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Trata-se de articular políticas econômicas de caráter estrutural que visem promover a autonomia dos indivíduos, a 
garantia de renda de forma sustentada e de redefinir sua qualidade na relação Estado / sociedade, que fortaleça a esfera 
pública, democratize o Estado e permita o exercício da cidadania. 

A atenção aos critérios de seleção dos beneficiários e também sua publicização recupera a credibilidade do Estado 
ante a herança clientelista e corporativista das políticas sociais no Brasil. 

O grande desafio é reconhecer as especificidades das identidades sociais dos distintos segmentos, sem que isso se 
traduza também em uma segmentação das políticas sociais. 
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Resumo: Embora a literatura nos apresente diversos estudos sobre o sentimento de insegurança, os mesmos apenas começaram a evidenciar 
alguma preocupação com o suporte teórico recentemente, visto que “muitos dos estudos sobre o medo do crime [sentimento de insegurança] 
foram realizados sem qualquer expectativas teóricas” (Beek, 2004, pp. 2-3), visto que usavam dados secundários de inquéritos nacionais, 
reanalisando-os. Numa análise que realizamos recentemente (Valério, 2007), verificamos que os artigos que abordam directamente diferentes 
modelos teóricos sobre o sentimento de insegurança apresentam dezassete nomenclaturas diferentes para os referidos modelos, embora se 
constate que em alguns casos, a única alteração é a da nomenclatura do modelo teórico e que, em outros, o que se verifica é a agregação ou 
desagregação de modelos abordados por outros autores. Nesta sequência, o trabalho que aqui apresentamos propõe um “novo” modelo, que 
designamos por global, visto termos verificado que embora todos os modelos analisados apresentem aspectos diferentes do sentimento de 
insegurança, abordam ao mesmo tempo aspectos comuns, sendo possível de encontrar uma relação entre todos esses modelos, sugerindo 
assim que estas diferentes perspectivas fazem parte de um modelo geral e global de explicação do sentimento de insegurança. 

1. Introdução 
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A criminologia (e consequentes especialistas), enquanto ciência que estuda todos os fenómenos associados ao 
crime, ou como refere Cusson, ciência que procura “tornar inteligíveis […] comportamentos e instituições; descrever, 
compreender e explicar de que é feito o fenómeno criminal” (2006, p. 13) tem-se debruçado desde há vários anos sobre a 
questão do sentimento de insegurança1, sendo actualmente um dos tópicos mais investigados na criminologia contemporânea 
(Farrall, Bannister, Ditton, & Gilchrist, 2000; Snedker, no prelo). 

Desta forma, e como apresentaremos de seguida, são diversos os estudos e artigos publicados que se centram na 
avaliação e frequência do sentimento de insegurança, apresentados sobre diferentes e diversas perspectivas. É investigado 
junto da população global de diferentes zonas geográficas, procuram-se diferenças entre géneros, classes sociais, escalões 
etários, tipologias de crimes, abrangendo ainda (entre outros tópicos de investigação) a influência que as forças policiais, o 
tipo de policiamento realizado e as políticas criminais.  

Existe actualmente uma tendência para que os estudos sobre esta temática abranjam diferentes sub-grupos 
populacionais e mesmo profissionais, procurando encontrar diferenças entre os mesmos de forma a permitir uma intervenção 
mais realista, adequada e direccionada (Bayley & Andersen, 2006; Zani, Cicognani, & Albanesi, 2001). Contudo, 
verificamos que a investigação do sentimento de insegurança junto de um dos sub-grupos populacionais e profissionais que 
lidam mais directamente e frequentemente com o crime (os profissionais das forças de segurança) é ainda um tema virgem na 
literatura internacional, sendo que será sobre esta temática que a presente investigação se irá debruçar. 

2. O Sentimento de Insegurança 

Seria lógico assumir que a importância dada ao estudo do sentimento de insegurança estivesse relacionada com o 
aumento do crime nas sociedades actuais2. Contudo, este é apenas um dos motivos, visto que (Evans & Fletcher, 2000; Zani 
et al., 2001) o sentimento de insegurança é um problema muito maior que o problema específico da criminalidade, tendo em 
conta que afecta um universo muito maior de pessoas. Assim, o sentimento de insegurança tem assumido, na sociedade 
actual, uma relevância cada vez maior, devido a aspectos como o aumento do crime, a atenção cada vez maior que é dada à 
vítima (Boutellier, 2001), a utilização política e no âmbito das políticas de protecção por parte dos governos internacionais 
(Sá, 2000), ao discurso social (Machado, 2004), a um sentimento de perda de controlo, no caso de ser vitimado(a) e 
correspondentes consequências (Cusson, 2006) 

Actualmente, este conceito vai muito além do inicialmente defendido por Garofalo, que o defendia como sendo 
“uma reacção emocional caracterizada por uma sensação de perigo e de ansiedade […] devido a ameaças de danos existentes 
no meio envolvente e que de alguma forma estão associadas ao crime” (Magro, 2001, p. 99), sendo apresentado (Zani et al., 
2001) como um conceito multifacetado que inclui, não apenas pela reacção emocional defendida por Garofalo, mas também 
com componentes cognitivas e comportamentais. Estas duas últimas componentes são entendidas como a probabilidade de 
vitimação e como comportamentos concretos dos indivíduos para evitar a possibilidade da ocorrência de um crime (McCrea, 
Shyy, Western, & Stimson, 2005). 

Para além destes aspectos, o conceito de sentimento de insegurança apresenta variáveis que “[…] para além de 
estarem relacionados com o crime, tem também a ver com uma série de fenómenos3 que caracterizam a sociedade actual” 
(Sá, 2000, p. 3). Assim, mais que a interpretação do fenómeno criminal por parte dos indivíduos, o sentimento de insegurança 
remete-nos para uma representação social do contexto onde os indivíduos [enquanto pessoas singulares ou pertencentes a um 
grupo ou comunidade] estão inseridos (Frias, 2004).  

A importância do estudo do sentimento de insegurança, revela-se também na necessidade de conhecer uma situação 
que põe em causa o bem-estar da população, visto que populações com maior nível de sentimento de insegurança promovem 
comportamentos protectores que muitas vezes resultam num isolamento social, que por seu lado também promove o aumento 
deste sentimento (Amerio & Roccato, 2005; Briceño-León & Zubillaga, 2002; Jackson, 2006). 

 
2.1. Modelos Explicativos do Sentimento de Insegurança 
O estudo do sentimento de insegurança na criminologia é uma temática bastante presente na literatura internacional. 

Contudo os estudos nesta área apenas começaram a evidenciar alguma preocupação com o suporte teórico recentemente. 
Como refere Beek (2004, pp. 2-3) “muitos dos estudos sobre o medo do crime [sentimento de insegurança] foram realizados 
sem qualquer expectativas teóricas”, visto que usavam dados secundários de inquéritos nacionais, reanalisando-os. 

Da análise que fizemos dos artigos que abordam os diferentes modelos teóricos sobre o sentimento de insegurança 
(Beek, 2004; Bissler, 2003; Farrall et al., 2000; Katz, Webb, & Armstrong, 2003; McCrea et al., 2005) dezassete (17) 
nomenclaturas diferentes para os referidos modelos. Contudo, e após a análise dos mesmos, constatamos que em diferentes 

                                                                 
1 Como verificaremos ao longo deste artigo, a utilização da expressão “sentimento de insegurança, é usualmente substituída por outras, como “medo do crime” ou 
mais recentemente “preocupação face ao crime” (Beck & Robertson, 2003). Neste estudo, utilizaremos o conceito de “sentimento de insegurança”, visto que o 
consideramos mais completo e exaustivo, desde logo porque, não se refere apenas a aspectos concretos sobre crime, abordando variáveis mais globais e que vão 
além da ideia de crime (Sá, 2000).  
2 Podendo o mesmo assumir um carácter “concreto” ou “difuso” de acordo com a situação específica em que o mesmo é sentido (Esteves, 1999; Gabriel & Greve, 
2003; Magro, 2001) 
3 Uma explicação mais exaustiva destes fenómenos será apresentada mais à frente neste artigo, quando abordarmos os diferentes modelos teóricos explicativos do 
sentimento de insegurança. 
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casos, a única alteração é a da nomenclatura do modelo teórico e que, em outros, o que se verifica é a agregação ou 
desagregação de modelos abordados por outros autores. 

Resolvemos, portanto, fazer uma análise dos mesmos, sendo que sugerimos a sua classificação em três (3) grandes 
grupos de modelos teóricos4: perspectiva criminal, Perspectiva das Incivilidades e perspectiva de desorganização social. 

 
2.1.1 Perspectiva Criminal 
Esta perspectiva (a mais estudada na literatura internacional) explica o sentimento de insegurança com base num 

conjunto de conceitos relacionados com vulnerabilidade face a situações de crime, vitimação pessoal ou vitimação vicariante, 
sendo as suas principais premissas que (McCrea et al., 2005): 

 aqueles que se vejam como vulneráveis;  
os que foram vítimas de crime; e  
aqueles que estão mais próximos de vítimas de crime (vitimação vicariante) têm um sentimento de insegurança 

maior. 
Dissecando as ideias apresentadas, e no que respeita à questão da vulnerabilidade, esta perspectiva defende que as 

pessoas mais vulneráveis são aquelas que têm uma maior exposição ao crime, falta de defesas efectivas, falta de medidas de 
protecção ou possibilidades de fuga, e que antecipam as consequências de uma possível ameaça (Beek, 2004). Devido a esta 
falta de recursos (pessoais e sociais) para lidar com situações de crime, estes indivíduos têm um maior sentimento de 
insegurança. Nesta base, as limitações físicas e ecológicas de determinados indivíduos é entendida como uma vulnerabilidade 
(Bissler, 2003; Katz et al., 2003). Verificamos assim que o sentimento de insegurança está relacionado com a percepção do 
risco (McCrea et al., 2005). 

Neste âmbito, os principais resultados que comprovam este modelo são os chamados paradoxos do sentimento de 
insegurança, ou seja o facto de os extractos populacionais menos afectados pelo fenómeno do crime serem exactamente os 
mesmos com um sentimento de insegurança maior. Estamos a falar do género feminino (Acierno, Rheingold, Resnick, & 
Kilpatrick, 2004; Amerio & Roccato, 2005; Bayley & Andersen, 2006; Beek, 2004; Bissler, 2003; Evans & Fletcher, 2000; 
Frias, 2004; Katz et al., 2003; Macmillian, 2001; Manita & Machado, 2000; McCrea et al., 2005; Pain & Townshend, 2002; 
Pantazis, 2000; Reid & Konrad, 2004; Snedker, no prelo; Sutton & Farrall, 2005; Whitley & Prince, 2005) e dos idosos 
(Acierno et al., 2004; Amerio & Roccato, 2005; Beek, 2004; Bissler, 2003; Evans & Fletcher, 2000; Frias, 2004; Katz et al., 
2003; Macmillian, 2001; McCrea et al., 2005; Pantazis, 2000; Reid & Konrad, 2004; Snedker, no prelo; Whitley & Prince, 
2005; Ziegler & Mitchell, 2003), que demonstram ter um elevado sentimento de insegurança, não consentâneo com a 
probabilidade de virem a ser vitimas de crimes.  

No caso dos idosos, mesmo nos estudos onde não fica demonstrado a existência de um sentimento de insegurança 
maior, verifica-se a percepção de os mesmos formarem um grupo extremamente vulnerável (Manita & Machado, 2000). 

Esta é, aliás, uma das principais explicações para estes paradoxos do sentimento de insegurança, quer no caso dos 
indivíduos do género feminino, quer no caso dos idosos, ou seja, o facto de percepcionarem que são mais vulneráveis do que 
o resto da população (Acierno et al., 2004; Evans & Fletcher, 2000; McCrea et al., 2005; Whitley & Prince, 2005). 

Existem também outras explicações para este fenómeno. No caso do género feminino diversos autores apontam 
para a posição social deste grupo na sociedade (Katz et al., 2003; Pantazis, 2000; Reid & Konrad, 2004; Whitley & Prince, 
2005) 

Contudo, dois estudos publicados recentemente parecem contrariar a ideia de que o género feminino tem um 
sentimento de insegurança maior. Sutton & Farrall (2005) confirmam a indicação de Frias (2004) ao verificarem (através da 
aplicação de uma lie scale) que a apresentação de um menor sentimento de insegurança por parte do género masculino poderá 
estar relacionado, não com os aspectos anteriormente evidenciados, mas com respostas socialmente correctas, devido aos 
estereótipos de género ainda presentes nas sociedades. 

Também a classe social tem sido estudada como factor que fomenta o sentimento de insegurança, no sentido de 
quanto maior for a classe social dos indivíduos, menor é o sentimento de insegurança dos mesmos, motivado pela capacidade 
de terem mais formas de protecção (Frias, 2004; Manita & Machado, 2000; McCrea et al., 2005; Pantazis, 2000; Wilsem, 
Witterbrood, & Graf, 2006). 

A relação entre o estado civil (ou o facto de morar sozinho) e o sentimento de insegurança tem sido pouco 
estudado, mas os estudos existentes apontam para a não existência de relação entre as mesmas (Evans & Fletcher, 2000; 
Frias, 2004), evidenciando o facto de tal poder ser explicado pela heterogeneidade de características destes indivíduos (Frias, 
2004). 

Variáveis como a saúde (Chandola, 2001), saúde mental (Whitley & Prince, 2005), o sentimento de insegurança 
pelos outros (Snedker, no prelo), o facto de estar desempregado (Evans & Fletcher, 2000) a sazonalidade (Semmens, Dillane, 
& Ditton, 2002)  e os gangs (Katz et al., 2003), têm sido estudadas na sua relação com o sentimento de insegurança, mas por 
não estarem enquadradas neste estudo ficam apenas como referência. 

                                                                 
4 Numa classificação relativamente similar a McCrea (2005). 
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Esta perspectiva defende também que os indivíduos que foram vítimas de algum tipo de crime têm um sentimento 
de insegurança superior aos que não o foram. Contudo, os estudos existentes sobre a relação directa entre vitimação e 
sentimento de insegurança não são conclusivos.  

Verifica-se a existência de estudos que apontam para a existência de uma relação (Frias, 2004), mas outros estudos 
apontam o caminho contrário, ou seja, a não existência (ou estatisticamente não significativa) dessa relação (Evans & 
Fletcher, 2000; Manita & Machado, 2000), embora assumam comportamentos defensivos e desenvolvam estratégias de 
cooping para lidar com essa situação (Frias, 2004; Katz et al., 2003; Magro, 2001) 

Devido a estes dados inconclusivos, a investigação começou a abordar também a vitimação indirecta (ou 
vicariante). Alguns estudos demonstram que a relação acima abordada (vitimação directa vs sentimento de insegurança) é 
inferior à relação entre o sentimento de insegurança e a vitimação indirecta, que apresentamos como vitimação vicariante 
(Hale, 1996, ref. por Katz et al., 2003, Esteves, 1999, Snedker, no prelo).  

Alguns autores (Hale, 1996, ref. por Beek, 2004) sugerem que este facto se deve a que ao não terem sido vítimas a 
suposição/imaginação do que poderá acontecer aumenta, ou que esses indivíduos realizam comparações entre as 
características (pessoais e sociais) das vítimas e as suas, reforçando a sua vulnerabilidade (Winkel, 1998, ref. por Beek, 
2004). 

Também dentro desta perspectiva, e no âmbito da vitimação indirecta, podemos encontrar a influência dos média 
no sentimento de insegurança dos indivíduos (Holbert, Shah, & Kwak, 2004; Huddy, 2004).  

Os estudos defendem que os média dedicam uma elevada percentagem do tempo a notícias sobre crimes 
(excedendo a realidade) sendo que promovem o sentimento de insegurança junto das populações, devido ao sensacionalismo 
das peças noticiosas (Koomen, Visser & Stapel, 2000) e às semelhanças nas características pessoais (Chiricos, Padgett & 
Gertz, 2000) e sociais (Lane & Meeker, 2003) da audiência (ref. por Amerio & Roccato, 2005). 

No seguimento e conjugação dos aspectos acima referenciados sobre as premissas desta perspectiva, Farrall (2000, 
pp. 400-401), analisa a proposta teórica de Van der Wurft e apresenta quatro (4) componentes psicossociais aos quais o 
sentimento de insegurança está relacionado:  

atractividade – a forma como os indivíduos se interpretam a si mesmos enquanto alvo atractivo de um crime;  
intenção perversa5 – a forma como uma pessoa atribui intenções criminais a outro indivíduo ou grupo;  
poder – diz respeito ao grau de auto-confiança e sentimento de controlo de um indivíduo em relação a uma possível 

ameaça ou vitimação; e  
espaço criminalizador – enfatiza as características do lugar, na hora e na presença de outros indivíduos e a forma 

como estas características podem potencializar uma situação de crime.   
 
2.1.2 Perspectiva das Incivilidades 
Esta perspectiva surge com a necessidade de explicar a existência do sentimento de insegurança, nos locais onde o 

risco de vitimação é baixo e inclui aspectos identificados como perturbações sociais e perturbações físicas. A primeira diz 
respeito a aspectos como a existência de sem-abrigos, toxicodependentes, ruído sonoro ou crianças mal-comportadas, 
enquanto que a segunda refere-se a actos de vandalismo, carros e casas abandonadas, graffitis ou lixo (Bissler, 2003; McCrea 
et al., 2005). 

Os autores que estão na base desta perspectiva (Wilson & Kelling, 1982, 1989) sugerem que caso as perturbações 
acima referidas não sejam resolvidas, os habitantes desenvolvem um sentimento de que o controlo social informal terminou e 
que os mesmos não se preocupam como o local onde vivem, evidenciado que “algumas vezes, arranjar janelas quebradas6 faz 
mais para reduzir o crime que o convencional policiamento orientado para os incidentes” (Wilson & Kelling, 1989, p. 46). 

Neste pressuposto, as incivilidades são um sinal de perigo antecipado e pode provocar um aumento no sentimento 
de insegurança dos indivíduos que habitam nesses locais (Bissler, 2003), não sendo necessário a existência e o conhecimento 
de situações reais e concretas de crime.  

Numa consequência desta situação (também comum aos restantes modelos explicativos), a percepção de perigo, faz 
com que as pessoas tomem medidas preventivas (como não sair de casa, mudar de local de habitação, entre outros) que levam 
a uma diminuição da coesão e estabilidade do local onde habitam, provocando consequentemente um sentimento de 
insegurança ainda maior (Katz et al., 2003; Robinson, Lawton, Taylor, & Perkins, 2003). 

 
2.1.3 Perspectiva de Desorganização Social 
Os estudos no âmbito desta perspectiva defendem que a inexistência (ou existência em baixo nível) de processos 

sociais num local, como a reciprocidade entre vizinhos, o sentido de comunidade e o controlo social informal faz aumentar o 
crime e, consequentemente, o sentimento de insegurança das populações desses locais (McCrea et al., 2005), ou seja, está 
assente nas percepções das dinâmicas das comunidades (Katz et al., 2003). 

                                                                 
5  “evil intent” no original inglês. 
6 “Broken Windows” no original inglês. Este termo dá nome ao modelo teórico desenvolvido pelos autores (Wilson & Kelling, 1982), sendo um modelo 
explicativo não do sentimento de insegurança, mas do crime em geral. 
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A principal diferença entre esta perspectiva e a anterior é que, enquanto a primeira é centrada em aspectos 
individuais das comunidades e a forma como determinada pessoa entende determinadas situações, esta perspectiva assenta no 
entendimento da estrutura dessa mesma comunidade, na existência (ou não) de redes sociais informais. 

Contudo, os estudos existentes neste âmbito são contraditórios, visto que se por um lado a existência destas redes, e 
consequente coesão da comunidade pode levar a uma diminuição do sentimento de insegurança (Bissler, 2003; Katz et al., 
2003; Ross & Jang, 2000; Wilsem et al., 2006), por outro lado estas mesmas redes são uma fonte de informação sobre crime 
e vitimação, o que provoca um aumento do sentimento de insegurança (como defendido pela perspectiva criminal) (Bissler, 
2003). 

Uma outra premissa existente nesta perspectiva é a de que indivíduos que habitem em comunidades com pessoas de 
diferentes backgounds culturais têm um sentimento de insegurança mais elevado, visto que como os valores, atitudes e 
comportamentos desses indivíduos são diferentes (logo mais difíceis de compreender e interpretar), a incerteza e a falta de 
confiança é maior, levando consequentemente a um aumento do sentimento de insegurança (Beek, 2004; Katz et al., 2003). 

 
2.1.4 Conjugação das Diferentes Perspectivas  
Uma das dificuldades que pode estar na origem da existência de diversos modelos teóricos de interpretação do 

sentimento de insegurança (como acima referimos, na pesquisa realizada e centrando-nos apenas nos cinco estudos que mais 
directamente abordam os modelos, encontramos dezassete diferentes nomenclaturas), pode estar o facto de todas estas 
perspectivas se cruzarem, visto estudarem aspectos diferentes do sentimento de insegurança, mas abordam (ao mesmo tempo) 
aspectos comuns. 

 
Quadro 1 - Relação entre as Perspectivas do Sentimento de Insegurança 

 
Adaptado de: McCrea et al., 2005, p.11 

 
Resumindo os pressupostos apresentados, o sentimento de insegurança pode surgir:  
através da associação entre a falta de controlo, percepção das consequências e percepção do risco (perspectiva 

criminal);  
visto que a existência de incivilidades proporciona uma percepção do risco, que pode ter na sua origem processos 

sociais ou a existência de situações de crime, embora estes factores não sejam necessários (Perspectiva das Incivilidades); e  
a estrutura da sociedade e consequentes processos sociais podem levar a situações de crime que explicam o 

sentimento de insegurança da população. 
Embora o quadro acima apresentado represente as principais relações existentes entre as perspectivas do sentimento 

de insegurança, consideramos que não evidência de forma clara todas as relações existentes entre as diferentes perspectivas. 
Assim, e como forma de ultrapassar essa lacuna, apresentamos de seguida um novo modelo de interpretação das 

diferentes perspectivas teóricas do sentimento de insegurança, com a identificação das inter-relações que consideramos 
existir e que apresentam como fundamentais para uma explicação coerente e clara do mesmo. 

3. Um Modelo Integrativo do Sentimento de Insegurança 
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Como referíamos e como podemos verificar no quadro seguinte (quadro 2), existem um conjunto de influências que 
não estavam presentes no quadro anterior e que consideramos fundamentais para uma clara e correcta interpretação do 
sentimento de insegurança. Este novo quadro assente nas perspectivas anteriormente abordadas, pressupões a possibilidade 
de pensarmos o sentimento de insegurança duma forma integrativa. 

 
Quadro 2 - Modelo Integrativo do Sentimento de Insegurança 

 
 
Assim, e para além das relação já existentes e acima explicadas, pensamos ser fundamental considerar neste modelo 

a influência que o surgimento do sentimento de insegurança tem nos processos sociais e na estrutura do local de habitação 
(perspectiva da desorganização social), no sentimento de falta de controlo (perspectiva criminal) e, de acordo com o modelo 
das janelas quebradas (Wilson & Kelling, 1989), no aumento das incivilidades num determinado local, devido também às 
estratégias de segurança pessoal que cada indivíduo desenvolve. Estas ligações, para além de apresentarem a estrutura de 
círculo vicioso, que anteriormente falamos, alargam essa mesma ideia a todas as outras perspectivas.  

Para além desse aspecto, não podemos esquecer a influência que a existência de comportamentos criminais pode ter 
na perspectiva criminal, e a interferência da existência de incivilidades na perspectiva da desorganização social. Por fim, 
consideramos ser ainda importante evidenciar que, se a estrutura do local influencia os processos sociais existentes nesses 
locais, essa ligação acontece nos dois sentidos, sendo que os processos sociais existentes também influenciam os moldes de 
organização do respectivo local. 

Como referimos, consideramos estar na presença, não de três diferentes perspectivas, mas de um modelo que, 
embora possamos subdividir em diferentes componentes explicativas, encontram-se intimamente relacionadas entre si, 
exercendo influências mútuas que condicionam a manutenção e/ou a alteração do grau do sentimento de insegurança 
existente.  
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Resumo: Na actualidade a Antropologia confronta-se com a proliferação de novos tópicos etnográficos, anexa campos de investigação 
empírica diversificados (Descola, 2005:65) e reposiciona-se metodologicamente. A Antropologia incorpora a necessidade de diálogo com 
outras disciplinas, nomeadamente com a História, trânsito disciplinar que tem vindo a ser protagonizado por diferentes gerações de 
antropólogos, ao qual Yelvington (2002:243) atribui a designação de “historical turn”. A partir de três investigações de doutoramento em 
Antropologia - a resistência operária feminina, em Almada no período do Estado Novo, as Campanhas de Dinamização Cultural e Acção 
Cívica do MFA (1974-1975) e o corpo autónomo dos Comandos na Guerra Colonial portuguesa - procurar-se-á confrontar práticas 
etnográficas que se deparam com a dificuldade de adaptação metodológica a uma ciência ainda tendencialmente presentista. 

1.  

A presente comunicação é fruto de uma reflexão que temos vindo a desenvolver sobre a relação da Antropologia 
com a História cuja versão completa será publicada num artigo de homenagem ao Professor Jorge Crespo, inserido numa 
obra a publicar brevemente. Tendo em atenção as temáticas que norteavam as investigações produzidas no seio do centro de 
investigação por ele coordenado, CEEP (Centro de Estudos de Etnologia Portuguesa) nessa publicação outros artigos 
reflectem preocupações em torno da temática aqui abordada. 


