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Resumo

A abordagem sociológica sobre o comportamento anti-social e, especificamente, sobre a criminalidade, 
tem tido dificuldades em sacudir a influência dos paradigmas criminológicos e em constituir uma mais-
valia  de  conhecimento  científico  sobre  este  tipo  de  fenómenos  sociais  disruptivos.  Os  contributos 
clássicos foram fundamentais para revelar a relação entre o crime e a sociedade, demarcando-se de um 
positivismo  que  se  escudava  nas  concepções  individualistas.  A  própria  contribuição  dos  chamados 
estudos da Escola de Chicago foi bastante relevante para a compreensão da criminalidade urbana e para 
o estabelecimento de uma relação “consagrada” entre as desvantagens sociais e a prática de crimes. 
Porém, há hoje sinais de que a sociologia precisa de afirmar a sua relevância no quadro das contribuições 
multidisciplinares  existentes  para  a  compreensão  do  comportamento  anti-social  contemporâneo.  A 
comunicação propõe-se demonstrar  essa necessidade,  através  da apresentação de uma resenha de 
eixos  interpretativos  da  anti-socialidade,  e  defende  o  desenvolvimento  de  uma  abordagem  sócio-
ecológica do comportamento anti-social em meio urbano, com a apresentação de dados empíricos que 
pretendem validar o contributo da perspectiva ecológica em sociologia para a compreensão desse mesmo 
comportamento.



VI CONGRESSO PORTUGUÊS DE SOCIOLOGIA

2 de 16



VI CONGRESSO PORTUGUÊS DE SOCIOLOGIA

1. Definir um objecto

No património sociológico vivo, isto é, daquele acervo que usamos ainda hoje como referências teóricas 
úteis no exercício contemporâneo da sociologia, nomeadamente na esfera de influência do interaccionismo 
simbólico,  a  ideia  de Howard  Becker  (1963)  sobre  a  criação,  por  parte  dos grupos sociais,  do desvio 
(deviance) através da definição de regras cuja violação se qualifica enquanto tal, mantém a sua actualidade. 
Becker não transgrediu qualquer paradigma, nem se afastou significativamente do testamento durckeimiano 
sobre o crime enquanto acto contrário aos “estados fortes da consciência comum” (Durkheim, 1980 [1895]: 
87). Desse testamento consta a ideia de que a atribuição da importância por parte da consciência comum 
prevalece sobre a importância intrínseca de uma conduta dita censurável,  que a censura é mutável,  no 
tempo, no espaço, e diferenciadora dos grupos sociais, e que a própria conduta que se censura pode, sob 
certas condições,  abrir  o  caminho  a  uma mudança (bem acolhida  e  nada criticável  ou reprimível).  Na 
verdade, os ensinamentos de Durkheim apontavam para a conclusão de que um sistema ético, universal e 
intemporal,  seria puro ficcionismo. Não foi,  todavia,  nesse sentido que caminhou,  uma vez que veio  a 
distinguir entre os actos criminais que correspondem a mudanças que ocorrem na vida social, e aqueles 
outros que respeitam às condições constantes.

Na linha deste “senador” da sociologia moderna, Becker procurou acentuar na sua obra mais conhecida, 
Outsiders: Studies in the Sociology of Deviance 1963), a dificuldade em absolutizar o desvio, dado que este 
não decorre de uma ordem meta-social, mas antes de uma ordem socialmente instituída, descontínua (os 
tempos mudam, as vontades também) e sempre complexa – na medida em que a inconvencionalidade das 
práticas sociais desviantes é geradora de perplexidades, tensões e julgamentos de valor.

Em idêntico sentido se pronunciaram, depois de Becker, dezenas de outros autores, inspirados na teoria da 
rotulagem, (labeling approach) precisamente atribuída a este sociólogo norte-americano, nascido e vivido 
em Chicago, teoria que se poderia considerar precedida do legado sócio-ecológico, nomeadamente dos 
trabalhos de Tannenbaum (1938) sobre a  dramatization of evil,  pela teoria da associação diferencial de 
Sutherland  (1939),  ou  pelas  teses  da  reacção  societal  (societal  reaction)  de  Lemert  (1951),  mas  que 
certamente não terá sido também alheia, na sua formulação, às preocupações sobre os limites da estrutura 
ontológica das instituições sociais (sobretudo do direito), tão em voga nos anos 60.

Este posicionamento constituiu, nessa década, uma radical mudança de pensamento sobre o crime e a 
pena, abalando o paradigma etiológico-explicativo e a dogmática jurídico-penal que até então prevalecia, 
mas também grande parte da sociologia criminológica que até aí se praticou. Figueiredo Dias (2004) explica 
que esta transformação foi favorecida pela (e favoreceu a) progressiva substituição do Estado de Direito 
formal, “de vertente liberal e individualista”, pelo paradigma do Estado Social: “de um Estado que atenua as 
exigências  de  legalidade  formal (…)  em  favor  da  promoção  e  da  realização  das  condições  de 
desenvolvimento  harmónico  e  equilibrado  do  sistema  social”  (p.  22).  Vale  a  pena  recordar  que 
contemporânea desta mudança, e bastante próxima dela, foi a alteração paradigmática correspondente à 
chamada viragem subjectivista  que  ocorreu  nas  ciências  sociais,  e  que  se  traduziu  por  um crescente 
interesse pelo nível micro das relações intergrupais e interpessoais (Pereira Bastos et al., 2006).

A  consequência  da  transformação  a  que  alude  Figueiredo  Dias,  que  verdadeiramente  ainda  ocorre, 
porventura  com  avanços  e  recuos,  manifesta-se  numa  abordagem  cada  vez  mais  expansiva  (ou 
compreensiva) e que considera “a totalidade dos sistema de aplicação da justiça penal, (…)  incluindo as 
instâncias formais (…) e informais (…) de controle da delinquência; para passar a abranger, numa palavra,  
o inteiro «processo de produção» da delinquência” (Figueiredo Dias, 2004), p. 38).

Correndo o risco de uma excessiva simplificação argumentativa, o interaccionismo trouxe para a discussão 
algumas proposições que nos interessa reter em abono do que chamamos abordagem sócio-ecológica do 
comportamento anti-social.  Desde  logo,  o  da  heterogeneidade  social  e  cultural  repercutida no território 
humanizado, tendo como consequência a coexistência de diferentes escalas de valores e de apreciação 
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sobre os actos individuais e grupais, e a necessidade de desenvolver processos para dirimir os conflitos que 
tal heterogeneidade suscita. Depois, a subordinação da qualificação dos comportamentos ao escrutínio do 
grupo  social  dominante,  de  certo  modo em detrimento  das  características  intrínsecas  desses  mesmos 
comportamentos. Por último, a inferência avaliativa dos comportamentos em função da identidade social e 
local  (discriminação  negativa  que  resulta  das  chamadas  profecias  auto-realizáveis,  conhecidas  na 
Sociologia  da  Educação  por  efeito  de  Pigmalião).  Aliás,  esta  última  proposição  conduz  a  uma  outra, 
relacionada com o desenvolvimento de comportamentos confirmatórios dessa representação social, e que 
alimentam a espiral de desvio social.

Se este enquadramento poderá não trazer nada de particularmente novo para a discussão sobre como as 
sociedades produzem o seu próprio desvio, ele permite pôr em evidência algo que é da maior importância 
para abordagem sócio-ecológica.  Com efeito,  se o desvio social  não pode ser definido pela axiomática 
ontológica, mas forçosamente pela relação que estabelece com o ambiente físico e social que o gera, pode 
admitir-se que as alterações dos quadros sociais e ambientais em que os processos de interacção ocorrem, 
e  nos  quais  os  comportamentos  anti-sociais  se  manifestam (e  pelos  quais  se  definem),  podem gerar 
alterações na própria natureza do desvio social. No limite, poderia admitir-se que o desaparecimento dos 
factores  que  identificam  e  caracterizam  um  determinado  ambiente  físico  e  social  conduz  ao 
desaparecimento dessas condutas anti-sociais.

Num dos mais citados livros sobre desvio social publicado nos últimos anos,  The Relativity of Deviance 
(Curra, 2000), o seu autor acentua a relatividade do conceito de desvio e sublinha fortemente o seu carácter 
socialmente construído e natureza instável. Mas subsiste uma questão, porventura com maior potencial de 
efervescência científica, e que corresponde a saber se uma mais influente relação ambiente-pessoa pode 
gerar um certo determinismo comportamental (um quasi anatematismo sócio-ecológico), que se confundiria 
ou apresentaria como um produto da identidade de lugar, tal como a definiram Proshansky et al. (1983). A 
identidade de lugar pode ser entendida como uma subestrutura da auto-identidade de um indivíduo, e que é 
responsável (no sentido do seu elevado potencial explicativo) pelo seu desempenho enquanto sujeito social 
e ambientalmente integrado. Nesse sentido, estaríamos a falar de uma identidade de lugar que conduz aos 
(sem se confundir com os) processos de identificação com os lugares a que os indivíduos pertencem. Deste 
modo, o desaparecimento desses lugares não permitiria inferir que as condutas anti-sociais protagonizadas 
pelos elementos que integravam esses lugares fossem desaparecer (e porventura perdurariam enquanto 
essa identidade estivesse viva). Na mesma linha, Shaw e McKay (1942) postularam que as condutas sociais 
são transmitidas geracionalmente, e que esse processo de transmissão cultural  ocorre diferencialmente 
(fortemente associado ao desfavorecimento social e económico) e manifesta-se sobretudo nos interstícios 
urbanos – os quais  Burgess havia  denominado como zonas de transição na sua teoria  do zonamento 
concêntrico.

Aliás,  se  estivéssemos  alinhados  pela  teoria  da 
associação  diferencial  de  Sutherland  (1939), 
diríamos mesmo que para além do contexto físico e 
da  sua  significação,  haveria  que  não  descurar  o 
papel  da  organização  social  diferencial  e  do 
fechamento (ao  mainstream cultural  da sociedade) 
das áreas urbanas desfavorecidas na explicação da 
emergência  e  racionalidade  sociológica  do 
subculturalismo  que  o  comportamento  anti-social 
comporta. Mais, Sutherland define-o como “normal”, 
em razão do modo de socialização (aprendizagem 
social)  que gera essas condutas,  tal  qual  como a 
“boa” socialização gera as “boas” condutas. Esta é a 
matriz  teórica  de  Sutherland:  os  indivíduos 
associam-se  a  actividades  anti-sociais  porque 
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aprendem e interiorizam padrões comportamentais dessa índole com mais frequência, duração, prioridade e 
intensidade do que o fazem com outros padrões normativos que a sociedade proporciona. Por conseguinte, 
não é incompatível  que os delinquentes que se dediquem ao furto de carteiras nas imediações de um 
estádio de futebol, se emocionem minutos depois com a celebração colectiva do hino nacional, em total 
fusão  parcial  no  Nós  que  poderá  manifestar-se  por  estados  de  forte  comunhão  entre  os  presentes 
(salvaguardada a possibilidade de não se reconhecerem como vítima e agressor), efectuando os chamados 
consensos sociais relevantes. 

A implosão massiva das zonas problemáticas (nas 
quais  residem muitos  delinquentes  referenciados 
pelos  sistema  policial  e  penal),  levando  à 
movimentação (realojamento) dos seus moradores 
para  novas  urbanizações,  não  conduziria  à 
resolução  dos  problemas  sociais  criminais 
existentes, mas simplesmente à sua transferência 
para novos lugares, nos quais se iria reproduzir a 
mesma  subcultura  ou  associação  diferencial. 
Neste  aspecto,  o  insucesso  e  subsequente 
demolição do bairro social Pruitt-Igoe em St. Louis, 
projectado  em  1951  e  demolido  em  1972, 
permanece  como  paradigmático  do  equívoco 
modernista que Yancey (1972), citado por Soczka 
(2005),  refere:  “Pruitt-Igoe  representa  no  seu 
projecto  arquitectónico  um  exemplo  de  uma 

política nacional de habitação cujo único objectivo é proporcionar casas baratas para famílias sem recursos, 
com desconhecimento ou menosprezo pelo desenvolvimento de uma comunidade e da sua vizinhança” (p. 
117).  A  nossa  interrogação  consiste  em perceber  se  o  desastre  social  e  urbanístico  de Pruitt-Igoe  foi 
suficientemente impressivo, como acredita Nathan Glazer, citado por Shea (2007) para que os urbanistas e 
os políticos das cidades tenham aprendido a lição, hipótese em que não acreditamos, ou se todos nós 
temos algo que se assemelhe a uma Pruitt-Igoe nas nossas cidades – o que nos parece bastante mais 
plausível,  e  se  ilustra  com  alguma  facilidade.  Com  efeito,  quando  analisamos  o  elenco  de  bairros 
problemáticos na óptica policial, corroborada sobre vários aspectos pelas entidades públicas, privadas e do 
terceiro  sector  que  operam  nesses  mesmos  bairros,  verificamos  que  boa  parte  deles  são  bairros  de 
promoção habitacional pública (vulgo bairros de habitação social).

Porque  será  que  a  transmutação  das  questões  sociais  ocorre  nos  processos  de  translocação 
(heteronómica)?  Porventura,  a  heteronomia  agrava  problemas  porque  dissocia  as  pessoas  dos  seus 
lugares. Mas a manutenção das pessoas em locais indignos para se viver também é uma forma violenta de 
desumanização. A reabilitação urbana sem provocar movimentos irreversíveis de populações poderia ser 
uma solução a prescrever, mas subsiste em muitos casos a incómoda, mas real, questão do financiamento 
público  que viabilize  essa  resposta.  O turbilhão de questões urbanas que se colocam hoje,  não muito 
diferentemente do que aconteceu num passado relativamente recente, e até mais remoto, são agravadas 
pelo  efeito de escala:  hoje,  estas questões não se colocam relativamente a pequenas unidades sócio-
espaciais, a cujos moradores possa ter saído o jackpot do realojamento, deixando as demais numa situação 
de abandono à sua sorte. Hoje, estas questões respeitam a milhares de famílias que se encontram em 
igualdade de direitos, e podem, no limite, respeitar a grandes zonas urbanas e peri-urbanas.

A abordagem deixa, por conseguinte, o terreno da discriminação casuística – muito própria de uma certa 
administração da coisa pública que vive da gestão dos pequenos favores e da comiseração alheia – para 
se instalar no terrenos dos direitos sociais,  das políticas públicas,  do urbanismo e do ordenamento do 
território,  mas  também  no  domínio  das  estratégias  de  desenvolvimento  infantil,  das  políticas  para  a 
juventude, família, do desenvolvimento social sustentável, etc.
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A  reflexão  sobre  os  comportamentos  anti-sociais  não  pode  passar  incólume  por  estes  terrenos 
interdisciplinares, com incursões no Direito, nas Sociologias do Crime e do Desvio, também na Sociologia 
Urbana, na Psicologia Social e Ambiental, entre outras. E as suas consequências na formulação de políticas 
sociais  que  visem  a  prevenção  desses  mesmos  comportamentos  são  imprevisíveis.  Os  contornos  do 
objecto  científico  começam,  assim  a  desenhar-se:  os  quadros  e  processos  de  acção  que  moldam as 
relações intra e intergrupais (campo da análise accionista) nas quais emergem os comportamentos anti-
sociais,  tendo  em vista  a  formulação  de  políticas  adequadas  para  a  sua  prevenção  e  mitigação  das 
consequências desses comportamentos.

Trata-se de um objecto científico com propósitos públicos, no sentido que é reconhecido à Public Sociology, 
talvez  mais  próximo  do  entendimento  que  Gans  (2002)  lhe  atribui,  ainda  que  com  afinidades  com  a 
perspectiva de Burawoy (2005), enquanto compromisso de desconstrução e informação sobre um problema 
social. 

Mas uma melhor compreensão deste posicionamento carece,  desde logo,  de uma definição conceptual 
estável do conceito de comportamento anti-social.

2. A anti-socialidade

Aceitando que a socialidade, se define pela “capacidade humana de manter coesos os grupos e as redes,  
de lhes assegurar a coerência e a coesão que os constituem em sociedades” (Baechler, 1995: 58), a anti-
socialidade exprime um conjunto  de acções individuais  dos sujeitos sociais  (comportamentos)  e/ou um 
conjunto de acções de um grupo social restrito ou mais alargado, acções que afectam essa capacidade, 
gerando  tensões  pela  sua  desconformidade  diante  das  expectativas,  normas  ou  valores  formalmente 
instituídos ou prevalecentes. 

Nesta acepção, a anti-socialidade não é a negação da capacidade de constituir unidades de actividades, 
definida por Baechler como sodalidade, e um exemplo claro dessa mesma capacidade pode ser dado com 
os grupos de adolescentes, mais ou menos estruturados (até ao limite da sua constituição em gangs), Nem 
tão-pouco  nega  a  capacidade  humana  de  estabelecer  redes  de  interesses,  de  paixões  ou  opiniões, 
capacidade que o autor designa por sociabilidade. Os diferentes membros de uma claque de futebol, para 
dar outro exemplo, organizada por núcleos regionais e locais, prosseguindo objectivos comuns entre os 
seus membros, desenvolvendo os mesmos comportamentos anti-sociais ao abrigo de ideia programática de 
provocação  injuriosa  junto  dos  seus  antagonistas,  não  deixam,  com efeito,  de  protagonizar  uma  forte 
sociabilidade  entre  si,  revelando  elevado  potencial  sodalício,  mas  gerando,  em  simultâneo,  uma  anti-
socialidade latente ou manifesta.

Por conseguinte, o comportamento anti-social de um sujeito social, ou do grupo a que pertence, dificilmente 
será entendido sem recurso ao conhecimento do meio social e dos principais valores e orientações culturais 
que esse meio encerra, e como tal deve ser entendido como um produto de uma socialização que entra em 
clara competição subcultural e, no limite, em confronto com as normas e valores vigentes. Por isso mesmo 
se entende, com frequência, que certas “criminalidades” são subprodutos de meios específicos, algo que se 
poderia assemelhar a uma especialidade de grupos sociais acantonados em posições desfavoráveis numa 
dada  estrutura  social.  Numa  lógica  de  reprodução  ou  herança  social,  e  verificadas  as  condições  de 
manutenção  dos  factores  que  alimentam a  continuidade  desses  subprodutos,  dificilmente  se  poderiam 
esperar outras modalidades de comportamento. De novo nos encontramos nesta posição dilemática: será a 
anti-socialidade  reversível  ou,  pelo  contrário,  deveremos  assumir  o  anatematismo  social  como  uma 
inevitabilidade?

2.1. O enfrentamento político e jurídica da anti-socialidade 
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Como é que as sociedades sacodem a pressão que os comportamentos anti-sociais exercem sobre as 
normas e os valores prevalecentes, e a sob a organização social em geral?

Nas sociedades contemporâneas existe uma fronteira ténue, e movível, que separa as condutas anti-sociais 
entre ilícitos criminais e ilícitos sujeitos a contra-ordenação social ou mera reprovação. Em Portugal, um dos 
exemplos de como essa fronteira é móvel pode ser aduzido pela forma como se reprime a condução sem 
habilitação  legal.  Sob  determinados  ordenamentos  jurídicos,  por  exemplo  ainda  em  vigor  na  década 
passada,  tratava-se  de  uma transgressão  ao  Código  da  Estrada,  sancionada com uma coima,  mas  o 
mesmo comportamento é hoje um crime, devidamente tipificado em legislação avulsa (Decreto-Lei 2/98, de 
3 de Janeiro). 

No Reino Unido, para mudar de latitude e nos descentrarmos da realidade social que nos é mais próxima, a 
legislação define acto anti-social como uma conduta que causa ou pode causar medo ou receio, importunar 
a calma e a paz dos cidadãos, ou criar mal-estar individual e/ou colectivamente. São condutas consideradas 
egoístas que demonstram o desrespeito pelos direitos, liberdades e garantias dos restantes cidadãos, e que 
põem em causa a sua qualidade de vida, e mesmo a de comunidades inteiras quando tais condutas se 
tornam reiteradas, se generalizam e agravam.

Esta definição, que supomos propositadamente generalista e não taxativa do que em concreto se entende 
por uma prática que consubstancia uma conduta legalmente censurada, tem como objectivo permitir fazer 
face a situações concretas, e muitas vezes imprevisíveis, que necessitam de prossecução judicial. Tipifica 
uma conduta pela acção, um comportamento manifestamente positivo, tendencialmente doloso, ainda que 
em muitas das situações não passe de dolo eventual, que não depende de resultado. 

Sem uma preocupação de grande exaustividade,  estes comportamentos podem ser  agrupados em três 
grandes áreas:

Comportamentos na via pública (street scenes) – A argumentação para combater esses comportamentos 
que ocorrem na via pública refere ser vital que os espaços públicos (ruas, parques e jardins) sejam áreas de 
livre circulação, de lazer, onde as pessoas se sintam seguras e não sejam alvo de intimidação ou medo ou 
perturbação, de dia ou de noite.  Situações como mendicidade,  casos graves de alcoolismo crónico ou 
comportamentos desordeiros com base na ingerência abusiva de álcool, “mercados” e “pontos de venda” de 
estupefacientes e problemas ligados à prostituição de rua, não só pela parte da oferta mas também por 
parte de quem procura, têm um impacto enorme, criam um clima de insegurança, degradando a qualidade 
de vida geral das comunidades e devem ser objecto de uma prevenção orientada para a sua erradicação.

No que  diz  respeito  aos problemas relacionados com ingerência  abusiva  de bebidas  alcoólicas,  foram 
adoptadas no Reino Unido medidas legislativas que permitem às autoridades competentes não só deterem, 
em determinadas situações, sujeitos que praticam actos de desordem publica, como podem mesmo, em 
áreas onde estes problemas são reincidentes e graves, restringir o consumo público de bebidas alcoólicas, 
utilizando e aplicando o conceito de Designated Public Place Orders (que se poderia traduzir e entender por 
zonas livres de desordens).

No que diz respeito à prostituição, foram tomadas medidas vigorosas no sentido de criminalizar a conduta 
de  quem  procura,  e  portanto  criar  a  condição  para  a  oferta,  ou  solicita  os  serviços  de  prostituição, 
nomeadamente  comportamentos  públicos,  como  circular  a  baixa  velocidade  junto  aos  passeios,  com 
comportamentos muitas vezes agressivos e obscenos, procurando obter os serviços de um/a prostituto/a. 

A legitimação deste tipo de procedimento aparece parcialmente pela via da política de combate ao tráfico de 
mulheres para fins de exploração sexual,  por se entender que não existe justificação para tolerar uma 
conduta que alimenta o interesse das redes de tráfico, uma vez que estas estendem os seus ilegítimos 
interesses à prostituição de rua, e são, em qualquer dos casos, absolutamente reprováveis e reprimíveis.

Problemas de vizinhança (neighbourhood occurences) – São comportamentos anti-sociais levados a cabo 
por sectores minoritários, e algumas vezes isolados mesmo, que pela sua gravidade ou reiteração, acabam 
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por afectar toda a comunidade, ainda que o alvo seja apenas uma família, um prédio, uma rua. Geram 
sentimentos de insegurança, impotência, medo, muitas vezes potenciados pelo facto de o agressor viver 
mesmo ao lado da vítima.

Problemas de intimidação, perseguição, assédio e discriminação, bem como de violência verbal, e ruído, 
podem ser alvo de medidas imediatas de protecção das vítimas através de ordens judiciais denominadas 
Anti-Social Behaviour Orders, cuja violação é uma conduta criminalmente relevante, e que pode, para além 
da aplicação de penas de multa, levar mesmo à condenação a penas de prisão nos casos mais graves.

Comportamentos  anti-sociais  com  impacto  envolvente –  Actos  de  vandalismo,  degradação  do  espaço 
público ou bens privados, carros abandonados ou mal estacionados, dejectos animais, abandono de lixo, 
quer seja proveniente de explorações comerciais ou casas privadas, ou actos isolados de pessoas que 
circulam nas vias públicas, afixação de posters e pinturas ou  graffitis, utilização de animais perigosos de 
forma a criar medo ou clima de insegurança, condução perigosa ou utilização dos espaços públicos para 
reparação e venda de automóveis, são também considerados comportamentos anti-sociais. Todos estes 
comportamentos  criam,  de  acordo  com  o  legislador,  um  clima  potenciador  da  prática  de  outros 
comportamentos incorrectos, de um clima de degradação e mal-estar social, e que se enquadram nesta 
grande categoria.

Utilização  de  linguagem obscena,  gritos  ou  situações  de  desordem habitual,  participação  em rixas  ou 
atitudes  impróprias  como  urinar  nas  ruas,  podem  também  ser  englobados  neste  grupo,  e  encontram 
resposta através da aplicação da figura do  Acceptable Behaviour Contract, onde quem pratica a conduta 
relevante reconhece que está a agir de forma incorrecta e se compromete a alterar o seu comportamento 
perante  as  autoridades  competentes.  Com  os  Penalty  Notices  for  Disorder são  emitidos  avisos  que 
comportam  o  pagamento  imediato  de  uma  coima,  para  evitar  que  esses  comportamentos  sejam 
cadastrados.

Em Portugal,  grande parte  destas condutas não aparece criminalizada,  sendo mencionada e reprimida 
através dos regulamentos ou posturas municipais (em regra, do desconhecimento geral dos cidadãos, a 
começar pelos alegados prevaricadores).  Esse desconhecimento é,  de resto,  sintomático do que vimos 
defendendo, porquanto tratando-se de regras sociais dominantes,  justificadas pelo que em determinado 
momento  se  entende  consensualmente  aceite,  esse  desconhecimento  será  irrelevante  para  quem  as 
cumpre, e porventura uma surpresa para quem as viola. Inversamente, o desconhecimento poderá justificar 
que certas condutas tenham sido “desqualificadas” como anti-sociais – por força de um impulso reformador 
que  escapou  à  maioria  dos  cidadãos  –  continuem  a  ser  socialmente  sancionadas,  sem  que  existam 
mecanismos  legais  jurídicos  para  o  conseguir.  Mais,  em  face  dos  níveis  de  actualização  desses 
regulamentos, manifestamente desigual no território nacional,  pode ocorrer (e ocorre)  que uma conduta 
esteja interdita num município, e não esteja num outro. 

2.2. Da natureza da insegurança urbana enquanto problema social

Será a insegurança urbana, resultante da incidência e da prevalência do crime e da incivilidade não rotulada 
como crime, um problema social das urbes contemporâneas? Definitivamente sim, mesmo que corramos a 
identificar as diferenças que possam existir entre zonas de uma mesma cidade, entre cidades de um mesmo 
país, ou entre países de idêntico recorte civilizacional. Todavia, importa ter presente que não é, de todo, 
possível  estabelecer  uma  relação  estatística  significativa  entre  as  ocorrências  conhecidas  e  os  perfis 
sociológicos dos actores sociais envolvidos na perpetração. É, apesar de tudo, mais fácil caracterizar as 
vítimas da insegurança urbana.

Importa ter presente que, em rankings internacionais, os medos dos Portugueses, os crimes que ocorrem 
nas suas cidades, a criminalidade do nosso País, todos aparecem razoavelmente bem posicionados (ver 
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Jan van Dijk et al., 2005) mas o problema social da insegurança urbana subsiste nas sondagens de opinião, 
e não deixa de ser igualmente um problema social em Portugal.

Será, afinal, a insegurança urbana uma construção social correspondente ao que Roché (1996) identificou 
como a expressão  de uma representação social  do meio,  em que estão presentes lógicas  culturais  e 
identitárias e lógicas situacionais, isto é, ligadas à experiência do actor sobre a realidade vivida? Também! A 
insegurança tem uma materialidade e uma subjectividade que se influenciam reciprocamente. Ou seja, o 
crime e a incivilitas também se alimentam do medo que impregna essa representação social do meio, e esta 
encontra  na ilicitude  e  na  incivilidade  as  suas  fontes  de  alimentação.  Aqui  reside  parte  importante  do 
problema social.

Entendamo-nos, porém, no que queremos significar por problema social. Num velhinho texto de Merton e 
Nisbet (1961) encontramos uma definição tão simples, quanto operatória, de problema social: discrepância 
significativa entre os padrões sociais e a realidade. 

O que é isto da discrepância significativa? Podemos entendê-la como a parcela que, em cada momento 
histórico,  e  diante  de  cada  concreto  problema,  não  é  susceptível  de  aceitação  generalizada;  ou  seja, 
representa a parte socialmente inaceitável do desvio perante a norma instituída. Resulta, portanto, que essa 
parte  pode  variar  no  tempo  e,  seguramente,  em  cada  sociedade  e  dentro  dela,  mesmo  quando  se 
universaliza o enunciado de um problema social. Ainda aqui cabe distinguir entre o que o sociólogo pode 
identificar como problema social, no quadro da sua análise das relações sociais (que não são directamente 
observáveis, como sabemos), e o que a pré-noção de problema social nos remeteria (habitualmente, para 
questões de relacionamento social, identificáveis através de condutas e comportamentos).

Fixemos outro aspecto delicado na apreciação grupal e individual (subjectiva) dos problemas sociais. Essa 
discrepância de que falamos pode não ser (e não é) avaliada por igual, e em muitos casos ocorre que, sob 
certas  condições  sócio-ecológicas  -  digamos,  em  certos  ambientes  sociais  -  o  desvio  é  socialmente 
aceitável e integrado como conduta regular na vida do grupo e de cada um dos elementos que o compõem. 
Por exemplo, é frequente que em determinados grupos sociais a violência doméstica – pelo menos algumas 
das suas formas – seja  culturalmente integrada,  a tal  ponto  que a intervenção policial  (que deixou de 
carecer da formalização de queixa por parte da vítima) no sentido preventivo e/ou de autuação (por via do 
auto  de notícia,  com eventual  recomendação de  medidas preventivas  para afastamento  entre  vítima e 
agressor) seja considerada intrusiva e opressiva. 

Outros exemplos poderiam ser aduzidos, como sejam os crimes de ameaça, calúnia, ou mesmo de ofensa 
integridade física simples – devidamente tipificados no Código Penal – para os quais, e uma vez cometidos, 
alguns reclamam algo que se poderia designar por relativização culturalista. Ou seja, certas condutas, ainda 
que  sancionadas,  devem  entender-se  como  “esperadas”,  integráveis  e  inevitáveis  em  determinados 
contextos sociais, porque respeitam ao seu modo de vida. Daí que a sua prática possa não ser entendida, 
pelos elementos que integram esse contexto, como um problema social,  e menos ainda susceptível  de 
alguma  intervenção  preventiva  ou  cautelar.  É,  evidentemente,  uma  posição  que,  a  ser  aceite,  violaria 
princípios fundamentais em matéria de equidade quanto aos direitos, liberdades e garantias constitucionais, 
e  reduziria  o exercício  de soberania  estatal  a  um circunstancialismo localista.  Em termos sociológicos, 
admite-se que levantaria uma questão sensível, relacionada com o primado da tradição sobre a última ratio 
da organização política da sociedade: a lei.

A dificuldade,  a  exigir  um treino  específico  e  uma confluência  de esforços  (em parceria),  consiste  em 
salvaguardar o império da lei sem comprometer o funcionamento da sociedade, evitando em simultâneo a 
estigmatização de certos grupos sociais, entre os quais se torna mais frequente (ou pelo menos mais fácil) a 
identificação de certas condutas anti-sociais.

Este é, por excelência, o terreno da discussão sobre a relação entre criminalidade e exclusão social (esta 
última  em  sentido  multi-dimensional,  envolvendo  a  ausência  de  uma  plena  cidadania  económica, 
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educacional  e  cultural  e  carências  significativas  em  termos  habitacionais,  podendo  inclusivamente 
manifestar-se em termos de segregação  residencial).  Young (2001) chama a  atenção para  o  facto  da 
acentuação  no  comportamento  delinquente  dos  adolescentes  das  áreas  urbanas  socialmente  mais 
desfavorecidas não poder ser entendido como um fenómeno novo, nem radicalmente diferente do que se 
passou com as  coortes que antecederam aquelas que agora protagonizam essa delinquência, nem tão 
pouco de um fenómeno exclusivo dos grupos sociais a que pertencem. A diferença entre as adolescências 
poderá  estar,  entre  outros  factores,  na  intensidade  (pela  abrangência  e  reiteração),  nalguns  tipos  de 
incivilidades  e  crimes  específicos  e  na  ausência  de  controlo  social  subsequente  aos  factos  (uma  vez 
revelados). 

Ou seja, dizemos nós, a delinquência como expressão de um fenómeno social de mais amplo espectro, 
como é o da desorganização social, reflecte afinal a dificuldade sentida pelas diferentes instituições sociais 
(família, escola, polícia, empresas) para garantir em determinados contextos urbanos (manchas, bairros, 
pequenas unidades de vizinhança) a prevalência das condutas sociais regulares. Nessas circunstâncias, e 
com uma expressão acentuada, irrompem as condutas anti-sociais (criminais, contravencionais ou apenas 
censuráveis), criando condições para uma real perda de qualidade de vida e do sentimento de segurança 
por parte daqueles que compõem a comunidade. 

Ora a ideia da ecologia social do crime consiste em analisar as relações entre os modos de organização 
social grupal, as actividades que desenvolvem e o ambiente construído existente. Repare-se, por exemplo, 
na  avaliação  sobre  a  ocorrência  de  circunstâncias  que  indicam um ambiente  potencialmente  inseguro 
(Figura 1). Nessa avaliação, a condução em excesso de velocidade, os grupos de jovens sem supervisão, 
as desordens na via pública, o graffitismo, o consumo excessivo (e ostensivo) de álcool/drogas, as festas 
ruidosas, são circunstâncias que prevalecem sobre as condutas anti-sociais mais gravosas e tipificadas 
como crimes.

Figura 1 Prevalência das circunstâncias que indicam um ambiente potencialmente 
inseguro nas cidades-capital europeias (média ponderada para as 17 capitais)

Fonte: HIDEG, G., MANCHIN, R. (2005). Environment and Safety in European Capitals, 
EU ICS Consortium, Gallup Europe, Bruxelas

No caso destas condutas anti-sociais, sobre as quais as 
normas sociais são, porventura, menos explícitas (mas 
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nem  por  isso  menos  implícitas  no  domínio  da 
civilidade),  a  dificuldade  vê-se  acrescida.  Muitas 
condutas,  sujeitas  a  contra-ordenação,  parecem 
aceitáveis em determinados contextos, ou pelo menos 
toleradas.

Este  é  o  terreno  próprio  para  uma  tomada  de 
consciência  colectiva  e  institucional,  apoiada  pela 
observação  circunstanciada, sobre as questões que  se 
levantam quando se procura intervir no sentido de exigir 
o cumprimento das normas sociais vigentes, ou se se 
preferir, quando se activam os mecanismos de controlo 
social instituídos. 

Estaremos  porventura  em condições  de  perceber  que  a  insegurança  urbana  se  coloca  no  plano  das 
relações  sociais  nestes  espaços  e  que  ela  decorre  da  significação  que,  em cada  momento  histórico, 
atribuímos ao diferencial existente entre os valores dominantes e as práticas sociais. Se as relações sociais 
não  fossem  assimétricas,  se  não  condicionassem  valores  fundamentais  (transformados  em  direitos, 
liberdades e garantias constitucionais), se verdadeiramente fossem coisa diferente do que são, isto é, o 
esteio da vida colectiva, não falaríamos da insegurança de uns relativamente ao que outros fazem quando 
estão perto de nós: quando partilham um território em situação de proximidade. 

A prová-lo está o facto da insegurança se revelar diferentemente se as prevaricações, sejam criminais ou 
apenas moderadamente hostis para certos modos de vida, ocorrerem fora desses territórios de controlo 
secundário ou terciário. Exemplifiquemos.

Os  graffitis das  paredes  no  histórico  Bairro  Alto  só 
muito  residualmente  contribuirão  para  agravar  o 
sentimento de insegurança dos idosos de Alcântara, a 
braços com furtos de esticão nas ruas que frequentam, 
atulhadas  de  automóveis  que  lhes  condicionam uma 
mobilidade  de  bairro,  e  tolhidos  diante  da  violência 
física da noite Lisboeta acessível ao vivo pelas janelas 
das suas casas. 

No entanto, para os moradores do Bairro Alto, qualquer 
que  seja  a  sua  idade,  a  presença  tão  ostensiva  de 
graffitis,  e  sobretudo  a  reiteração  após  tentativas 
sucessivas de limpeza dos primeiros sinais, revela que 
vivem num território cujo controlo social formal é frágil e 
insuficiente para garantir, entre outros, os seus direitos 
patrimoniais  e  a  liberdade  para  o  usufruto  de  um 
espaço público e da sua propriedade privada sem tais 
iconografias espontâneas.  

Não se devem, ainda, excluir as questões relacionadas com os custos tangíveis e intangíveis da prática do 
graffitismo (referimo-nos a esta prática apenas para manter o exemplo), sendo que a reabilitação física do 
edifício  (custo  tangível)  é sempre muito elevada, e a perda de qualidade ambiental  e da liberdade de 
usufruto do local onde se vive, tendo um custo intangível, não é um dado irrelevante. Aliás, os custos do 
crime nas sociedades contemporâneas tende a ganhar relevo social e político (Cohen, 2005).

Todas  as  modalidades  de  crime  e  de  incivilidades  – 
graffitis, estacionamento automóvel abusivo, “esticões” 
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situação de obra na via pública.
Cidade de Lisboa, 2006
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e alguma violência física associada ao álcool e à droga 
–  passam-se  na  mesma  cidade,  sempre  com  uma 
qualquer  proximidade  (social  e  espacial),  mas 
eventualmente  com  a  conivência  de  algum 
distanciamento em face do problema social. A perda de 
controlo  social  do  espaço  por  parte  dos  que  estão 
perto,  e  a  não  substituição  de  poder  por  parte  das 
instituições  sociais  de  controlo  formal,  gera  a 
insegurança dos espaços de proximidade. 

O  resto  pode  vir  por  acréscimo:  pela  ausência  de 
estratégias e de planeamento urbanos; pela falta de um 
adequado programa de manutenção da qualidade do 
espaço público (entenda-se não apenas no sentido de 
domínio  público);  pela  ineficácia  como  praticamos  a 
qualificação  do  espaço  urbano  de  proximidade.  Mas, 
necessariamente, pelas formas do elemento construído 
(do edificado)!

No que respeita aos comportamentos anti-sociais tipificados como crimes, a sua distribuição – observável a 
partir dos registos policiais – põe em evidência uma clara separação dos locais mártires das zonas das 
quais, e alegadamente, são oriundos os seus perpetradores. A relação entre as manchas territoriais com 
maior  número  de  reclusos  residentes  e  a  localização  dos  designados  bairros  problemáticos  não  é 
inteiramente evidente, mas também não é desprezível (ver Figura 2).

Figura 2 Distribuição dos registos por arruamento e distribuição da população de 
reclusos por freguesia de residência (cidade de Lisboa e concelhos 
adjacentes)

Fonte: Projecto Metrópoles Seguras, LNEC, 2007

Aliás, um zoom territorial (ver Figura 3) – revelando a importância da escala na observação do território – 
acaba por fazer perceber que os referidos bairros problemáticos se situam em espaços urbanos intersticiais, 
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próximos  de  zonas  predominantemente  precárias  ou  suburbanas  desqualificadas,  sendo  agora  mais 
perceptível o que se poderia designar por áreas de influência (ou manchas territoriais) onde se revelam, 
com maior frequência, os sinais sinomórficos da incivilidade e da criminalidade.

Figura 3 Distribuição dos registos por arruamento e distribuição da tipologia sócio-
económica numa área urbana intermunicipal (Amadora-Lisboa)

Fonte: Projecto Metrópoles Seguras, LNEC, 2007

Esta  perspectiva  sócio-ecológica  do  comportamento  anti-social  revela  elevadas  potencialidades  para 
compreender o espaço urbano contemporâneo, pensando no seu valor  estratégico para uma mudança 
qualitativa, socialmente inclusiva e societariamente de compromisso. 

3. Da insegurança urbana como expressão de incumprimento do contrato social

O  conhecimento  e  compreensão  das  características  do  tecido  físico  urbano,  resultantes  de  opções 
urbanísticas planeadas, ou fruto do desenvolvimento continuado e não planeado das cidades, tornam-se 
incontornáveis numa reflexão sobre a criminalidade e o sentimento de insegurança em meio urbano. De 
acordo com Carmona  et al.  (2003),  a disponibilização da segurança e de protecção é um pré-requisito 
essencial do espaço urbano, e a sua ausência (ou ameaça) significa que a cidade não cumpre uma das 
suas primordiais e principais funções:  a segurança dos que nela vivem ou para ela se deslocam.  Neste 
sentido, a segurança dos urbanitas é entendida numa perspectiva mais holística, inscrita na promoção da 
qualidade do ambiente urbano, e como tal integrável  em escalas de satisfação das populações com as 
cidades que habitam.

A (velha)  questão  social  dos  comportamentos  desviantes  (delinquência)  e  da  criminalidade  nos  meios 
urbanos encorajou nas últimas décadas – e na linha do trabalho pioneiro  de Oscar  Newman (1972) – 
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Defensible  Space:  Crime Prevention through Urban Design in  the Violent  City  – o desenvolvimento de 
trabalhos científicos que procuram relacionar o desenvolvimento urbano sustentável e a prevenção criminal 
através do desenho ambientalii. 

O argumento transversal a esta área interdisciplinar emergente pode ser sintetizado nos seguintes termos: 
uma comunidade (urbana) segura e sustentável deve ser caracterizada por uma imagem de regulação ou, 
pelo menos, por algum controlo das ameaças, reais ou percepcionadas, ao bem–estar dos seus habitantes 
(Cozens, 2002). 

Implicitamente, o desafio aos urbanistas consiste em encontrarem soluções que revelem a capacidade do 
ambiente construído em impedir (ou mitigar) o sentimento de insegurança e as ocorrências (delinquentes ou 
criminais) que agravam este sentimento.  Essas soluções pressupõem o conhecimento das características 
sociais e físicas dos espaços em que o medo ocorre, trabalhando-as em termos urbanísticos por forma a 
"corrigir" a interpretação dos seus utilizadores como espaços perigosos – entendidos como possivelmente 
acolhendo actividades delituosas e/ou incivilidades que geram receio (percepção individual de ameaça) ou 
mesmo alarme social (generalizado). Estes espaços podem ser entendidos como perigosos, resultando de 
uma  representação  cognitiva,  ou  entendidos  como  tal  por  neles  terem  ocorrido  delitos  ou  praticadas 
incivilidades que reforçam uma cognição negativa do território. 

A  grande  questão  é  a  de  saber  como  se  poderão  desenvolver  soluções  adequadas,  politicamente 
aceitáveis,  financeiramente  possíveis,  economicamente  viáveis,  socialmente  justas,  uma  vez  que  a 
refundação urbana não é um cenário realista, como impossível e indesejável é a concepção de um espaço 
urbano totalitário, repressor e sob um permanente estado de excepção em termos de controlo policial. Cabe 
reconhecer e recomendar, com apoio na informação disponível, que não se escamoteie que o estigma, o 
limite,  o  confinamento espacial e o  encapsulamento institucional que caracterizam, em maior ou menor 
grau, muitos bairros das nossas cidades – sejam guetos, bairros degradados, zonas pobres – são factos 
que não favorecem a criação de uma sociedade sem medos e sem hostilidades.  A segregação social 
(sobretudo  económica,  habitacional  e  cultural,  mas  em muitos  casos  também  étnica)  é  o  produto  de 
relações sociais assimétricas que se perpetuam, e não podendo ser encarada como o rastilho obrigatório e 
único de muitos processos de desordem urbana e de uma certa criminalidade urbana, não será decerto o 
seu antídoto.

Este  raciocínio  equivale  a  dizer  que  as  bases  para  uma  intervenção  multissectorial  que  tenha  como 
propósito a qualificação do quadro de vida, nomeadamente através da redução da ocorrência das condutas 
anti-sociais e dos seus efeitos, não poderão dissociar-se do processo de fazer cidade e de a gerir. E isso 
significa a implicação dos actores sociais institucionais que se encontram no epicentro desse processo: os 
municípios.

A  disciplina  urbanística,  a  disponibilização  de  terrenos,  a  sua  infra-estruturação,  as  opções  de 
reconfiguração sócio-espacial através de programas de realojamento, a criação de infra-estruturas básicas 
(ou de parte delas) para equipamentos sociais, a própria criação de corpos municipais de polícia, com as 
competências que hoje detêm, sã atribuições do Poder Local.  Concomitantemente, a gestão do  habitat 
físico público (manutenção, qualificação, requalificação dos espaços públicos) é tarefa sua. Parece, pois, 
evidente, que sejam as autarquias parte convocada e destinatárias privilegiadas desta reflexão.

4. Referências bibliográficas

14 de 16



VI CONGRESSO PORTUGUÊS DE SOCIOLOGIA

BAECHLER, J. (1995), “Grupos e sociabilidade”, in BOUDON, R. [coord.],  Tratado de Sociologia,  Porto, 
Asa, pp. 57-95

BURAWOY, M. (2005), “For Public Sociology”, American Sociological Review, Vol. 70 (February), pp. 4-28).

COZENS, P. (2002) - Sustainable Urban Development and Crime Prevention Through Environmental Design 
for the British City. Towards an Effective Urban Environmentalism for the 21st Century, in Cities, Volume 19, 
Número 2, Amsterdam, Elsevier Science: 129-137CURRA, J. (2000),  The Relativity of Deviance, London, 
Sage.

DURCKHEIM, E. (1980 [1895]), As Regras do Método Sociológico, Lisboa, Presença.

GANS, H. (2002),  “More of  Us Should Become Public Sociologists”,  American Sociological  Association, 
ASAnet,  Footnotes,  July/August  2002,  Protocolo  disponível  em  http://www.asanet.org/footnotes 
/julyaugust02/fn10.html, [Data de acesso: 25 de Abril de 2004].

GLASER, D. (1956), “Criminality Theories and Behavioural Images”, American Journal of Sociology, vol. 61, 
nº 5,  pp. 433-444.

KESSLER, G. (2004), Sociología del Delito Amateur, Buenos Aires, Editorial Paidós.

LEMERT, E. (1951), Social Pathology, New York, McGraw-Hill.

MACHADO, P., PEREIRA, A., REBELO, M., MENEZES, M., CRAVEIRO, J., GUERRA, R., SANTOS, A., 
LEAL, A, GOMES, C. (2007), Metrópoles Seguras: Bases para uma intervenção multissectorial nas Áreas 
Metropolitanas de Lisboa e do Porto, (3 volumes), Lisboa, LNEC.

PEREIRA BASTOS, S. e PEREIRA BASTOS, J.G. (2006), Filhos Diferentes de Deuses Diferentes. Manejos 
da religião  em processos  de  inserção  social  diferenciada:  uma abordagem estrutural-dinâmica,  Lisboa, 
ACIME.

PROSHANSKY, H., FABIAN, A. & KAMINOFF, R. (1983). “Place-identity: Physical world socialization of the 
self”, Journal of Environmental Psychology, 3, pp. 57-83.

SHEA,  C.  (2007),  Structural  Integrity,  protocolo  disponível  em  http://www.boston.com/news/globe/ideas/ 
articles/2007/03/18/structural_integrity/?page=2, [Data de acesso: 18 de Setembro de 2007].

SOCZKA,  L.  (2005),  “Viver  (n)a  Cidade”,  in  SOCZKA,  L.  [coord.],  Contextos  Humanos  e  Psicologia 
Ambiental, Lisboa, Gulbenkian, pp. 91-131

SUTHERLAND, EH (1939), Principles of Criminology, Philadelphia, J. B., Lippincott.

TANNENBAUM, F. (1938), Crime and the Community, New York, Columbia University Press.

15 de 16



i  Ainda que o autor se encontre, à data da edição deste texto, em comissão de serviço fora da instituição a que pertence, e 
na qual exerce a sua actividade científica como investigador auxiliar, a reflexão empreendida e os trabalhos citados na bibliografia, 
nos quais parcialmente se apoiou e de que foi co-autor,  devem reconduzir  o leitor  ao acervo do Núcleo de Ecologia Social  do  
Laboratório Nacional de Engenharia Civil e à actividade que o autor aí desenvolveu até Dezembro de 2007.

ii Na literatura anglo-saxónica a sigla CPTED (crime prevention through environmental design) designa, genericamente, esta linha de 
investigação,  favorável  a práticas interdisciplinares envolvendo mais proximamente a sociologia,  a psicologia,  a criminologia e a 
arquitectura.


