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Resumo

Inúmeros estudos ecológicos têm procurado responder porque algumas cidades são mais violentas
que outras, ou porque alguns bairros possuem índices de criminalidade maiores que outros. No
entanto, poucos estudos têm dado atenção especial ao impacto que o fenômeno da criminalidade
tem sobre as atividades rotineiras das pessoas. Este trabalho busca investigar o grau com que
características demográficas no nível individual e características físicas e sociais no nível de bairro
afetam a rotina diária dos indivíduos com respeito ao medo do crime. A metodologia empregada,
para tanto, será de modelos de regressão multinível lineares de maneira a estimar a percepção de
medo dos indivíduos residentes na cidade de Belo Horizonte como uma função de dois níveis:
características individuais e contexto social da sua vizinhança.
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Introdução
Nos últimos anos, pesquisas de opinião têm apontado a violência como uma das principais
preocupações dos cidadãos das grandes cidades. Juntamente com o problema do desemprego, a
violência urbana é um componente que faz parte do imaginário cotidiano das pessoas. Assim como
em períodos de crises econômicas ou de recessão, as pessoas sentem-se inseguras quanto à
estabilidade em seu trabalho ou emprego, países com elevados índices de violência urbana
provocam inúmeras sensações de medo ou insegurança social em seus cidadãos.
As informações sobre violência no Brasil, em particular, sobre o número de homicídios
desde o início dos anos de 1980 apontam um cenário infeliz da realidade brasileira, colocando-nos
entre os três países mais violentos da América Latina e entre os países com as maiores taxas de
homicídio do mundo. Esta realidade, inúmeras vezes, tem sido noticiada pelos meios de
comunicação de massa que, associada à vitimização real vivenciada pelos indivíduos, torna-se o
combustível desta crescente “onda de medo” da violência observada entre as pessoas.
Teoricamente, pesquisas sobre a ecologia social de áreas urbanas têm voltado sua atenção
não somente para os efeitos das características dos bairros sobre o crime, mas também dos efeitos
das características dos bairros sobre o medo e percepção do risco de ser vítima de crime
(ROUNTREE & LAND 1996a, 1996b; SKOGAN & MAXFIELD 1981).
Neste artigo, utilizamos as abordagens teóricas sobre o crime, sobretudo aquelas decorrentes
dos desdobramentos da teoria da Desorganização Social (SHAW & MCKAY,1942) para avaliarmos
o impacto do crime sobre as percepções subjetivas de risco, isto é, o “medo percebido”.
Inicialmente, baseamos nossas hipóteses no fato de que, assim como o crime, a sensação de medo
está concentrada em algumas regiões específicas, ou vizinhanças no interior da cidade. No caso em
estudo, na cidade de Belo Horizonte. Ou melhor, o crime e o “medo” são fenômenos sociais
espacialmente concentrados em algumas áreas no interior da cidade. Disto decorre que, as
abordagens teóricas que explicam a distribuição espacial do crime também explicariam a
distribuição espacial do medo percebido. Esta será a nossa segunda hipótese de trabalho.

Ecologia Social e Crime

Em 1942, ano em que foi publicado Delinqüência Juvenil e Áreas Urbanas, Shaw e McKay
apresentaram uma nova abordagem de explicação do fenômeno da criminalidade (neste caso, da
delinqüência juvenil) baseada no que eles chamaram de teoria da Desorganização Social. Este
trabalho tem como fundamento a “Ecologia Social” que parte do pressuposto de que o crime, assim
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como os animais ou plantas, possuía uma forte relação com o meio ambiente, isto é, a explicação
para o fenômeno da criminalidade urbana estariam nas características físicas e sociais dos “lugares”
onde eles se concentravam.
Desde então, inúmeros “estudos ecológicos” têm procurado testar a relação entre as
variáveis independentes, como laços sociais e eficácia coletiva sobre o crime propriamente dito
(Sampson e Groves, 1989; Sampson et al, 1997; Villareal e Silva, 2006). Sem desconsiderar os
aspectos individuais dos delinqüentes, Shaw e McKay (1942) mostraram a forte conexão entre a
ocorrência de crimes e o contexto das áreas urbanas. No seu estudo, o crime apresentava uma
concentração espacial que se perpetuava ao longo dos anos1, ou seja, a localização espacial da
criminalidade na cidade se repetia para cada um dos períodos analisados. Para eles, a explicação
para este fenômeno não estaria no indivíduo, mas, era determinada por certos fatores que
caracterizavam as áreas violentas.
Segundo Shaw e McKay (1942), elevada mobilidade residencial, heterogeneidade étnica e
privação econômica impediam os residentes de determinadas áreas urbanas alcançarem objetivos
comuns e, caracterizavam uma vizinhança como “socialmente desorganizada”. Em termos mais
gerais, desorganização social é um conceito que se “refere à incapacidade de uma estrutura
comunitária em alcançar valores comuns a todos os seus residentes e de manter o controle social
efetivo” (Kornhauser, 1978). Assim, as altas taxas de criminalidade e delinqüência que
caracterizavam algumas áreas eram reflexos de um contexto de desorganização social em que os
fracos mecanismos de controle social formal ou informal reduziam os custos (social e legal) para se
cometer um crime (Silva, 2004).
No trabalho de Sampson e Groves (1989), a teoria da desorganização social é
definitivamente testada empiricamente. Esses autores conseguiram construir medidas consistentes
das dimensões abordadas pela teoria da desorganização social, considerando aspectos relativos aos
componentes da estrutura social das vizinhanças, como redes e controle sociais. Agregando as
respostas dos entrevistados ao nível de vizinhanças, estes autores intermediaram a relação
originalmente proposta por Shaw e Mckay (1942) por variáveis mediadoras que representavam a
organização social neste nível.
O merecido destaque que o trabalho de Sampson e Groves (1989) desfruta na literatura sobre
desorganização social, se comparado aos outros, justifica-se pelo fato de terem incorporado à
proposta original da teoria medidas sistêmicas de desorganização social ao nível da vizinhança. Tais
medidas absorvem o efeito direto das variáveis estruturais nas taxas de crime e delinqüência, e por
isso são definidas pelos autores como as “dimensões intervenientes de desorganização social”. As
1

Este estudo se baseou na coleta e mapeamento de dados de delinqüência juvenil para três períodos
distintos: 1900 a 1906; 1917 a 1923 e, 1927 a 1933).
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variáveis que compõem esta dimensão são representadas por medidas que dizem respeito a:
capacidade da comunidade de supervisionar e controlar grupos de adolescentes, redes de amizade
local e participação na comunidade em organizações formais e voluntárias.
Um dos mais elaborados estudos a associar características de vizinhanças a taxas de
criminalidade foi realizado na cidade de Chicago, em 1995, por Sampson, Raundenbush e Earls
(Sampson et al., 1997), considerado um importante avanço sobre a idéia original da teoria da
desorganização social. Os autores imputam ao conceito de “Eficácia Coletiva”, definida como
coesão social entre os vizinhos, combinado com sua predisposição para interferir no que é de
interesse comunitário, a explicação para as diferentes taxas de crime na cidade.
A premissa básica do estudo é que características sociais e organizacionais dos bairros
explicam as variações nas taxas de crimes que não devem ser atribuídas somente às características
demográficas agregadas dos indivíduos (Sampson et al., 1997, p. 918). De acordo com este
trabalho, as baixas taxas de crimes numa vizinhança seria o resultado de um ambiente em que os
residentes têm valores comuns compartilhados e, ao mesmo tempo, agem de forma a controlar as
atividades locais. Este controle social informal ao nível da vizinhança será mais bem exercido
quando houver maior interação e confiança entre seus residentes.
O que os autores definem como eficácia coletiva de uma vizinhança, portanto, é a conexão
entre coesão social, confiança mútua dos residentes e predisposição para intervirem na resolução de
problemas locais. Para eles, “eficácia coletiva é um meio crítico pelo qual residentes de localidades
urbanas inibem a ocorrência de violência pessoal, independente da composição demográfica da sua
população” (idem, p. 919).

Percepção de Medo

Este artigo pretende utilizar as considerações teóricas da ecologia social na explicação da
criminalidade e examinar o impacto das características das vizinhanças sobre a percepção de risco
(subjetivo) ou medo percebido. Vale destacar que embora sejam aspectos relativos ao mesmo
fenômeno o risco objetivo e o medo percebido são conceitos distintos. Enquanto o risco objetivo é
definido, em geral, como a probabilidade real de um indivíduo ser ou não vítima de um crime, o
medo percebido, matéria da nossa análise, é uma medida subjetiva. Trata-se da percepção do
indivíduo acerca do risco de vir a ser vitimado. Desde os primeiros estudos sobre o medo do crime,
destaca-se a diferença entre risco objetivo e medo ou percepção de risco. (SKOGAN, 1986).
A medida mais comum do “medo” é a percepção de segurança geral na residência, na rua ou
na vizinhança, sendo predominante em estudos que investigam fatores que influenciam a percepção
de medo (BAUMER, 1985; SKOGAN & MAXFIELD, 1981). Em alguns estudos, faz-se necessária
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a diferenciação entre medo e percepção do risco, pois existem fatores como aqueles que avaliam as
condições da vizinhança que estão mais relacionados com a percepção de risco do que com medo
do crime. O mesmo ocorre quando se analisa os fatores que influenciam o medo para crimes
distintos (WARR & STAFFORD, 1983; WARR, 1984; ROUNTREE & LAND, 1996;
ROUNTREE, 1998).
Neste estudo, tal distinção não se faz necessária uma vez que a análise se limita ao exame do
medo do crime, ao invés do risco objetivo de vitimização. Analisaremos o “medo do crime” de uma
maneira geral, buscando examinar os elementos que podem influenciar esta percepção tanto no
nível individual quanto no nível de vizinhança. Consideraremos, neste caso, os dois níveis de
análise porque muitos estudos têm apontado que o “medo de crime” é um fenômeno eminentemente
característico das mulheres, não-brancos e de pessoas com idades mais avançadas (STAFFORD &
GALLE, 1984; WARR, 1994), mas esta diferença pode estar associada ao “lugar” em que estas
pessoas residem.
As percepções subjetivas de crime são fenômenos sociais importantes uma vez que podem
ter conseqüências nocivas para os indivíduos e, sobretudo, para sua comunidade, segundo nível de
nossa análise (SKOGAN, 1986; SKOGAN & MAXFIELD, 1981; WARR, 1984). Quanto mais
medo de crime, mais os indivíduos podem deixar de sair de suas casas a noite, e este fator pode
conduzí-los a evitar lugares públicos como praças, ruas, parques, etc. O medo do crime pode
também, fazer com que os indivíduos procurem morar em condomínios particulares ou construírem
verdadeiras fortalezas contra possíveis ofensores (CALDEIRA, 2000). Em geral, quanto maior a
percepção de risco e, conseqüentemente, medo, mais os indivíduos se tornam reclusos, o que pode
gerar prejuízos para a comunidade (sua vizinhança), como exemplo a mudança de comércios e
pessoas para outras localidades consideradas mais seguras.
Neste sentido, estudos indicam que o “medo é mais distribuído (widespread) do que
vitimização objetiva porque aqueles que não foram diretamente vitimizados são vítimas indiretas e
tomam conhecimento da vitimização vivida por outros” (Covington and Taylor 1991). Quanto
maior a interação entre os indivíduos, maior será a troca de informação sobre vitimização,
conduzindo ao que Villareal e Silva (2006) apontaram como “vitimização vicária”, ou seja, maior
percepção de risco subjetivo e medo de crime. É interessante observar que, contrário à teoria, a
coesão social entre os residentes com elevada percepção de medo não se traduz em maior controle
informal ou confiança, promovendo maior segurança e reduzindo o crime, mas, pode conduzir a
mais medo de crimes.
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Vitimização Anterior
Skogan (1986) afirma que comunidades muito coesas seriam capazes de promover controle
social e prevenir crimes, mas, paradoxalmente, estas mesmas comunidades podem exibir mais
medo. Estes dois efeitos contraditórios podem dificultar o efeito direto da coesão, ou eficácia
coletiva, sobre o medo do crime. Indivíduos que foram vítimas de crimes ou comunidades muito
violentas, uma vez caracterizadas por densas redes sociais, tenderiam a apresentar uma elevada
percepção de medo, ou seja, áreas violentas ou vitimização anterior podem influenciar no medo
percebido. GAROFALO (1979) reporta que indivíduos vitimados anteriormente na vida tendem a
sentir mais medo e esta característica também influi na percepção do risco na vizinhança (TAUB,
TAYLOR & DUNHAM, 1981). Entretanto, outros estudos demonstram que o efeito da vitimização
anterior na percepção do risco, não é tão significativo como se esperava (FORDE, 1993; TAYLOR,
1996).
Com o intuito de verificar o efeito destas variáveis de crime na percepção de risco ou medo
de crime, serão testados modelos ecológicos. As medidas de vitimização anterior se referem ao
nível dos indivíduos e, com respeito à vizinhança, estaremos usando o número de ocorrências de
homicídios para os anos de 2000 a 2006. Conforme a literatura internacional, esperamos encontrar
que estes fatores tenham efeitos positivos sobre a percepção de risco.

Fonte de Dados
Os dados utilizados neste trabalho provêm de duas fontes: a Pesquisa de Vitimização
realizada pelo Centro de Estudos em Criminalidade e Segurança Pública (CRISP/UFMG), no ano
de 2006; e dados do Censo Brasileiro de 2000, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE).
A Pesquisa de Vitimização realizada em Belo Horizonte teve como população alvo os
habitantes da cidade de Belo Horizonte com idade igual ou superior a 15 anos, residentes em setores
urbanos especiais de aglomerados sub-normais (favelas) e não especiais (não favelas), segundo a
classificação do IBGE para os setores censitários. O tamanho da amostra foi prefixado em 4000
indivíduos, que responderiam a entrevistas domiciliares.
O segundo conjunto de dados utilizado neste estudo refere-se às informações sóciodemográficas e sócio-econômicas do Censo de 2000 agregadas para os setores censitários sorteados
na amostra da pesquisa de vitimização realizada pelo CRISP. Como recorte de pesquisa decidimos
denominar estes conjuntos de setores censitários como vizinhança, uma vez que cobrem uma região
geográfica pequena, entre três e quatro quarteirões, e com média de 256 domicílios. A utilização
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dessas informações comporá o conjunto de medidas de vizinhança, sendo o nosso objetivo é medir
o efeito destas características sobre a percepção do risco de vitimização individual.
Para testar nossas hipóteses, e analisar o conjunto de dados proposto por este estudo, o
trabalho propõe usar modelos de análise multi-níveis ou hierárquicos (BRYK; RAUDENBUSH,
2002; GOLDSTEIN, 1987). Especialmente adequados à proposta de análise de dados deste estudo,
esses modelos trabalham com dados que possuem uma evidente estrutura hierárquica: os indivíduos
em seu conjunto de atividades cotidianas (nível 1) vivem ou convivem em micro-regiões
(vizinhanças) ao redor de suas residências (nível 2).
Essa técnica estatística possui importantes propriedades que permitem identificar se há
variações explicativas entre os fatores de cada um dos níveis em análise. Primeiro, permite que a
variabilidade da variável resposta - neste trabalho, o fato do indivíduo ter alta sensação de
insegurança, nos diferentes níveis hierárquicos possa ser explicada através de variáveis preditoras
incluídas nesse outro nível do modelo. Segundo, possibilita quantificar quanto da variabilidade do
risco percebido de vitimização se deve a cada nível, tal que a proporção da variabilidade explicada
possa ser comparada diretamente. Além disso, permite a utilização de dados individuais dos
residentes. Em outras palavras, esses modelos tentam suprir uma dificuldade de utilização de
unidades de análise, cujas abordagens limitaram-se durante anos a análise de dados sóciodemográficos das vítimas. Os detalhes técnicos desses modelos são descritos por Bryk &
Raudenbush (2002) e Goldstein (1995).

Hipóteses
Para estimar modelos de regressão hierárquica, foi necessário considerar os resultados nos
níveis de vizinhança e de indivíduos razão pela qual as medidas foram elaboradas nestes
parâmetros. Não obstante, as hipóteses também se situam nesses dois níveis de análise.
No nível dos indivíduos, seguimos as considerações teóricas revisadas neste artigo e
acreditamos que as mulheres, os mais velhos e aqueles com renda mais elevada tendem a ter maior
percepção de medo. De uma maneira geral, as mulheres e os mais velhos tornam-se “alvos” mais
vulneráveis pelos criminosos e a percepção deste fato conduz a mais medo percebido. Do ponto de
vista da vitimização, sobretudo de roubos e furtos, os mais bem abastados tendem a se tornarem
vítimas mais “desejadas” também.
Fundamentalmente, a principal hipótese deste artigo é de que a percepção de medo, assim
como o crime, sejam maiores naquelas vizinhanças com um menor grau de interação e controle
8

entre seus residentes, traduzido naquilo que o Sampson chamou de Eficácia Coletiva (Sampson et
al, 1997). As diferenças entre taxas de criminalidade e, como é o caso deste trabalho, “percepções
de medo” entre as diferentes vizinhanças se dariam em função de grau com que os residentes destas
comunidades mantêm relações entre si e se predispõem a intervirem no sentido de alcançar
benefícios de alcance da comunidade.

Medidas e Métodos

A principal medida deste artigo é a variável que representa o “medo percebido do crime”.
Neste caso, os entrevistados responderam uma bateria de questões utilizadas para criar esta medida.
A tabela XX, a seguir, apresenta as questões apresentadas aos entrevistados.

Tabela 1 – Medidas utilizadas para a construção do indicador de “Medo Percebido de Crime”

(3) Às vezes

(4)
Raramente

(5) Nunca

(8) NS

(9) NR

Evita sair de casa à noite
Evita conversar com ou atender pessoas estranhas
Deixa de ir a locais da cidade que gostaria ou precisaria ir
Evita usar algum transporte coletivo que gostaria ou precisaria usar
Muda o caminho entre a casa e o trabalho e/ou a escola e/ ou lazer
Evita sair de casa portando muito dinheiro e objetos de valor e outros pertences
que atraiam atenção.
Evita freqüentar locais e eventos com grande concentração de pessoas
Evita sair e voltar sozinho(a) para casa.
Evita conviver com vizinhos.
Procura informar suas atividades e itinerários para amigos e parentes.
Outra atitude: qual?

1
1
1
1
1

2
2
2
2
2

3
3
3
3
3

4
4
4
4
4

5
5
5
5
5

8
8
8
8
8

9
9
9
9
9

1

2

3

4

5

8

9

1
1
1
1
1

2
2
2
2
2

3
3
3
3
3

4
4
4
4
4

5
5
5
5
5

8
8
8
8
8

9
9
9
9
9

(1) Sempre

Por medo da violência você...

(2)
Freqüenteme
nte

O medo da violência pode levar as pessoas a mudarem algumas coisas no seu dia a dia. Vou citar algumas destas coisas e gostaria de saber se vocêsempre, freqüentemente, às
vezes, raramenteoununca faz essas coisas.

Como se pode verificar, as respostas válidas variavam entre 1 e 5, numa escala decrescente
de medo. Por questões metodológicas de análise, recodificamos as variáveis e construímos um
“índice de medo” no qual valores maiores representam maior medo percebido pelo entrevistado. A
seguir, pode-se observar o comportamento deste índice de acordo com as estatísticas descritivas:
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Tabela 2 - Estatísticas descritivas do Indicador de Medo
Freqüência

Mínimo

Máximo

Média

Desvio Padrão

Medo

3744

10.00

50.00

31.1271

8.62861

Valid N (listwise)

3744

Para facilitar o entendimento dos resultados, utilizamos um modelo multi-nível não-linear
cuja variável resposta deve ser do tipo binoernoulli (0 ou 1). Por isto, transformamos o índice de
“medo percebido” como uma variável binomial de maneira que o último quartil da sua distribuição,
ou seja, valores superiores a 38, representam 1 (medo percebido) e valores inferiores a 1 seria
considerados como 0, ou seja, pouco ou nenhum medo percebido.
No nível individual, também foram construídas algumas variáveis independentes para serem
utilizadas nos modelos estatísticos. Estas variáveis foram definidas assim como usadas em trabalhos
anteriores e a sua utilização nos modelos de regressão hierárquica deste artigo permitiu que estas
medidas de nível individual fossem usadas como controle. Todas essas medidas dos indivíduos
foram obtidas a partir das respostas dos entrevistados. A tabela 3 mostra um pequeno sumário de
cada uma dessas medidas individuais utilizadas no modelo.

Tabela 3 - Estatísticas descritivas da variáveis individuais
Freqüência

Mínimo

Máximo

Média

Desvio Padrão

Sexo (homem)

3745

.00

1.00

.4385

.49626

Idade

3745

15.00

91.00

39.4091

16.61427

Raça (branco)

3745

.00

1.00

.3517

.47756

Estado civil (casado)

3745

.00

1.00

.3730

.48367

Estabilidade

3745

1.00

4.00

3.2830

1.00851

Vitimado

3745

0

1

.31

.461

O segundo nível do modelo de regressão hierárquico elaborado neste artigo considerou
medidas que buscam caracterizar as vizinhanças a partir da teoria da desorganização social. De
acordo com os argumentos desenvolvidos por Sampson e seus colegas (1997), comunidades com
elevado grau de Eficácia Coletiva, definida como coesão social, controle e confiança entre os
residentes, seria uma comunidade mais organizada no sentido de evitar a ocorrências de
criminalidade em seu interior, por isto, uma comunidade segura em que seus residentes teriam
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menos medo de serem vítimas de crimes. Neste sentido, as questões relativas a cada uma destas
medidas foram recodificadas e as respostas dos entrevistados foram utilizadas para calcular o
escores do componente principal a partir da análise fatorial. Essa técnica permitiu obter medidas
para as vizinhanças que sumarizassem cada uma das dimensões. A seguir, pode-se observar as
estatísticas descritivas das variáveis que compõem o segundo nível do modelo:
Tabela 4 - Estatísticas descritivas das variáveis de “vizinhança”
Freqüência

Mínimo

Máximo

Média

Desvio Padrão

Coesão social

189

-3.16737

2.21122

.0000000

1.00000000

Confiança

189

-3.95207

2.04083

.0000000

1.00000000

Controle informal

189

-2.81984

2.80869

.0000000

1.00000000

Eficácia Coletiva

189

-3.68073

2.27700

.0000000

1.00000000

189

0

21

2.72

3.529

189

-2.89663

2.86363

.0000000

1.00000000

189

0

1

.28

.450

Criminalidade
(homicídios 2000 a
2006)
Pobreza na vizinhança
Favela

Porque o “medo do crime” é a principal medida a ser avaliada neste artigo, procuramos
controlar o “medo” pela quantidade de homicídios registrados na comunidade (vizinhança) nos
últimos 7 anos. Desta maneira, pode-se captar o efeito da violência real na percepção de medo dos
indivíduos que vivem na comunidade.

Resultados

Todos os modelos analisados tiveram como variável dependente a percepção de medo dos
entrevistados. A utilização de um modelo de regressão múltipla do tipo hierárquico possibilita a
verificação da análise do “medo” sob o ponto de vista de indivíduos ou da vizinhança, isto é, uma
primeira questão que emerge é a de se saber o quanto do “medo” é explicado apenas pelas variáveis
do nível de indivíduo e quanto deste “medo” se dá em função das características da comunidade.
Neste sentido, um modelo nulo foi testado para verificar o coeficiente de correlação intraclasse, isto é, uma medida do grau de variação da variável resposta (medo percebido) ao nível
individual versus nível da vizinhança. A correlação intra-classe indicou que 17,3% da variação do
medo percebido de crime é explicado pelas características existentes no nível da vizinhança e o
restante, 82,7% é atribuído pelas características dos indivíduos. Embora a variabilidade no segundo
nível, da vizinhança, possa parecer baixa, a magnitude da correlação intra-classe em estudos deste
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tipo raramente ultrapassa 20% (Snijders and Bosker, 1999). Além disto, uma baixa correlação intra
classe não implica em um modelo estatisticamente não-significativo (Duncan and Raudenbush,
1999).
Desta maneira, gostaríamos de avaliar, neste trabalho, se as características ecológicas
abordadas pela teoria da desorganização social (Shaw e Mckay, 1942) e pelos trabalhos mais
recentes (Sampson et al, 1997) implicariam de alguma maneira na “percepção de medo” assim
como explicam a delinqüência e a criminalidade.
É interessante observar que, em todos os modelos, o nível de pobreza da vizinhança, foi
estatisticamente significante. O seu valor negativo indica que a percepção de medo é menor nas
vizinhanças mais carentes economicamente. Utilizamos a variável favela em todos os modelos
apenas como um controle, uma vez que o software HLM 5.0.4 utilizado neste artigo não permite a
inserção de peso amostral para o segundo nível de modo que esta variável foi utilizada para
controlar a sobre-representação de entrevistas nas áreas mais violentas e de favelas.
Quanto as variáveis ecológicas no nível da vizinhança, somente as medidas de confiança
entre vizinhos e de controle social foram estatisticamente significantes a menos de 10%. Naquelas
comunidades, ou vizinhanças, em que estes indicadores são maiores, há uma probabilidade, também
maior, de que exista uma maior percepção de medo. As outras medidas utilizadas, coesão social e
eficácia coletiva não apresentaram efeitos estatisticamente significantes sobre a percepção de medo.
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Tabela 5: Ajuste do modelo multi-nível não-linear:
Percepção de Medo

Intercepto

Modelo 1
-1.150***
(0.171)

Modelo 2
-1.159***
(0.181)

Modelo 3
-1.155***
(0.180)

Modelo 4
-1.155***
(0.180)

Variáveis: nível de vizinhança
Coesão Social

-0.012
(0.066)
0.098**
(0.050)

Confiança

0.088*
(0.051)

Controle Social

U

Eficácia Coletiva

0.081
(0.056)

-0.173 **
(0.085)
-0.022
(0.018)

-0.166**
(0.076)
-0.021
(0.018)

-0.158**
(0.075)
-0.020
(0.018)

-0.147*
(0.078)
-0.021
(0.018)

-0.291*
(0.162)

-0.277*
(0.161)

-0.277*
(0.161)

-0.281*
(0.161)

Sexo (masculino)

-0.663***
(0.084)

-0.660***
(0.084)

-0.661***
(0.084)

-0.660***
(0.085)

Idade

0.014 ***
(0.002)

0.015***
(0.002)

0.014***
(0.002)

0.015***
(0.002)

Raça (branco)

0.071
(0.086)

0.078
(0.086)

0.075
(0.086)

0.078
(0.086)

Estado civil (casado)

0.172**
(0.075)

0.166**
(0.075)

0.170**
(0.075)

0.168**
(0.075)

-0.091**
(0.045)
0.170**
(0.085)

-0.094**
(0.045)
0.169**
(0.085)

-0.094**
(0.045)
0.163**
(0.085)

-0.094**
(0.045)
0.167**
(0.085)

Nível de pobreza na vizinhança
Criminalidade na Vizinhança
Favela
Variáveis: nível individual

Tempo de moradia na vizinhança
(anos)
Vitimado

*p<.10 **p<.05 ***p<.01 (two-tailed tests). Erro padrão em parênteses.
Fonte: Pesquisa de Vitimização. Crisp – 2006

Tipicamente, as teorias de vitimização e os trabalhos sobre percepção de medo e risco
destacam que este sentimento é maior entre as mulheres e os mais velhos (Warr, 1984). Neste
artigo, os resultados são muito similares aos trabalhos internacionais, isto é, como se pode ver, as
mulheres chegam a ter 48% mais chances que os homens de sentirem medo. Da mesma forma, os
mais velhos e os casados têm mais chances de perceberem medo que seus pares e, a estabilidade
residencial, medida em tempo de moradia na vizinhança apresentou uma relação negativa e
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estatisticamente significante, demonstrando que o tempo de moradia reduz as chances das pessoas
apresentarem uma elevada percepção de medo.
Discussão
Desde a publicação de “Delinqüência Juvenil” (Shaw e McKay, 1942), pesquisadores têm
procurado testar a teoria da Desorganização Social no contexto anglo-saxão (Sampson e Groves,
1989; Grasmick, Sampson et al, Elliot, etc). Em trabalho pioneiro, utilizando uma das primeiras
pesquisas de vitimização realizadas no Brasil, Silva (2004) propôs um teste desta teoria no contexto
da cidade de Belo Horizonte e mostrou que a Eficácia Coletiva (i.e. Coesão Social) não explica as
diferenças entre as taxas de criminalidade no interior da cidade, além disto, as áreas mais pobres e,
em geral, mais violentas, apresentavam maior interação social que não se traduz, como esperado
pela teoria, em maior controle e menos criminalidade. Este resultado pode estar indicando que a
coesão social, no contexto brasileiro, seja o resultado de um processo social específico que
caracteriza a vida social das áreas violentas, isto é, redes sociais caracterizadas por redes sociais
densas embora restritas.
Usando medidas mais completas e a mesma cidade como laboratório para testar a teoria da
Desorganização Social, este trabalho foca suas análises na relação entre os componentes do
conceito de Eficácia Coletiva para estimar as diferenças na percepção de medo entre as distintas
“vizinhanças” em Belo Horizonte.

Por um lado porque o “medo”, assim como o crime

propriamente dito, mina os componentes estruturais da organização social afetando a vida em
comunidade e, por outro lado, porque o “medo”, traduzido no que Villareal e Silva (2006)
chamaram de “vitimização vicária”, é fruto de um processo imaginário que tende a se potencializar
na medida em que as redes de relações se tornam mais densas embora não exista experiências
próprias anteriores de vitimização real.
Os resultados corroboram as discussões de que a teoria da Desorganização Social, ou
melhor, os seus conceitos, devam ser operacionalizados mas também repensados para o contexto
específico do Brasil, talvez da América Latina. Isto porque no Brasil a interação entre os indivíduos
não se traduz em controle social informal, como se dá no caso dos EUA. O contato e troca de
informações não resultam em um maior controle da ordem social, isto é, em última instância, em
menos criminalidade. Por outro lado, a percepção de medo ocorre com chances maiores naquelas
“vizinhanças” em que há maior controle social e confiança entre os seus residentes. Tal resultado,
ao contrário da hipótese levantada neste artigo, parece indicar que o medo, isto é, a percepção do
risco subjetivo, é maior onde o controle e a confiança são maiores e conseqüentemente, menor a
incidência do crime, paradoxalmente, é a presença destes componentes que podem conduzir a mais
14

medo de crimes. Embora os resultados sobre a coesão não tenham sido significativos, pode–se
aventar que quanto maior a interação entre os indivíduos, maior será a troca de informação sobre
vitimização e, assim, a coesão social entre os indivíduos pode conduzir a maior “vitimização
vicária” aumentando a percepção de risco subjetivo e medo de crime. Isto nos leva a concluir que,
assim como o efeito do controle e da confiança, o da coesão social sobre percepção de risco é o
oposto previsto pela teoria da desorganização social para o crime.
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