 

policiais são outras razões bastante mencionadas. 

 Deste modo, é possível perceber que a droga e a pobreza são apontadas pela maioria das 

pessoas como as principais causas associadas ao crime.  

Em consonância com a literatura, surgem os grupos, predominantemente jovens, como 

os principais atores do crime. Estes são normalmente oriundos de classes sociais mais 

desfavorecidas, ligados ao consumo de álcool e drogas (Machado, 2004). Estes gangs, como são 

designados por diversos atores, são referenciados pela sua associação a atividades delinquentes 

e ilícitas (Hagedorn, 2007), o que nos remete ao facto dos jovens serem muitas vezes apontados 

como ofensores devido à delinquência juvenil e ao consumo de drogas.  

 Para além disso, surgem como principais elementos do crime a existência de uma polícia 

pouco eficaz e incapaz de manter a segurança, tal como descrito por Fernandes & Rêgo (2011). 

 Outra categoria analisada diz respeito à vitimação, onde se pretende analisar se os 

inquiridos foram ou não vítimas de crimes nos últimos três anos e se têm conhecimento de alguém 

que tenha sido. Quando se aborda esta questão, é importante ter em conta que um número 

bastante reduzido de sujeitos afirmaram ter sido vítimas de algum crime na área referida. Estes 

valores sobem quando se questiona se conhecem alguém próximo que também foi vítima de 

crime.  

 Os crimes mais sofridos pelas vítimas foram furto, agressão física, assalto a residência e 

roubo. O local do crime referenciado como o mais frequente foi a via pública, sendo o mais 

reportado pelos inquiridos. Estes referiram ainda o período noturno como sendo aquele em que 

mais ocorreram os crimes. 
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 No momento da ocorrência a maioria das vítimas encontravam-se acompanhadas, sendo 

que as restantes revelaram estar sozinhas. Os crimes foram cometidos por indivíduos 

desconhecidos da vítima. 

 É interessante verificar que dos 100 inquiridos, mais de metade refere ter medo de vir a 

ser vítima de um crime.  

 Em relação aos momentos do dia em que receiam ser vítimas de crime, o período noturno 

é apontado pela maioria. Para além disso, são poucos os que alegam evitar passar em alguns 

locais do centro histórico. Por sua vez, os locais evitados são descritos como ruas perigosas e 

escuras, sobretudo durante o período noturno.  

 Perante a revisão bibliográfica, o medo do crime espoleta a criação de comportamentos 

cautelares, tais como evitar determinados locais e situações associadas ao crime (Warr, 1990). 

Em relação à parte respeitante ao controlo social, e no que se refere à perceção da 

população quanto à ideia de que a polícia faz tudo pela garantia de segurança, verificou-se que os 

inquiridos referiram que isso acontece “às vezes” ou “nunca/quase nunca”. Ao invés de 

garantirem “sempre” a segurança na área em questão, o que denota uma opinião não muito 

positiva a respeito da segurança garantida pelos agentes nesta área. 

 Em contraste com estas opiniões estão os da satisfação com a atuação dos agentes de 

segurança, sendo que os inquiridos se mostram maioritariamente satisfeitos.  

É fundamental salientar a opinião dos sujeitos no que toca a esta questão, na medida em 

que as representações existentes sobre a ineficácia do sistema de justiça penal surge como um 

dos mais importantes fatores explicativos para a crescente insegurança sentida (Ferreira, 2003). 

 O policiamento é frequentemente referenciado pelos inquiridos que classificam uma área 

como segura ou insegura, tendo por isso um papel fundamental na definição da insegurança 

(Fernandes & Rêgo, 2011). 

    É ainda curioso verificar que dos inquiridos que sofreram vitimação, a maioria formalizou 

queixa na PSP, no entanto os que não o fizeram revelaram como motivos a descrença nas forças 

policiais ou o facto de a situação em causa não se justificar.  

De acordo com Ferreira (2003), um dos principais motivos que leva um elevado número 

de vítimas a não participar os crimes de que são alvo está relacionado com a antecipação da 

incapacidade ou do desinteresse das autoridades policiais, bem como a antecipação da 

morosidade e do custo de qualquer procedimento criminal.  
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Por último, esta amostra revelou considerar-se necessária a implementação de melhorias 

no que toca à segurança. Tal como já foi referido nos resultados estatísticos, estes sugeriram um 

maior policiamento, maior segurança, maior iluminação, câmaras de vigilância e maior severidade 

com os ofensores. Comparando as respostas dos inquiridos a esta questão com o estudo retratado 

por Ferreira (2003), na cidade de Lisboa, também os sujeitos deste estudo sugeriram como 

principais medidas para reduzir a criminalidade e a insegurança revelada, mais policiamento, 

medidas judiciais mais severas e ainda a desarticulação dos referidos espaços perigosos através 

de programas de redução da exclusão social, da toxicodependência ou do desemprego. 

Partindo agora para uma análise entre variáveis, é do interesse deste estudo avaliar a 

relação entre o crime e as variáveis sócio-demográficas. Foi encontrada uma relação 

estatisticamente significativa entre o medo de ser vítima de crime e o sexo. As mulheres revelaram 

um maior medo de serem vítimas de crime, comparativamente aos homens. O mesmo acontece 

quando se fala em evitar alguns lugares do centro histórico.  

Esta conclusão vai ao encontro das muitas explicações de autores quando se aborda esta 

questão. Existem variadíssimas explicações para a questão do género, contudo, e tal como já 

mencionado no enquadramento teórico, podemos concluir que as mulheres apresentam níveis de 

medo de crime e sentimento de insegurança superiores aos homens, apesar de serem estes que 

se encontram sobre maior risco de vitimação (Leal, 2010; Ratnayake, 2016). Importa também 

salientar que, segundo diversos autores, os resultados diferem quando são analisados crimes 

específicos.  

Foi também encontrada uma relação estatisticamente significativa entre o sentimento de 

insegurança e a idade.  

Os indivíduos mais velhos, com 60 ou mais anos, manifestaram mais sentimentos de 

insegurança no que respeita a serem vítimas de crime do que os inquiridos com menos de 60 

anos. Efetivamente, apesar de já termos apontado anteriormente que existem inúmeras 

informações não concordantes na literatura relativamente a esta relação, os indivíduos mais velhos 

tendem a ser mais inseguros do que os mais jovens (Skogan, 1987; Gibson et al., 2002).  

É também curioso verificar que se encontrou uma relação entre a vitimação e a perceção 

de insegurança. Os inquiridos vítimas de crime apresentam maior perceção de insegurança no 

centro histórico que os restantes, tal como os inquiridos cujos amigos ou familiares foram vítimas 

de crime, contrariamente àqueles que desconhecem algum familiar ou amigo vítima de crime. 
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Percebe-se assim que tais experiências têm uma influência fulcral nas representações que 

estes indivíduos constroem acerca da insegurança. 

Em suma, estes resultados vão ao encontro do modelo de vitimação indireta, que revela 

que o crime afeta não só a vítima, mas também familiares, amigos e pessoas que têm contato 

com a situação (Fox et al, 2011). Já o modelo de vitimação direta remete-nos para o facto dos 

sujeitos vítimas de crime possuírem níveis de insegurança superiores (Skogan, 1987). Contudo, 

importa salientar que vários autores referem nos seus estudos a desproporcionalidade entre a 

vitimação e o medo do crime.  

 Outro dado fundamental resultante da investigação foi a relação encontrada entre o crime 

e a perceção de satisfação com os agentes de segurança. De salientar que os inquiridos vítimas 

de crime encontram-se menos satisfeitos com a atuação dos agentes, comparativamente com os 

restantes. O mesmo acontece com os inquiridos cujos amigos ou familiares foram vítimas de 

crime, a par de possuírem uma perceção mais negativa das garantias de segurança pelos agentes.  

Tal como mencionado por Ferreira (2003), tem-se vindo a constatar a existência de 

elevados índices de insatisfação nas poucas vítimas de crimes que optam pela participação. 

 

 

5. Considerações Finais  

 

Atentando aos principais resultados alcançados com a investigação realizada, é possível 

concluir que, embora o sentimento de insegurança surja particularmente associado com locais 

densamente povoados e ambientes urbanos (Grangeia & Cruz, 2013), o centro histórico da cidade 

de Guimarães é percecionado pela generalidade dos participantes como um local seguro.   

No que concerne aos objetivos gerais e específicos delineados para a presente 

dissertação, foi possível analisar a perceção da (in)segurança e a vitimação desta comunidade 

específica. Através dos resultados obtidos entendemos que na generalidade da amostra a perceção 

é a de que a criminalidade aumentou nos últimos anos, mas a grande maioria se sente segura na 

sua área de residência. 

Ora, apesar da preocupação acerca do fenómeno criminalidade e do receio de se poder 

vir a ser vitimado por uma conduta delinquente, a maioria dos indivíduos não revela especiais 
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sentimentos de insegurança. O que nos leva a concluir que é nos grandes centros urbanos que 

este sentimento se desenvolve com mais facilidade, o que não é o caso da cidade de Guimarães. 

Em relação à perceção de vitimação chegou-se à conclusão que nesta zona a maioria dos 

sujeitos não foi vítima de crime, e, entre aqueles que foram vítimas, a maioria formalizou queixa 

junto das autoridades de segurança. Os inquiridos que não o fizeram apontaram como motivos a 

descrença nas forças policiais ou o facto de a situação em causa não justificar. Os participantes 

do estudo encontram-se maioritariamente satisfeitos com a atuação dos agentes de autoridade. 

Contudo, as vítimas de condutas delinquentes revelaram-se menos satisfeitos com a atuação 

destes, comparativamente com os restantes participantes. 

A maioria dos inquiridos vê nos comportamentos de consumo e tráfico de drogas os 

principais causadores do clima de receio e insegurança, bem como da criminalidade. Para além 

disso, é também considerado o crime que ocorre com mais frequência no centro histórico de 

Guimarães, a par do crime de furto.  

 Ainda no âmbito da criminalidade presente/temida, os crimes mais sofridos pelas vítimas 

na área em questão foram furto, agressão física, assalto a residência e roubo.  

 Quanto aos sentimentos de insegurança vividos pelos inquiridos, são distintivos consoante 

o género e a idade, sendo as mulheres e as pessoas mais idosas aquelas que revelaram maiores 

preocupações relativamente a riscos urbanos.  

Este sentimento é também influenciado pelos locais e as circunstâncias, na medida em 

que os inquiridos revelam sentir mais receio durante o período noturno, sendo os espaços mais 

temidos as ruas consideradas perigosas e escuras. 

Podemos ainda concluir que o sentimento de insegurança não é experienciado do mesmo 

modo por todos os inquiridos. Os sujeitos com experiências diretas de vitimação e com 

conhecimento de casos de vitimação apresentam maior perceção de insegurança no centro 

histórico.  

Neste sentido, e de tal como mencionou Leal (2010), a experiência pessoal de vitimação 

e o conhecimento de outras emocionalmente próximas constituem elementos importantes no 

processo de construção da representação de insegurança.  

Sublinha-se a importância da aplicação de inquéritos nacionais para a mensuração da 

insegurança, bem como a instituição de medidas preventivas deste sentimento, tais como um 

policiamento mais visível e eficaz (principal necessidade referida pelos inquiridos), mais iluminação 

e, por exemplo, programas de redução da toxicodependência ou do desemprego. 
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 Revela-se por isso pertinente traçar objetivos concretos para a redução da perceção da 

insegurança bem como reforçar a confiança da população em relação às autoridades de 

segurança. 
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Universidade do Minho 

Instituto de Ciências Sociais 

Departamento de Sociologia 

 

 

Inquérito por questionário 

“Perceção do sentimento de (in)segurança no centro histórico de Guimarães” 

 

 

O meu nome é Ana Teixeira, sou licenciada em Sociologia e frequento o Mestrado em Crime, 

Diferença e Desigualdade no Instituto de Ciências Sociais da Universidade do Minho, sob 

orientação da Prof.ª Doutora Manuela Ivone Cunha. 

O presente inquérito por questionário foi elaborado no âmbito da realização da minha tese de 

mestrado que tem como principal objetivo analisar o sentimento de in/segurança provocado pelo 

fenómeno do crime e da violência nos indivíduos do centro histórico de Guimarães. 

O preenchimento deste questionário tem uma duração prevista de, aproximadamente, 10 minutos 

e ajudará a tirar conclusões importantes sobre este tema. Por isso, desde já agradecemos a sua 

colaboração.  

Não existem respostas corretas ou erradas.  

Este questionário é protegido e será utilizado apenas para fins de investigação 

científica. As suas respostas são, por isso, totalmente anónimas e confidenciais. O 

registo guardado das suas respostas ao questionário não contém nenhuma informação 

identificativa a seu respeito. Não será referido em momento algum o seu nome.  

A participação neste estudo é voluntária. 
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I. Dados sociodemográficos 

 

 

1. Idade: _____ anos 

 

2. Sexo: 

              

Masculino  Feminino    

 

3. Estado Civil:                    

                     

Solteiro(a) 

 

 Divorciado(a)  

Casado(a) 

 

 Viúvo(a)  

  

4. Escolaridade: 

 

Sem escolaridade                                  Licenciatura 

 

 

Ensino básico 1º ciclo (1º ao 4º 

ano)         

 Mestrado  

Ensino básico 2º e 3º ciclo (5º ao 

9º ano)   

 Doutoramento  

Ensino secundário (10º ao 12º 

ano) 

 Outro. Qual? ______________  
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5. Situação ocupacional: 

 

Estudante 

 

 Trabalhador(a)  

Desempregado(a) 

 

 Reformado(a)  

Outro. Qual?____________ 

 

 

 

         

II. In/segurança e crime 

 

6. Considera que a criminalidade em Portugal tem aumentado nos 

últimos anos? 

 

Sim  Não  Não sei  

  

7. E em particular na cidade de Guimarães? 

 

Sim  Não  Não sei  

 

Se respondeu não nas duas perguntas anteriores, passe para a questão 9. 

  

8. Quais os motivos que aponta como estando relacionados com o 

aumento da criminalidade?  

 

Problemas 

económicos/desemprego 

 Mediatização e atenção 

dos meios de comunicação 

social 
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Ocorrência de crimes  Ineficácia da 

polícia/legislação 

 

 

Presença de muitos 

problemas/conflitos 

 Ocorrência de 

tráfico/consumo de drogas 

 

 

Outros. 

Quais?________________ 

 

 

 

9. Vive no centro histórico de Guimarães (freguesias da Oliveira, S. Paio 

ou S. Sebastião) ou frequenta com regularidade esta zona? 

 

Vivo  Frequento com 

regularidade 

 Não frequento  

  

10. Considera o centro histórico seguro? 

 

Sim 

 

 Não  

 

11. Se sim, em que medida? 

 

Muito seguro  

 

Seguro  Pouco seguro  

 

12. Quais os crimes mais frequentemente observados nesta área urbana? 

 

Furto (sem violência)  Violência doméstica 

contra/entre idosos 

 

 



70 
 

Roubo (com violência)  Violência doméstica 

contra/entre menores 

 

 

Assalto a residência  Tráfico de drogas 

 

 

Assalto a estabelecimento 

comercial 

 Tráfico de armas  

 

 

 

Burla   Ofensas sexuais 

 

 

 

Danos a 

espaços/equipamentos 

públicos 

 

 Crimes rodoviários 

(condução sob efeito de 

álcool/drogas, condução 

sem carta, entre outros) 

 

Agressão física  Desconhece/Nenhum 

 

 

 

 

Violência doméstica 

contra/entre cônjuges  

 

 Outros. 

Quais?________________ 

 

 

13. Na sua opinião, quais os fatores que podem favorecer a ocorrência 

de crime? 

 

Consumo de drogas/álcool 

 

 Incapacidade de atuação 

dos agentes policiais 

 

 

Pobreza/Desemprego 

 

 Presença de pessoas 

estranhas 
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Pouca severidade com os 

ofensores 

 Reduzido movimento 

durante a noite 

 

Falta de policiamento 

 

 Má iluminação pública  

Conflitos e delinquência 

juvenil 

 

 Problemas familiares  

Maus 

acessos/arruamentos 

 Outros. 

Quais?_________________ 

 

 

 

 

III. Vitimação 

 

14. Nos últimos três anos, já foi vítima de algum crime nesta zona? 

 

Sim 

 

 Não  

 

15. Algum familiar/amigo já foi vítima de algum crime na área em 

questão? 

 

Sim 

 

 Não  

 

Se respondeu não nas duas perguntas anteriores, passe para a questão 24. 

 

16. Se respondeu sim em alguma das questões anteriores, lembra-se 

quando foi e se ocorreu mais de uma vez?_______________________ 
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17. Qual o crime que foi alvo? 

 

Furto  Violência doméstica 

contra/entre idosos 

 

 

Roubo  Violência doméstica 

contra/entre menores 

 

 

Assalto a residência  Tráfico de drogas 

 

 

Assalto a estabelecimento 

comercial 

 Tráfico de armas  

 

 

 

Burla   Ofensas sexuais 

 

 

 

Danos a 

espaços/equipamentos 

públicos 

 Crimes rodoviários 

 

 

Agressão física 

 

 Desconhece/Nenhum  

Violência doméstica 

contra/entre cônjuges 

 

 Outro 

Qual?_________________ 

 

 

18. Onde ocorreu o crime? 

 

Casa  Estabelecimentos 

comerciais 
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Via pública  Outro. 

Onde?_______________ 

 

 

 

19. Em que período do dia ocorreu o crime? 

 

Manhã  Tarde 

 

 Noite  

   

20. Estava sozinho(a) ou acompanhado(a)? 

 

Sozinho  Acompanhado 

 

 Não sei  

 

21. Formalizou queixa à PSP? 

 

Sim  Não  

 

21.1  Se respondeu não, indique o 

motivo:_______________________________________________ 

 

22. Falou ou recorreu a alguém para contar o acontecimento? 

(Familiares, amigos, algum serviço de atendimento a vítimas, entre 

outros): 

_________________________________________________________ 

 

23. Relativamente à relação com o agressor(a): 

 

Estranho(a)  Conhecido(a)  Não sei  
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24. Tem medo de vir a ser vítima de um crime? 

 

Sim  Não  

 

24.1 Se respondeu sim, em que momentos e períodos do dia tem 

mais 

medo?_________________________________________________ 

 

25. Evita algum local, em algum período do dia no centro histórico? 

 

Sim  Não 

 

 

 

25.1 Se respondeu sim, indique o local e o período do dia em que o 

evita:  

  

Local  Período do dia 

 

 

 

 

IV. Atuação policial 

 

26. Os agentes de autoridade garantem segurança na área em questão? 

 

Sempre  Quase nunca ou nunca 

 

 

Às vezes  Não sei 
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27. Relativamente à atuação dos agentes de segurança, encontro-me: 

 

Muito satisfeito  Pouco satisfeito 

 

 

Satisfeito  Nada satisfeito 

 

 

 

28.  De acordo com a sua experiência, o que acha que deveria ser 

corrigido ou melhorado? 

________________________________________________________ 
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