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Resumo 

Através do recurso à abordagem qualitativa, especificamente com a aplicação de vinte 

entrevistas semiestruturadas, este estudo procurou compreender o papel dos media no 

sentimento de insegurança, a partir dos significados atribuídos aos meios de comunicação 

assim como às experiências situadas no contexto local e social de cada indivíduo. Mais do que 

a legítima intenção de estabelecer e quantificar relações, a presente dissertação orientou-se 

para a exploração das perceções dos entrevistados na forma como percebem e interpretam os 

conteúdos transmitidos e a influência desses entendimentos no construto aqui abordado – o 

sentimento de insegurança.  

De entre as diversas descobertas realizadas, uma das conclusões que podemos tecer é 

que, de facto, os media tem um papel no sentimento de insegurança, mas existem aspetos 

como a perceção que os indivíduos têm sobre a transmissão de notícias e as características do 

conteúdo, que parecem moldar os significados atribuídos. O sensacionalismo, a localização do 

crime noticiado, a proximidade com o acontecimento e o desfecho do mesmo são exemplos 

de fatores que surgiram com grande relevo nesta investigação. 

É ainda de salientar que este estudo procura contribuir com resultados que evidenciam 

significados e experiências, que só através da metodologia qualitativa, são possíveis de ser 

obtidos. Em suma, os dados recolhidos confirmam a relevância de estudar este tema a partir 

dos discursos e reforçam a ideia de que outros fatores como o local de residência e as 

experiências diretas e indiretas de vitimação podem moldar o papel dos media no sentimento 

de insegurança, e como tal, devem ser compreendidos em conjunto. 
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Abstract 

Using the qualitative approach, specifically with the application of twenty semi-

structured interviews, this study sought to understand the role of the media in the feeling of 

insecurity, from the meanings attributed to the media as well as the experiences situated in the 

local and social context of each one individual. More than the legitimate intention to establish 

and quantify relationships, the present dissertation aimed to explore the interviewees’ 

perceptions in the way they perceive and interpret the transmitted contents and the influence 

of these understandings on the construct addressed here – the feeling of insecurity. 

Among the many discoveries made, one of the conclusions we can make is that, in 

fact, the media has a role in the feeling of insecurity, but there are aspects such as the 

perception that individuals have about the transmission of news and the characteristics of 

content, that seem to shape the meanings attributed. The sensationalism, the location of the 

reported crime, the proximity to the event and its outcome are examples of factors that 

emerged with great relevance in this investigation. 

It is also noteworthy that this study seeks to contribute with results that evidence 

meanings and experiences, which only through the qualitative methodology can be obtained. 

In sum, the data collected confirm the relevance of studying this theme from the discourses 

and reinforce the idea that other factors such as place of residence and direct and indirect 

experiences of victimization can shape the role of the media in the feeling of insecurity, and 

as such, they must be understood together. 
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Introdução 

A presente dissertação, apresentada no âmbito do Mestrado em Criminologia da 

Faculdade de Direito da Universidade do Porto, pretendeu explorar o papel dos media no 

sentimento de insegurança, considerando para tal, as características sociodemográficas dos 

indivíduos e os significados que atribuem aos meios de comunicação. 

A representação pelos media do crime e da Justiça Criminal tornou-se incrivelmente 

difundida na última década, com o crime muitas vezes considerado uma fonte de notícias e 

entretenimento (Reid & Shaw, 2012). Há duas razões pelas quais o crime é cada vez mais 

prevalente na televisão em todo o mundo: primeiro, o crime está ligado ao medo, um 

elemento básico do formato de entretenimento; e, em segundo lugar, o crime e a violência são 

temas nitidamente fáceis de cobrir (Soola, 2007), e são tópicos mais rápidos, mais baratos e 

mais eficientes para as estações de televisão (Altheide, 2003). 

Segundo Leal (2010), os mass media “tornaram-se num poderoso veículo de 

transmissão de mensagens essenciais à coesão dos indivíduos e à estruturação da própria 

identidade”(p. 397). Assim, se os media desempenham uma função informativa e uma função 

de entretenimento, e se parte da sua agenda é constituída por notícias e conteúdos 

relacionados com criminalidade, talvez seja relevante compreender como essas mensagens 

são recebidas e interpretadas e que papel terão no sentimento de insegurança. Com efeito, o 

presente estudo recorreu à metodologia qualitativa, com o uso do método da entrevista 

semiestruturada e procurou explorar estes significados dentro da área de residência de cada 

sujeito, por forma a compreender o modo como o local onde vivem (rural ou urbano) e as 

relações que estabelecem nesse contexto, podem influenciar a perceção que têm dos media e o 

papel das notícias no sentimento de insegurança. 

Relativamente à estrutura através da qual se desenvolveu esta dissertação, 

primeiramente foram definidos os conceitos cruciais para a exploração do tema, 

acompanhados posteriormente pelas principais teorias proeminentes da literatura, que 

avançam com algumas considerações sobre o sentimento de insegurança, e mais à frente, 

sobre os media. Num primeiro leque de teorias, observamos assim alguns entendimentos e 

abordagens teóricas sobre o sentimento de insegurança. Posteriormente, são exploradas 

algumas perspetivas mais gerais sobre os media, com foco nas teorias e fatores mais 

frequentemente abordados na explicação da relação entre os media e o sentimento de 

insegurança. 
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Ao contrário da maioria das investigações levadas a cabo sobre este tema, a escolha da 

metodologia neste estudo versou sobre a vontade de aceder aos significados e perceções da 

amostra selecionada, pelo que tendo este objetivo em vista, verificou-se de todo útil recorrer-

se à abordagem qualitativa. Dentro desta abordagem, optou-se pela entrevista semiestruturada 

que permitiu a recolha de uma grande quantidade e profundidade de dados relevantes para a 

investigação. Após o capítulo dedicado ao enquadramento teórico sobre o tema, explicitou-se 

a metodologia usada e posteriormente, passou-se à apresentação dos resultados, por forma a 

no fim, realizar-se uma breve discussão dos mesmos.  
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I – ENQUADRAMENTO TEÓRICO 

 

Definição de conceitos 

Sentimento de insegurança  

A segurança é definida como uma coabitação ordenada e civil nas cidades e no 

território circundante. Atualmente, a questão da segurança urbana representa um problema 

social real e tem desempenhado um papel importante na opinião pública, no debate político, 

na sociologia e na reflexão criminológica (Peluso, 2014; Altheide, 2003). Desde os anos 90, a 

demanda de segurança ganhou uma importância ainda maior nos países europeus, estando 

estritamente ligada à perceção de insegurança. O que antes era considerado uma ansiedade 

situacional, que afetava os indivíduos e bairros em pior situação, passou a ser considerado um 

relevante problema social e uma característica da cultura contemporânea (Garland, 2001). 

A segurança tem uma qualidade simbólica que varia de acordo com as jurisdições e no 

decorrer do tempo. É o produto das condições e dos entendimentos locais sobre o que ameaça 

e como melhor proteger (Zedner, 2009). Zedner (2009) apresenta o conceito de segurança 

dividido em dois estados distintos de condições: objetivo e subjetivo. O primeiro, na sua 

forma absoluta, implica uma condição de se estar sem qualquer ameaça, ainda que o seu 

alcance seja inatingível, dado o constante surgimento de novas ameaças. Além disso, aquilo 

que é ou não considerado ameaça depende do entendimento individual e subjetivo de cada 

um, traduzindo-se num conceito em recorrente alteração. No segundo caso, trata-se do sentido 

subjetivo que os indivíduos atribuem à sua própria segurança, pelo que a segurança e a 

insegurança (como seu antónimo) referem-se a estados existenciais que variam, não apenas de 

acordo com o risco objetivo, mas também com fatores como a sensibilidade individual ao 

risco ou ao perigo (idem). 

Se a segurança se desenvolve numa sociedade ordenada como definido anteriormente, 

 “o sentimento de insegurança, por sua vez, é construído socialmente a partir do 

conflito suscitado pela distribuição desigual de recursos e a sua respetiva gestão pelos 

grupos sociais, e através de uma estrutura normativa dominante de referência, onde se 

definem culturalmente juízos de valor, e se constroem imagens estereotipadas daquilo 

que pode ser considerado normativo ou desviante. Isto significa que o sentimento 

enquanto fenómeno emocional, radicado na individualidade de cada ator social tem 
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origem numa estrutura cultural condicionada socialmente e encerra em si um processo 

socializante” (Leal, 2010, p. 397-398). 

A comunidade científica tem seguido dois entendimentos distintos ao referir-se ao 

“fear of crime” (expressão usada na terminologia anglo-saxónica), distinguindo-o em duas 

conceções: por um lado, há quem o entenda de forma restrita como a dimensão emocional do 

sentimento de insegurança – medo do crime (e.g. Ferraro & LaGrange, 1987); por outro, há 

quem o interprete de forma extensiva, enquanto fenómeno multidimensional, uma vez que 

engloba três diferentes componentes: a emocional (medo do crime em sentido estrito), a 

cognitiva (risco percebido) e a comportamental (comportamentos de segurança) (e.g. Gabriel 

& Greve, 2003). A dimensão cognitiva envolve um processo racional de pensamento pelo 

qual as perceções de risco são desenvolvidas; a dimensão emocional reconhece emoções 

associadas ao medo; e a dimensão comportamental inclui respostas físicas à situação 

(Franklin et al., 2008). 

O medo do crime é definido como “uma resposta emocional de pavor ou ansiedade ao 

crime ou a símbolos que uma pessoa associa ao crime” (Ferraro 1995: 4). O risco percebido é 

por Ferraro (1995) apresentado como “um reconhecimento de uma situação que inclui pelo 

menos um perigo potencial, real ou imaginado” (idem). Também é baseado na perceção de 

um indivíduo sobre a probabilidade de se tornar vítima, enquanto componente cognitiva ou 

racional fortemente relacionada com o medo do crime. Entre as duas faces anteriormente 

definidas existe uma simbiose: o medo é influenciado por julgamentos de risco, mas também 

afeta tais julgamentos, pelo que vários autores têm argumentado que as duas componentes 

devem ser analisadas simultaneamente nos mesmos estudos (Rader, 2004; Rader et al., 2007). 

Assim, enquanto reação emocional negativa gerada pelo crime ou pelos seus símbolos 

associados, o medo é conceptualmente distinto dos julgamentos (riscos) ou preocupações 

(valores) sobre o crime (Ferraro & LaGrange, 1987). Além disso, mesmo resultando do 

processamento cognitivo, o medo per si não é uma crença, atitude ou avaliação. É, pelo 

contrário, uma sensação de alarme face à perceção ou expectativa de perigo (Warr, 2000). 

Com efeito, há pelo menos duas reações prováveis quando as pessoas acreditam que o crime é 

um problema. Naturalmente, uma reação é o medo, e outra é o comportamento restritivo – que 

implica ajustes nas atividades rotineiras aparentemente para diminuir esse mesmo risco 

(Ferraro, 1996; Miethe, 1995). 

Experimentar algum grau de preocupação é uma experiência comum para a maioria 

das pessoas, e não é necessariamente um processo patológico. Pode ser descrito como um 
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espectro funcional, revelando-se útil na motivação e na resolução de problemas. Como 

fenómeno, pode variar de uma atividade inócua possivelmente associada a consequências 

positivas (ou seja, encontrar soluções), até um processo angustiante e incontrolável como a 

preocupação excessiva e crónica. O medo é funcional para uma sociedade quando reduz a 

exposição dos indivíduos a situações arriscadas e vulneráveis, mas o medo pode tornar-se 

disfuncional quando restringe e limita permanentemente todos os outros aspetos da vida social 

(Miethe, 1995). A longo prazo, as ocorrências emocionais de medo podem contribuir – 

particularmente se experimentadas repetidamente – para uma disposição geral desse 

sentimento de medo de se tornar uma vítima (Gabriel & Greve, 2003). 

Quando uma forma de discurso é estabelecida como prática-padrão, ela torna-se uma 

ferramenta para reproduzir a desigualdade, pois pode servir não apenas para regular o 

pensamento e a emoção, mas também para identificar os outros e assim manter os limites. O 

principal impacto do discurso do medo é promover um sentimento de desordem e a crença de 

que “as coisas estão fora do controlo”. O discurso do medo é tomado como certo, como uma 

descrição da realidade e o que são eventos muito raros são assumidos como ocorrências 

comuns (Altheide, 2003). Na visão de Warr (1994: 1), “a simples perspetiva de se tornar uma 

vítima será suficiente para produzir mudanças voluntárias ou involuntárias no 

comportamento ou no estilo de vida”. No que toca ao tipo de comportamentos, propriamente 

ditos, que podem ser adotados como consequência, Ferraro (1995) agrupa-os em duas faces: 

comportamentos defensivos (e.g, instalar sistemas de segurança, comprar um cão de guarda, 

comprar uma arma) e comportamentos de evitamento (e.g, evitar certas atividades, evitar 

áreas perigosas à noite) e sugere que tanto o medo da vitimação criminal como as perceções 

de risco têm um impacto significativo nessas decisões (Rader et al., 2007; May et al., 2010). 

No estudo de Guedes (2016), os entrevistados apresentaram distintos comportamentos 

em função do seu sentimento de insegurança: comportamentos de evitamento de certas 

pessoas e em função da reputação do local, do desconhecimento ou conhecimento sobre ele 

através dos media; o facto de já terem sido vítimas nesse espaço e a altura do dia. Outra 

categoria, designada de comportamentos de proteção, foi evidenciada, sendo que os 

participantes no estudo demonstraram exemplos nomeadamente trancar as portas e evitar 

deixar bens expostos no automóvel, não usar carteira à vista, colocar câmaras de 

videovigilância e alarmes nas habitações, ter cães de guarda, entre outros. Por fim, alguns 

indivíduos revelaram adotar comportamentos de confrontamento perante um potencial 
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ofensor, como “subir o peito”, abordar os potenciais agressores e agir normalmente perante a 

sua presença. 

Vários autores consideram que a dimensão objetiva e a perceção subjetiva dos riscos 

de segurança seguem uma tendência oposta, isto é, o medo é um espaço físico que deriva do 

contexto social em que as pessoas vivem e não depende diretamente da criminalidade real 

(Romer et al., 2003; Sacco, 1995; Peluso, 2014). Pegando nestas conclusões, será relevante 

investigar o processamento, o significado e as consequências que as informações sobre o 

crime têm na vida das pessoas, através da análise de uma face cada vez mais presente na 

realidade social: os meios de comunicação e o seu papel no desenvolvimento do sentimento 

de insegurança. 

 

Mass media 

 O termo media refere-se a todos os meios de comunicação de massa numa 

comunidade. É em grande parte através das publicações, transmissões, exibições visuais e 

propagandas que todos conhecem o que vai acontecendo. Diferentes meios têm também 

objetivos diferentes, consoante o público-alvo. Os meios de comunicação social incluem 

jornais diários e semanais, televisão e rádio. Outras comunicações enquadram-se no termo 

media, como outdoors, provedores de televisão por cabo, cartazes, revistas e newsletters. 

Estas oferecem acesso direto e frequentemente imediato nas escolas, residências e locais de 

trabalho (Bilchik, S.). 

 Os media podem ser considerados como uma fonte de informação, mostrando aos 

indivíduos eventos atuais por meio de uma variedade de tecnologias avançadas 

disponibilizadas, que incluem uma ampla variedade de canais, bem como a internet ou a 

transmissão digital (Erdonmez, 2009). Os media vinculam eventos individuais para criar 

temas. Esses temas geralmente dão ao espectador ou leitor a impressão de que um conjunto de 

comportamentos enfatizados num tema específico, como crimes juvenis, crimes sexuais ou 

assassinatos, está a aumentar (Perrin, 2015). A apresentação do atípico como típico serve para 

exacerbar a ansiedade do público e desviar a atenção de ofensas muito mais comuns, como o 

crime de rua, o crime corporativo e o abuso de crianças dentro da família. A denúncia do 

“perigo sempre presente” é o stock no comércio de uma indústria que entende que o choque, a 

indignação e o medo vendem notícias (Jewkes, 2011). 
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 A revolução da televisão transformou a cultura dos media, influenciando os restantes 

meios de comunicação. O seu impacto sobre os gostos populares e a sua crescente 

participação nas receitas de publicidade forçaram os jornais a competir cada vez mais nos 

termos da televisão. A consequência foi uma consolidação adicional da indústria jornalística, 

o advento do tabloid
1
 e uma tendência crescente para uma fusão impercetível de notícias e 

entretenimento (Garland, 2001). A partir dos anos 20, a rádio, como outra alternativa de 

comunicação, ocupou o seu lugar entre toda uma nova gama do que veio a ser conhecido 

como “bens de consumo duráveis” – junto de outras tecnologias que incluíam o automóvel, a 

câmara fotográfica e as tecnologias elétricas domésticas (Silverstone, 2003). 

No que respeita às notícias locais e notícias nacionais, alguns autores focaram-se na 

sua distinção e consideram que a apresentação de grandes quantidades de notícias locais sobre 

o crime engendra o aumento do medo entre o público em geral (Sheley & Ashkins, 1981; 

Dowler, 2003), enquanto a apresentação de grandes quantidades de notícias sobre 

criminalidade não local tem o efeito oposto ao fazer com que os espectadores locais se sintam 

seguros em comparação com outras áreas (Liska & Baccaglini, 1990). Os diferentes 

significados atribuídos aos tipos de notícias diariamente transmitidas indicam que cada meio 

de comunicação tem as suas particularidades, e que estas, juntamente com outros fatores, 

terão resultados práticos distintos no sentimento de insegurança (Edwards, 2007). 

As potenciais notícias procuram satisfazer certos critérios antes que um evento seja 

considerado interessante, nomeadamente a amplitude – o efeito dramático de um evento; a 

clareza – a natureza inequívoca do evento; o significado – o impacto emocional do evento; a 

imprevisibilidade – a ocorrência imprevisível do evento; a negatividade – a nocividade do 

evento; a continuidade em que o evento se torna uma história; e a personificação – por meio 

do qual um evento é apresentado como personificando o estado moral da sociedade (Rabbitte 

et al., 2012). O tema que servirá de notícia será aquele que reflita uma rutura grave ou ameaça 

para a comunidade e aquele que possa ser apresentado de forma a revelar ação e drama. Mais 

ainda, na cobertura do crime, a ênfase está na “noticiabilidade” e um elemento-chave da 

noticiabilidade é a seriedade; quanto mais grave for um crime, maior a probabilidade de ser 

denunciado. Ao usar a seriedade como critério, juntamente com a novidade, é mais provável 

no entanto, que os meios de comunicação relatem precisamente os crimes com menor 

probabilidade de ocorrer (Warr, 2000; Miethe, 1995). 

                                                             
1Os tabloids fornecem uma visão alternativa da realidade através da valorização das sensações e do exagero. 

Uma crítica comum contra os tabloids é que estes promovem o sensacionalismo e o entretenimento (Wasserman, 

2008). 
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A cobertura do crime em geral e o crime como um tópico central nas redes sociais dos 

indivíduos capacitam os media como uma fonte imprescindível de informação, pois com 

grande probabilidade estes moldam as atitudes e as crenças sobre o crime. Para a maioria das 

pessoas que não têm experiência direta com o crime, as repetidas mensagens sobre 

criminalidade transmitidas pelos mass media, tornam-se em grande parte, a sua definição de 

“realidade social do crime” (Miethe, 1995). Os media, portanto, são um poderoso mecanismo 

de amplificação quando se trata de crime; informações conhecidas apenas por alguns podem, 

dentro de horas ou dias, tornar-se conhecidas por milhões de pessoas (Warr, 2000). 

Importa claro entender, antes de mais, que fatores concorrem para a explicação do 

sentimento de insegurança, e considerando os media nesse panorama, é necessário 

posteriormente compreender os motivos que afetam os comportamentos individuais de 

seleção das fontes (Erdonmez, 2009). 

 

Determinantes do sentimento de insegurança 

A conceção inicial do medo do crime como um construto que inclui ansiedade ou 

preocupação com a segurança foi posteriormente questionada para ser considerada uma visão 

que postula que o medo do crime é diferente de preocupação, e por sua vez, também distinto 

de um outro conceito, o de risco percebido (Rader, 2004). Rader (2004) acrescentou 

precisamente à literatura a ideia do medo do crime como um indicador de um fenómeno maior 

que ele designa de “ameaça de vitimação”. Por outras palavras, a ameaça de vitimação seria o 

grande construto abrangente, desmembrado em três importantes indicadores: o medo do crime 

(resposta emocional); o risco percebido (resposta cognitiva) e os comportamentos restritos 

(resposta comportamental). 

Esta abordagem difere da perspetiva que considera o medo do crime como um efeito 

do risco percebido e dos comportamentos restritivos. Dentro desta nova roupagem, o medo do 

crime, o risco percebido e os comportamentos de segurança adotados surgem intimamente 

ligados numa relação recíproca. O efeito do medo é naturalmente acompanhado por um cunho 

cognitivo, ou seja, a perceção cognitiva da situação como ameaçadora ou perigosa (Gabriel & 

Greve, 2003). 

De facto, as tentativas para compreender a dinâmica subjacente ao medo do crime 

levaram a numerosos desenvolvimentos empíricos e teóricos. Alguns estudos examinam os 

efeitos de características estruturais, como taxas de criminalidade, desorganização social e 
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composição racial, sobre o medo; outros defendem que aqueles que experimentam a 

vitimação, direta ou indiretamente através das experiências comunicadas nas suas relações 

interpessoais, manifestam um maior sentimento de medo do que aqueles que não o fazem 

(Liska & Baccaglini, 1990). Uma das premissas para o estudo do medo do crime é que este 

opera em diferentes níveis de significado e consciência, emergindo e reagindo constantemente 

a experiências pessoais diretas, conhecimento sobre as experiências dos outros e fontes 

mediadas de informação, e a narrativas mais amplas sobre as ansiedades relativas “ao modo 

como a sociedade é hoje” (Lupton & Tulloch, 1999, p. 521). 

Importa também referir que o medo do crime não é apenas visto como 

multidimensional no que toca às suas componentes cognitivas, emocionais e 

comportamentais. É sugerido que o próprio nível e natureza do medo variam dependendo da 

categoria do crime sob consideração, isto é, o medo da violência por exemplo não pode ser 

considerado análogo ao medo do crime contra a propriedade, e dentro do crime contra a 

propriedade, o roubo, a título exemplificativo, pode implicar um nível distinto de medo 

comparando ao vandalismo (Wilcox et al., 2007). 

Posto isto, de seguida serão apresentados alguns modelos que dominaram nas 

tentativas de explicação da variação do medo do crime entre os cidadãos, assim como outros 

fatores que frequentemente são incluídos em estudos para esclarecimento do fenómeno aqui 

em análise. Começaremos assim este capítulo com uma abordagem aos fatores 

sociodemográficos, nomeadamente o género, a idade, a etnia e o estatuto socioeconómico e a 

referência a algumas perspetivas predominantes; posteriormente, referiremos o papel do 

ambiente físico e social, com a explicitação dos modelos de desordem e integração social; 

mencionaremos ainda algumas diferenças nos significados de insegurança para indivíduos 

residentes em ambientes urbanos e para indivíduos residentes em ambientes rurais; e por fim, 

será abordada a relevância das experiências de vitimação, diretas e indiretas, no sentimento de 

insegurança. 

 

Fatores sociodemográficos e o modelo de vulnerabilidade 

Para a compreensão do fenómeno do medo do crime, surgem na literatura as 

características sociodemográficas, que incluem o sexo, a idade, a etnia, o estatuto económico 

e o estatuto de vítima. Uma grande parte da investigação sobre o género como um forte 

preditor do medo do crime indica que as mulheres expressam mais medo do crime do que os 
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homens, ainda que este seja justificado em grande parte pelo medo específico da violência 

sexual e do assédio (Pain, 2001; Reid & Konrad, 2004; Schafer et al., 2006). Assim, uma 

primeira explicação debatida na literatura científica, concentra-se no medo da violação pela 

possibilidade de surgir de outra vitimação face a face. Por outras palavras, a possibilidade de 

ocorrência de um crime sexual, retratado frequentemente como uma forma de vitimação 

comum para as mulheres, pode aumentar o grau de medo ao associar-se a outros crimes. Esta 

perspetiva é referida na hipótese da Shadow of Sexual Assault – o medo da violação influencia 

o medo de outros tipos de vitimação, e o grau do efeito está associado ao contacto pessoal e à 

gravidade da ofensa (Ferraro, 1996). 

No estudo de Fisher e Sloan (2003) concluiu-se que os níveis de risco percebido pelas 

jovens universitárias para todos os tipos de vitimação tanto sexual como não sexual foram 

significativamente maiores em comparação aos indivíduos do sexo masculino, ainda que a 

diferença encontrada para a ofensa sexual se tenha manifestado como consideravelmente 

maior comparando com a diferença entre os sexos no risco percebido de roubo, agressão 

simples e agressão agravada. No caso do furto, não foram encontradas diferenças 

estatisticamente significativas entre os dois géneros. Considerando a importância de incluir 

uma dimensão temporal na avaliação do medo da vitimação, os autores supracitados 

verificaram que as universitárias incluídas no estudo tinham duas vezes mais medo de serem 

vítimas de roubo, agressão simples, agressão agravada ou violação à noite do que durante o 

dia
2
. Os jovens do sexo masculino também demonstraram mais medo à noite do que durante o 

dia, mas a magnitude da diferença temporal para os homens não foi tão notória quanto para as 

mulheres. 

Outra explicação refere que as perceções sobre o risco percebido de crime, a gravidade 

das consequências e a capacidade de lidar com elas também podem levar as mulheres a 

sentirem-se vulneráveis ao crime e, por isso, a relatarem um maior medo do crime 

(O’Gorman, 2009). May e colegas (2010) verificaram que as mulheres têm significativamente 

mais medo da vitimação criminal e são significativamente mais propensas a perceber o risco 

do que os homens. Além disso, as mulheres nesse estudo revelaram maior propensão para 

comportamentos de evitamento e de defesa comparativamente aos homens. 

Esta perspetiva enquadra-se no modelo de vulnerabilidade que surge precisamente 

para explicar que os indivíduos que se consideram incapazes de se proteger através de 

                                                             
2No estudo original “(...)college women were over twice as fearful of being victims of robbery, simple assault, 

aggravated assault, or rape(...)” (p. 646). 
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resistência física, social e/ou económica podem relatar níveis mais altos de medo do que 

aqueles que sentem que têm uma forte capacidade de autoproteção. A vulnerabilidade física 

refere-se à avaliação da própria força física e competência pessoal em caso de agressão e é 

frequentemente usada para explicar o aumento do medo dos níveis de criminalidade entre 

mulheres. A vulnerabilidade social refere-se à influência da rede social, situação financeira 

pessoal e acesso a recursos materiais e sociais e está relacionada com os níveis de medo mais 

elevados das minorias étnicas e socioeconómicas desfavorecidas, como mais à frente iremos 

abordar (Franklin et al., 2008; Skogan & Maxfield, 1981). 

Avançando para outra variável – a idade – também os idosos são frequentemente 

relatados como tendo mais medo do crime do que os indivíduos mais jovens, embora seja 

questionada a força e a clareza da associação idade-medo (Rader et al., 2007), uma vez que a 

mesma tem subjacente várias questões relativas às experiências de vida, aos padrões 

familiares e ao próprio uso do espaço pelos indivíduos de diferentes idades (Pain, 2001). 

Com efeito, o relato de maior medo por parte de indivíduos mais velhos não foi 

encontrado em alguns estudos. Por exemplo, Ziegler e Mitchell (2003) manipularam 

experimentalmente a exposição indireta ao crime, onde indivíduos mais jovens (de 18 a 29 

anos) e adultos mais velhos (de 61 a 78 anos) foram designados aleatoriamente para assistir a 

um vídeo de um crime violento ou de uma notícia sobre crime. Aqueles que visualizaram o 

vídeo violento (grupo experimental) demonstraram significativamente maior medo do que os 

participantes do grupo de controlo, no entanto, os adultos mais velhos relataram menos medo 

do que o grupo mais jovem. Assim, embora os autores não neguem que os idosos geralmente 

experimentam elevados níveis de medo do crime, eles consideram clarificada a ideia de que o 

medo não é um resultado inevitável do envelhecimento natural. Nesta linha, Rountree (1998) 

encontrou um efeito negativo da idade no medo da violência, isto é, os indivíduos mais novos 

da sua amostra foram aqueles que apresentaram maiores níveis de medo. O mesmo se 

verificou para as mulheres que demonstraram significativamente maior medo. 

Sendo assim, o que pode explicar que, para alguns estudos empíricos, existam 

evidências de maiores níveis de medo do crime nos idosos? Uma das explicações encontra-se 

também associada ao maior medo entre mulheres, e atende às diferenças relacionadas com a 

idade e o sexo na perceção da gravidade e formas do crime. Warr (1994) encontrou no seu 

estudo fortes correlações entre a perceção de configurações de crimes que podem ocorrer 

numa sequência contínua (e.g., roubo e homicídio) e o medo desses crimes e a frequência e 
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força dessas relações subjetivas foram muito maiores entre as mulheres do que entre os 

homens e entre os indivíduos mais velhos do que entre os mais jovens. 

As pessoas podem sentir-se especialmente vulneráveis ao risco de crime porque se 

veem especialmente propensas a serem alvos de vitimação, porque sentem que o impacto do 

crime para elas seria especialmente grave, e porque se sentem especialmente incapazes de 

controlar a ocorrência ou não de crime (Farrall et al., 2007). O estudo de Farrall e colegas 

(2007) testou se as perceções públicas sobre a probabilidade, consequência e controlo 

(incluídas para definir conjuntamente o conceito de vulnerabilidade) ajudam a explicar as 

diferenças de género e idade na preocupação com o crime. Os autores concluíram que as 

mulheres e pessoas mais jovens preocupavam-se mais frequentemente do que os homens e 

pessoas mais velhas relativamente a crimes pessoais (mas sem diferenças de género quanto a 

crimes contra a propriedade) e que isso poderia ser explicado total ou parcialmente pela 

perceção diferencial de risco. Neste estudo, os indivíduos do sexo feminino e os indivíduos 

mais jovens percecionaram o impacto do crime como especialmente alto e percecionaram 

níveis especialmente baixos de controlo sobre a sua incidência, tendo por isso evidenciado os 

níveis de preocupação mais elevados. 

Warr (1987) apresentou o modelo da “sensibilidade ao risco” para descrever a relação 

entre o risco percebido (definido pelo autor como a probabilidade percebida de vitimação) e o 

medo. Na perspetiva do autor, os indivíduos são mais “sensíveis” a um determinado nível de 

risco percebido quando percecionam as consequências da vitimação como especialmente 

graves. Ou seja, como a sensibilidade ao risco aumenta com a perceção da gravidade das 

ofensas, as ofensas menos graves são, muitas vezes, incapazes de produzir tanto medo, 

mesmo que sejam consideradas como certas. No fundo, a interação dos níveis individuais de 

perceção da seriedade e a probabilidade percebida, em parte, geram a intensidade da resposta 

emocional subsequente. Alguns indivíduos podem associar um tipo de crime a consequências 

especialmente graves, porque se sentem particularmente vulneráveis ao evento criminal. No 

estudo de Jackson (2011) por exemplo, o autor concluiu que quanto maior a consequência 

percebida e quanto menor o controlo percebido, mais forte é a associação observada entre a 

probabilidade percebida e a preocupação com o crime. As pessoas demonstraram preocupação 

mesmo quando percecionavam que a vitimação era relativamente improvável, desde que 

percebessem que o impacto pessoal do evento seria alto e/ou que o seu controlo pessoal era 

baixo. 
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Apesar do apoio empírico fornecido ao modelo de vulnerabilidade, começou-se a 

questionar o seu valor teórico com base em descobertas de que aqueles que experimentam 

níveis mais altos de medo (mulheres e idosos), são realmente o segmento menos provável de 

ser vitimado. Contrariamente, aqueles que têm maior probabilidade de ser vitimados (homens 

e jovens) relatam níveis mais baixos de medo (Garofalo & Laub, 1978). Este conjunto de 

descobertas tem sido referido como o “paradoxo medo-vitimação” (Hale, 1996; Franklin et 

al., 2008) ou “paradoxo medo-género” (May et al., 2010). 

Importa referir que os maiores níveis de medo do crime encontrados nas mulheres por 

exemplo, poderão justificar-se pelas formas de medir o medo que podem levar à significativa 

subestimação deste sentimento entre os homens (Little et al., 2005). Além disso, poderemos 

também falar na questão da desejabilidade social, associada a um estatuto e auto-

representação que estes procuram manter. Por exemplo, Sutton e Farrall (2004) verificaram 

no seu estudo que os homens mais preocupados em distorcer as suas respostas por razões de 

auto-representação relataram níveis mais baixos de medo. De certa forma, parece que os 

homens, mais do que as mulheres, sentem alguma pressão para oprimir a sua expressão de 

medo, pois consideram um comportamento reprimido e socialmente indesejável, concluindo 

os autores que quando o impacto da desejabilidade social é controlado, os homens podem 

denunciar níveis mais altos de medo do crime do que as mulheres. 

Por fim, referimos ainda uma última característica sociodemográfica. Trata-se das 

minorias étnicas e indivíduos de classe baixa que tendem também a ter mais medo do que 

indivíduos caucasianos e de classe alta. Reiterando a ideia subjacente ao modelo de 

vulnerabilidade, as pessoas de grupos socioeconómicos mais baixos são menos capazes de se 

protegerem a si ou às suas propriedades devido à escassez de recursos materiais e sociais, o 

que pode gerar uma sensação de falta de controlo, e por sua vez, um sentimento de medo 

(Hale, 1996). Sobre a relação etnia-medo, ainda permanece um debate complexo: a 

composição racial da vizinhança em que os indivíduos residem pode ser mais influente do que 

a raça dos próprios na determinação do medo do crime (Rader et al., 2007). 

  

Ambiente físico e social: modelos de desordem e integração social 

Focando a nossa atenção noutro conjunto de variáveis – os contextos físicos e socias – 

existe um entendimento que indica que as respostas das pessoas ao crime são baseadas nas 

experiências da vida quotidiana, verificando-se imprescindível para investigar o medo do 
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crime explorar assim os contextos dinâmicos situados em que o medo do crime é gerado e 

vivenciado (Lupton & Tulloch, 1999). Nesta secção, serão apresentados alguns estudos que 

evidenciam a relevância de se estudar o ambiente físico e social, nomeadamente as 

incivilidades que abordaremos neste tópico e que podem ser potenciais fontes de insegurança 

para os indivíduos. 

O medo surge quando as pessoas verificam a erosão dos valores que mantêm o 

comportamento público sob controlo e é expressão das preocupações sociais mais quotidianas 

que podem gerar padrões semelhantes de respostas emocionais e comportamentais. As 

incivilidades tornam-se um símbolo das comunidades decadentes e podem produzir medo do 

crime, mesmo com níveis de criminalidade objetiva relativamente baixos (Hale, 1996, p. 80-

81). As incivilidades podem ser diferenciadas segundo duas categorias – as incivilidades 

sociais e as incivilidades físicas (LaGrange et al., 1992). As primeiras dizem respeito a 

comportamentos disruptivos, nomeadamente beber em espaços públicos, a mendicidade, a 

presença de gangues, entre outros. As últimas referem-se a ambientes desordenados, como a 

visualização de carros abandonados, propriedades destruídas, lixo e casas vazias ou 

deterioradas (Franklin et al., 2008). Estes sinais são pensados como potenciadores do 

desconforto urbano, e consequentemente, do medo do crime. Algumas explicações, por 

exemplo, para os altos níveis de medo do crime apresentados pelas minorias étnicas apontam 

precisamente para o papel do ambiente e contexto local, uma vez que as minorias étnicas 

tendem a viver nas áreas onde as incivilidades são mais evidentes e a probabilidade de 

vitimação é maior (Hale, 1996). 

Por outro lado, os residentes em áreas de alta criminalidade, onde o espírito de coesão 

na comunidade e o envolvimento são altos, podem sentir menos medo. Perante um cenário de 

deterioração física e de desordem social, as perceções de risco e as avaliações das 

consequências da vitimação são afetadas também pelos sentimentos das pessoas em relação à 

sua vizinhança e pela rede de apoio que sentem ou não por parte da comunidade (Hale, 1996). 

Segundo Hunter (1978), o medo no ambiente urbano é, acima de tudo, um medo da desordem 

social que pode vir a ameaçar o indivíduo. Ele sugere que esse medo resulta mais da 

experiência de incivilidade do que da experiência direta com o crime per si, ainda que possam 

estar ambos correlacionados numa mesma zona. Como tal, a incivilidade é então uma pista 

simbólica para a possibilidade aumentada de vitimação criminal e pode produzir maior 

variação no medo, devido à sua frequência na experiência diária dos residentes urbanos. 
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Para melhor entendimento desta questão, surge o modelo de desordem que tem origem 

no trabalho de Shaw e McKay (1942) sobre a desorganização social, e que teoriza que os 

desencadeadores do medo se baseiam nas perceções sobre o ambiente local, especificamente 

nos sinais de desordem física e social. Uma das premissas desse modelo é que as incivilidades 

na vizinhança são manifestações da desordem que ameaçam os residentes ainda mais do que a 

experiência real com o crime e indicam a falta de preocupação local e a ausência de controlo 

social informal (Franklin et al., 2008). No estudo de Skogan e Maxfield (1981) por exemplo, 

eles concluem que os “sinais de crime” servem como pistas ambientais, estimulando a 

perceção de que o crime é uma grande preocupação na vizinhança, enquanto fatores 

adicionais – incluindo vulnerabilidades ligadas à idade e ao sexo – contribuem para algumas 

avaliações individuais do crime como um grande problema social. 

A propósito dos referidos “sinais de crime”, não podemos deixar de mencionar a 

distinção que Innes (2004) fez entre sinais de crime e sinais de desordens. Os primeiros 

podem ser definidos como um incidente criminal que é interpretado como um indicador da 

presença de risco criminogénico. Os segundos assumem duas formas principais – desordens 

físicas e desordens sociais, e também indicam a presença de um risco indesejado. Há uma 

variedade de efeitos cognitivos, afetivos e comportamentais incluídos nestes sinais
3
, refletindo 

as diferentes formas pelas quais as pessoas reagem à presença de desvios. Nas entrevistas 

constadas no estudo de Innes (2004), surgiu um padrão de resposta frequente quanto às 

desordens físicas mais evidenciadas pelos indivíduos, entre as quais os detritos físicos do 

consumo de estupefacientes (e.g, seringas), graffitis racistas e o vandalismo de telefones 

públicos e paragens de transportes públicos. 

No estudo de Hinkle (2015) foi analisada a relação entre diferentes medidas do 

sentimento de insegurança (medo do crime, segurança percebida e perceção do risco de 

vitimação), as perceções de desordem e a eficácia coletiva
4
. Os resultados mostram que as 

perceções de desordem social foram encontradas para aumentar significativamente as três 

medidas do sentimento de insegurança e todas foram encontradas negativamente relacionadas 

à eficácia coletiva. No entanto, diferenças importantes foram encontradas para a desordem 

                                                             
3O “medo” é apenas uma das várias reações possíveis ao crime e à desordem. Outras incluem a raiva, a 

preocupação, o sentimento de vulnerabilidade, o evitamento de certos lugares e o evitamento de certos tipos de 

pessoas (Innes, 2004). 
4Os itens utilizados para operacionalizar esta medida foram representados em dois conjuntos de questões. O 

primeiro mediu a coesão social/confiança, enquanto o segundo captou as expectativas compartilhadas para o 

controlo social informal, onde foi questionado aos participantes a probabilidade dos seus vizinhos intervirem em 

diversas situações (Hinkle, 2015). 
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física. Os resultados mostram que as perceções de incivilidades físicas reduziram a segurança 

percebida e aumentaram o risco percebido, mas não tiveram impacto sobre o medo, enquanto 

componente emocional. Face a estes resultados, o autor sugere que, se a redução do medo for 

o objetivo principal, a polícia deve concentrar-se na desordem social. No entanto, se se tratar 

de objetivos mais amplos de qualidade de vida, incluindo a redução da perceção de risco e a 

melhoria dos sentimentos de segurança, a polícia deve utilizar uma intervenção mais ampla 

que aborde tanto as incivilidades sociais, como as físicas. No estudo de Schafer et al., (2006) 

verificou-se igualmente que os participantes do sexo masculino e feminino que percebiam 

altos níveis de desordem e crime na sua vizinhança demonstravam sentir-se menos seguros na 

zona de residência. Por outro lado, aqueles que sentiam que o seu bairro era um bom lugar 

para viver e aqueles que relataram altos níveis de integração também revelaram sentir-se 

seguros na sua vizinhança. 

Não obstante a importância do modelo de desordem, que anteriormente referimos, 

devemos debruçar-nos também no modelo de integração social que foca nos fatores que 

inibem o medo ou fazem com que os moradores se sintam seguros, incluindo aspetos como a 

coesão social e o sentimento de pertença que exploraremos agora. Este modelo sugere que 

indivíduos socialmente integrados nas suas vizinhanças experimentam níveis mais baixos de 

medo do crime relativamente aos que se verificam menos integrados. A integração social é 

definida como o sentido de pertença de uma pessoa no seu meio local, bem como a sua 

ligação à comunidade (Franklin et al., 2008). Assim, os residentes podem acreditar que, 

mesmo havendo a possibilidade de se tornarem vítimas de crime, eles terão o apoio social 

para lidar com essa experiência (Gainey & Seyfrit, 2001). 

Sob esta perspetiva, Enders e Jennett (2009), comparando duas áreas residenciais 

distintas de Sydney – ‘Bondi’ e ‘Marrickville’ –, questionaram aos indivíduos da amostra a 

sua interação com a comunidade, nomeadamente pelo número de pessoas que conheciam na 

localidade, pela participação nos eventos locais, como festas e concertos, e pelo envolvimento 

em organizações locais, como clubes desportivos, instituições educacionais ou religiosas. 

Através dos resultados encontrados, puderam concluir que o melhor preditor geral do 

sentimento de segurança em ‘Marrickville’ foi a medida de coesão da comunidade, ou seja, 

aqueles que conheciam mais a sua vizinhança e que participavam nos eventos e atividades 

comunitárias, sentiam-se mais seguros. 

 Interessante para compreendermos o medo do crime com base nos contextos locais e 

sociais, é a opção por uma abordagem qualitativa que acede aos significados e opiniões dos 
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indivíduos a partir das suas experiências e perceções. O estudo de Lupton (1999) verificou, 

através do uso de entrevistas individuais e entrevistas em focus groups, vários fatores que 

emergem como importantes nas conceções de ‘segurança’ e ‘perigo’ das pessoas. Certas ruas 

foram definidas como ‘arriscadas’ com base em variáveis como o quão bem iluminadas são à 

noite, o quão ‘abertas’ parecem ser, o quão bem se conhece as pessoas que vivem lá, o quão 

frequentadas são, e se os ‘outros’ são definidos como ‘ameaçadores’. Quando, por exemplo, 

os participantes descreveram de quem sentiam medo ao caminhar na sua vizinhança, o grupo 

mais frequentemente mencionado  foram os jovens do sexo masculino em lugares públicos. 

No caso das mulheres, as mais jovens demonstraram que os crimes mais temidos eram a 

violação e a agressão física, por se sentirem mais vulneráveis a esse tipo de ofensas, enquanto 

as mais velhas tendiam a sentir-se menos em risco de tais crimes uma vez que não saíam com 

tanta frequência em espaços públicos, especialmente à noite (“Acredito que não tenho medo 

porque não me coloco nessas situações vulneráveis. Se alguém acha que algo assim pode 

acontecer consigo, simplesmente deve evitar esses riscos” p. 5). Para a maioria das pessoas 

que se sentiam inseguras, a noite (quando escurecia) era um período particularmente perigoso, 

devido à menor visibilidade e ao facto de à escuridão ser associada uma sensação de ameaça. 

Por fim, a frase “é uma área segura” foi frequentemente usada como uma razão para se 

sentirem seguros ao andarem sozinhos na vizinhança. A perceção de segurança foi 

frequentemente descrita consoante a quantidade de pessoas que circulavam regularmente na 

vizinhança, sendo que para algumas pessoas, a falta de movimento (resultando em ‘silêncio’) 

fazia com que a área fosse segura, enquanto para outros, porém, a preocupação com o crime 

resultava no menor número de pessoas em torno das suas vizinhanças locais (“Eu não me 

sinto confortável ao andar sozinha porque a minha área é isolada e sinto que me coloco 

numa posição vulnerável... se alguém está sozinha pode ser um alvo para pessoas estranhas” 

p. 6). Este estudo revela assim a importância no sentimento de segurança, de diversos aspetos 

como os significados atribuídos ao espaço em termos arquitetónicos, aos atores sociais que o 

cohabitam e à dimensão temporal, como o período do dia. 

Por fim, um outro estudo de relevo é o de Rountree e Land (1996), onde uma vez 

mais, é reforçada a mensagem da importância das desordens e da integração social, 

concluindo os autores que as incivilidades na vizinhança estavam positivamente relacionadas 

tanto com o medo específico do assalto como com a perceção de risco. Relativamente à 

medida de integração social, os mesmos descobriram que a coesão nos bairros estava 

significativa e negativamente relacionada com o risco percebido, indicando que a integração 
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social contribui para a diminuição da perceção por parte dos moradores, da vizinhança como 

insegura. Uma possível interpretação para este resultado é que é provável que os moradores 

de uma comunidade relativamente unida se sintam melhor sobre a segurança da sua 

vizinhança como um todo, percecionando um maior controlo social informal e apoio social 

adequado, o que se traduz numa avaliação mais positiva da segurança do bairro (idem). 

Em suma, o medo dos indivíduos revela-se influenciado pela localização dos mesmos, 

tanto por meio das suas perceções sobre as taxas de criminalidade, tipo e distribuição, quanto 

pelas relações económicas e comunitárias locais. Por outro lado, o medo do crime também 

tem uma forte dimensão temporal: é situado e afetado por estilos e histórias de vida (Pain, 

1997). 

 

Contexto rural e contexto urbano 

 Se o medo então difere consoante a localização dos indivíduos, mostra-se necessário 

olhar agora para os diferentes contextos locais, distinguindo os papéis do espaço urbano e do 

espaço rural neste construto.  

Segundo Little e colegas (2015), as relações sociais que caracterizam os meios 

rurais são apresentadas como mais fortes e duradouras como resultado de particularidades 

cruciais destas relações como a genuinidade e a honestidade em comparação com o 

individualismo da sociedade urbana. Central para a construção da comunidade, segundo os 

entendimentos dominantes da ruralidade, é a noção de segurança. As relações sociais 

harmoniosas, estreitas e autênticas atribuídas à comunidade rural estão fortemente ligadas a 

sentimentos de segurança. A segurança do meio rural é vista em parte como resultado da sua 

separação à cidade, pelo que as comparações entre o rural ‘seguro’ e a cidade ‘perigosa’ estão 

cada vez mais refletidas na representação do urbano como uma ameaça ao rural. O crime nas 

áreas rurais é visto como o resultado da invasão urbana num estilo de vida rural e a presença 

de ‘estranhos’ que não compartilham os valores rurais. Além da segurança física, o meio rural 

é visto como uma segurança emocional para quem ali pertence (idem). 

 No estudo de Yarwood e Gardner (2000), um elevado número de moradores de uma 

pequena vila relataram-na como sendo ‘pacífica’ em termos de meio ambiente e estilo de 

vida. Em segundo lugar, e relacionado a isso, havia uma forte sensação de que a vila era um 

lugar ‘amigável’. Para alguns, essa perceção traduziu-se num forte sentido de ‘comunidade’, 

na imagem da vila como ‘intimamente unida’. Em terceiro lugar, os serviços e comodidades 
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foram altamente valorizados. Finalmente, observaram que a vila estava associada ao 

sentimento de segurança, particularmente para aqueles cujo objetivo era a construção familiar 

(p. 405). No que respeita ao medo do crime, este demonstrou-se articulado às preocupações 

com as ameaças à vivência rural. 

Se atendermos à perspetiva da desordem, a existência de medo nos residentes em áreas 

rurais pode realmente ser justificada pelo crescimento populacional, uma vez percebido 

como um sinal de ‘urbanização’ e consequente desordem (Gainey & Seyfrit, 2001). O estudo 

de Miceli et al., (2004), verificou que o medo do crime é influenciado positivamente pelas 

variáveis territoriais. Entre elas, a residência em áreas urbanas é a mais importante, seguida da 

perceção de viver num ambiente degradado. Como numa grande parte dos estudos sobre o 

medo, as descobertas dos autores sugerem a relevância das incivilidades, que são 

particularmente generalizadas nas cidades. 

Outro motivo de preocupação para os residentes rurais é o consumo de drogas. Como 

o medo, o álcool e as drogas são difundidos na sociedade e não são apenas problemas 

urbanos. Do ponto de vista de Gainey e Seyfrit (2001) mesmo que os residentes rurais estejam 

até certo ponto mais protegidos de alguns tipos de drogas e vícios relacionados, a perceção de 

que membros de gangues e traficantes de drogas estão a infiltrar-se nas suas comunidades 

pode causar inquietação e medo. 

Por fim, o isolamento geográfico e social pode também ser uma das razões que afeta 

as preocupações das pessoas sobre o crime, se se considerar o afastamento de possíveis 

guardiões, na forma de controlo social formal e informal. Esta afirmação vai de encontro à 

noção de integração social, referida na secção anterior, onde realmente o isolamento social 

tem sido visto como uma causa potencial de medo do crime, em particular, entre os idosos. O 

medo do crime nas comunidades rurais está associado negativamente com a perceção de que 

os vizinhos são confiáveis e de que podem atuar como guardiões em caso de crime (Gainey & 

Seyfrit, 2001). A vizinhança local pode representar um ambiente protetor em vez de uma 

ameaça, tal como o conhecimento de que o apoio social e emocional estará disponível 

reduzirá o nível de medo. As pessoas, consequentemente, evidenciarão menor 

vulnerabilidade, uma vez que o sentimento de pertença à comunidade pode ajudar a aumentar 

a confiança das pessoas na sua própria capacidade de lidar e, assim, reduzir a gravidade da 

vitimação e, consequentemente, o medo. Da mesma forma, se o medo do crime efetivamente 

está relacionado com a presença de incivilidades, tanto sociais quanto físicas, na vizinhança, o 
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envolvimento e a ligação à comunidade podem familiarizar os seus residentes para tais sinais 

e consequentemente ‘silenciar’ o seu impacto. 

Do lado urbano, existe uma ampla evidência empírica que sugere que moradores em 

bairros de cidades maiores tendem a ter mais medo do crime do que as pessoas que moram 

nos subúrbios, cidades de menores dimensões populacionais ou áreas rurais (e.g, Ollenburger, 

1981; Sacco, 1985a). Um argumento é a existência de uma relação empírica consistente entre 

a localização geográfica e as taxas de criminalidade. Especificamente, as taxas de 

criminalidade são mais altas em locais urbanos do que em áreas rurais e suburbanas (Gainey 

& Seyfrit, 2001), pelo que é afirmado que o medo espelha uma resposta racional face a essas 

taxas, que implicam maiores riscos percebidos de vitimação por parte dos seus residentes 

(Sacco, 1985a). Boessen e colegas (2017) verificaram exatamente isto, os residentes que 

viviam nas áreas mais rurais (ou seja, com uma maior distância da cidade) relataram menos 

medo e percebiam as cidades como visivelmente perigosas. Um segundo argumento enfatiza 

o impacto que o aumento da densidade populacional e a heterogeneidade da vida urbana têm 

nos laços sociais, levando ao isolamento, à solidão e à maior incerteza social (Fischer, 1981; 

Hale, 1996). No estudo de Fischer (1981) a urbanização resultou no aumento da 

desconfiança dos vizinhos, perante a crescente ansiedade sobre o crime na vizinhança. 

Embora o medo surja em certa medida relacionado com as taxas locais de 

criminalidade, as pessoas dentro da mesma localidade diferem consideravelmente na 

quantidade de medo que podem sentir, assim como no uso de estratégias de autoproteção 

(Riger et al., 1981). Por exemplo, o estudo de Riger et al., (1981) examinou a relação entre o 

medo do crime dos residentes urbanos e o envolvimento na comunidade, tendo como 

resultados os fortes laços de vizinhança e laços residenciais com a comunidade associados a 

níveis mais baixos de medo. Esses laços podem uma vez mais facilitar o exercício de 

mecanismos informais de controlo social para reduzir a frequência de atos criminais (ou não-

criminais, mas desviantes) que geram medo. 

O estudo de Leal (2010) é outro dos exemplos onde, através do recurso a entrevistas, 

foi possível identificar várias diferenças nos discursos de residentes numa área geográfica 

urbana e residentes numa área rural. Em Mértola (área rural), os quotidianos dos moradores 

cruzam-se e os laços de solidariedade social são fortes levando as pessoas a não sentirem 

necessidade de se proteger ou adotar medidas de prevenção. Na Linha de Sintra (área urbana), 

por sua vez, os residentes num mesmo prédio conhecem-se, não existindo porém um 

relacionamento que suscite um espírito coeso de comunidade. Interessante também foi 
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verificar que nos discursos de alguns dos residentes rurais, quando proferida a palavra 

insegurança, houve uma associação imediata aos perigos da circulação rodoviária, enquanto 

os entrevistados residentes na Linha de Sintra, associaram o termo insegurança ao fenómeno 

do crime. 

Na sociedade atual não devemos descurar ainda o olhar sobre a transformação do 

tempo e do espaço que afasta a vida social do domínio das práticas e valores preestabelecidos 

(Giddens, 1991). Nesta análise também é interessante incluir o termo ‘confiança’ que no 

argumento de Giddens (1991) é mais claramente evidenciada nas sociedades tradicionais 

através das relações de parentesco, das comunidades locais ou do compromisso religioso. O 

autor considera que a ausência desses mecanismos nas sociedades globalizadas torna a 

confiança não mais do que uma questão de negociação em prol de interesses individuais. 

Numa ordem pós-tradicional, um leque indefinido de possibilidades se apresenta, não apenas 

em relação às opções de comportamento, mas também em relação à “abertura do mundo” ao 

indivíduo (p.189). 

Apenas através de uma melhor compreensão dos mecanismos que sustentam os medos 

expressados pelas pessoas e de como as pessoas diariamente gerem as suas vidas é que será 

possível entender verdadeiramente o que pode ser designado como “medo” e as suas 

consequências práticas (Walklate, 1998). Neste sentido, Pain e colegas (2000) demonstraram 

que, embora o medo do crime seja parcialmente condicionado pela identidade social e pelas 

experiências de vida, ele também é localmente sensível, pelo que as preocupações com o 

crime não são experimentadas ou percebidas como separadas de outras questões sociais e 

económicas que afetam as pessoas locais e as suas comunidades. 

 

Vitimação direta e vitimação indireta 

Considerando as experiências de vitimação e a sua relevância na investigação do medo 

do crime, o sumo da análise de vários estudos que sobre esta dimensão trabalharam esclarece 

que a relação direta entre vitimação e medo é inconsistente (Hale, 1996). Por outras palavras, 

um caminho tem enveredado no sentido do resultado do trabalho realizado por Hanslmaier 

(2013), que encontrou diferenças significativas no medo do crime dependendo da experiência 

de vitimação: aqueles que foram vitimados durante os dois anos anteriores relataram um nível 

de medo significativamente maior comparativamente aos indivíduos sem essa experiência de 

vitimação recente. O outro caminho que tem sido seguido considera que as pessoas que nunca 
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foram vítimas são mais propensas a temer a ocorrência de crimes (e.g., Wilcox et al., 2006; 

Peixoto, 2012). Para clarificar os diferentes sentidos desta relação, outros autores justificam 

que mais relevante do que uma vitimação direta, experimentar a vitimação indiretamente (e.g, 

ter um familiar, amigo, vizinho ou membro da comunidade que foi vítima) pode efetivamente 

ter um impacto substancial no medo do crime (e.g., Rader et al., 2007). Através da partilha 

das experiências daqueles que foram alvo de crimes, as pessoas ficam sujeitas à ‘vitimação 

vicariante’ (Hale, 1996, p. 108). 

Uma considerável parte da compreensão do medo do crime, implica precisamente a 

atenção sobre a experiência anterior de vitimação de um indivíduo que também pode 

resultar em sentimentos de medo. Indivíduos com uma experiência passada de vitimação 

podem ter maior probabilidade de temer ser vítima de crime do que aqueles que nunca 

vivenciaram essa experiência. O interessante estudo de Tseloni e Zarafonitou (2008) revelou 

precisamente que a vitimação prévia indireta e direta e a exposição ao crime formam 

predominantemente a perceção do risco. Ou seja, concluíram que o risco de vitimação era o 

resultado do cálculo “racional” baseado na experiência anterior e na exposição atual ao crime, 

no entanto nem as experiências de vitimação diretas nem as indiretas estavam relacionadas 

com o facto de os indivíduos se sentirem inseguros em casa após escurecer (enquanto 

indicador do medo do crime). 

Por sua vez, Smith e Hill (1991) concluíram que ser vítima de qualquer tipo de crime 

tem um efeito na perceção da gravidade do crime na vizinhança. A vitimação pareceu 

aumentar tanto o medo diretamente (independentemente do sexo, idade ou educação), como 

em simultâneo, indiretamente, aumentando a perceção de vulnerabilidade (através da 

perceção da seriedade do crime). No estudo de Rountree (1998) os resultados indicam que as 

vitimações violentas passadas podem ser mais propensas a criar perceções aumentadas de 

desordem na vizinhança, que por sua vez aumentam o medo de outros crimes, que não apenas 

os anteriormente experimentados. Estas conclusões confirmam a ideia apresentada por 

O’Gorman (2009), de que a relação entre o medo do crime e a vitimação não é simples, pois 

acredita-se que o medo do crime depende das crenças de um indivíduo em relação à 

probabilidade de ser vítima de crime e à potencial gravidade da vitimação. 

 Através de um estudo longitudinal, Russo e Roccato (2010) por sua vez, encontraram 

um forte efeito da experiência de vitimação direta recente no medo do crime. Por outro lado, 

também mostraram que tais efeitos são substancialmente curtos e que a vitimação direta 

múltipla ou recorrente exerce um efeito mais fraco sobre o medo do crime do que a vitimação 
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recente singular. Esse resultado foi consistente com a perspetiva da neutralização (Agnew, 

1985), que sugere que as pessoas tendem a lidar com os efeitos negativos da vitimação, 

tentando neutralizá-los. Por outro lado, a vitimação indireta múltipla ou repetida mostrou ser 

um preditor mais eficiente do medo do crime concreto
5
 do que a vitimação indireta recente. 

Ao mesmo tempo, as vítimas recentes também apresentaram altos níveis de medo abstrato, o 

que significa que os eventos recentes de vitimação direta também moldam a forma pela qual 

as pessoas percebem, representam e avaliam o seu mundo social. 

Como já referido, o sentimento de insegurança e o medo do crime não resultam só das 

experiências de vitimação ou da probabilidade de se poder vir a ser vítima de crime. Esse 

sentimento resulta também da  

“dinâmica informativa e mediática transmitida pelos media e do modo como os 

poderes públicos e os órgãos de comunicação social gerem tal situação. A notícia, 

capaz de captar as audiências, é frequentemente aproveitada por um discurso político 

legitimador de uma insegurança que na realidade poucos conhecem a amplitude e 

profundidade. Essas estratégias despoletam na sociedade em geral, e no indivíduo em 

particular, um efeito amplificador da possibilidade de risco e da probabilidade de 

terem experiências efetivas com o fenómeno da delinquência”. (Leal, 2010, p. 404-405) 

Por outras palavras, o sentimento de insegurança resulta em larga medida de uma 

imagem distorcida sobre o nível de criminalidade, que facilmente se propaga sobretudo com a 

difusão dos meios de comunicação nas sociedades atuais (idem). 

No fundo, apenas uma minoria da população é vítima de crime num qualquer ano, mas 

todos somos expostos a histórias e julgamentos sobre o crime diariamente. As fontes dessa 

experiência indireta incluem os meios de comunicação, as comunicações interpessoais e as 

observações das condições de vizinhança. A perceção do crime pode ser mais fortemente 

moldada pelo caráter da informação sobre o crime vicariante do que pelas experiências 

pessoais. O desfasamento entre a experiência direta e vicariante é particularmente grande para 

crimes de violência que são frequentemente o foco da atenção pública e relativamente raros 

no sentido estatístico (DuBow et al., 1979; Skogan & Maxfield, 1981). 

                                                             
5O medo concreto é operacionalizado no estudo como a sensação de agitação ou ansiedade face à sua segurança 

e à segurança da sua propriedade. Este é um medo que as pessoas experimentam tanto no momento real do 

perigo quanto na reação ao perigo potencial. O medo abstrato é designado como um sentimento ligado a um 

estado de agitação sobre a disseminação da criminalidade ou como a preocupação com o crime enquanto 

problema social. Ou seja, diz respeito à segurança da comunidade ou de toda a sociedade, enquanto o medo 

concreto diz respeito à segurança e ao bem-estar do indivíduo (idem). 
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Por fim, ressalve-se ainda que o medo do crime envolve também questões de 

representação e significado, e, portanto, é vital entender o caráter e os usos dos mass media 

em conjunto com outras fontes de significado e dentro do contexto local (Lupton & Tulloch, 

1999). Por outras palavras, as crenças, valores e ideologias tornam-se normas dentro de uma 

unidade macro, podendo persistir ao longo do tempo, de geração em geração através dos 

processos normais de socialização, e até certo ponto, o medo do crime também pode fazer 

parte desse processo (Liska & Baccaglini, 1990). 

A perspetiva que agora abordamos – da vitimação indireta – compreende a noção de 

que um evento criminoso envia ‘ondas de choque’ que se difundem pela comunidade através 

das redes sociais locais, ampliando o impacto do crime (Taylor & Hale, 1986, p. 156). Se 

pensarmos nas particularidades das tecnologias que cada vez maior lugar ocupam na 

sociedade, facilmente percebemos a rapidez com que o crime se propaga na forma de notícia. 

De seguida, e dados os argumentos supra mencionados, será assim explicitado o papel dos 

media no sentimento de insegurança, pela apresentação de alguns modelos e estudos 

empíricos que o descrevem. 

 

Um olhar sob o papel dos media no sentimento de insegurança 

Os indivíduos formam as suas crenças sobre os níveis reais de criminalidade através 

de duas fontes principais: a observação direta da realidade e por outro lado, através de canais 

indiretos, como televisão, internet, jornais e rádio (Mastrorocco & Minale, 2018), sendo a 

última fonte a que de seguida exploraremos. 

Em diferentes momentos, e em lugares distintos, um crime mais do que outro 

representou uma ameaça para os indivíduos, comunidades e sociedades. Agravada a natureza 

muitas vezes não específica da representação do crime pelos media, as pessoas tendem a 

generalizar informações que obtém das fontes de notícias (Doob & Macdonald, 1979; 

Cashmore, 2014). A par disto, os media têm a capacidade de elevar a saliência do crime e 

“institucionalizar” a preocupação pública e a crescente visibilidade dos sinais de crime – na 

forma de incivilidades físicas e sociais, tornando mais presente o crime e o risco percebido de 

vitimação no quotidiano das pessoas (Jackson, 2006). 

 Também a imagem estereotipada do “outro criminoso” surge como central para 

revelar possíveis implicações dos media no medo do crime. Além de rotular indivíduos ou 

grupos como desviantes, os próprios crimes podem ser rotulados, criando uma resposta 
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emotiva mais profunda da sociedade. Tais representações ideológicas do crime são muitas 

vezes interiorizadas inconscientemente por esta, moldando a interpretação do medo e do 

crime e potenciando a desintegração social percebida (Pattington, 2013). 

As ideias suprarreferidas ligam-se a uma tese que emerge, a partir da década de 70 – a 

tese do “mundo médio” – sustentada no argumento de que os meios de comunicação de massa 

tendem a representar o mundo predominantemente como violento e ameaçador, em vez de 

ordenado e seguro (Lupton & Tulloch, 1999). Outra importante posição da literatura tem-se 

focado no papel dos media enquanto mecanismo de aprendizagem ou de imitação, 

aumentando os comportamentos violentos dos telespectadores (idem). Aprender sobre a 

violência nas notícias e na programação fictícia pode levar à crença de que o mundo é 

geralmente um lugar assustador e perigoso (Chadee, 2015). No entanto, o grande debate nesta 

questão, cuja resposta permanece desconhecida é: o aumento da violência justifica-se pela 

crescente visualização dos conteúdos violentos dos meios de comunicação, ou por outro lado, 

é a natureza humana violenta que promove essa visualização? (Agra & Kuhn, 2010). 

Uma das premissas base para a compreensão do papel dos media é a ideia de que a 

comunicação de massa envolve relações complexas entre grandes conjuntos de variáveis 

designadas pelos termos “media”, “público” e “sociedade”. O potencial das mensagens dos 

media para alcançar uma ampla gama de efeitos cognitivos, afetivos e comportamentais 

poderá ser maior quando se evidencia um alto grau de instabilidade estrutural na sociedade 

devido a conflitos e mudanças (Ball-Rokeach & DeFleur, 1976). Assim, apenas através da 

consideração individual dessas variáveis, de forma interativa e sistemática, é que se poderá 

obter uma compreensão mais adequada dos efeitos da comunicação de massa. 

Entendamos então que os meios de comunicação são uma multiplicidade de 

instituições, organizações, processos e práticas que são extremamente diversificados em 

termos de composição, conteúdo e propósito que servem. Hoje – e mais do que nunca – 

existem mais formas de media (televisão, jornais, revistas, rádio, internet) e maiores níveis de 

diversidade dentro de cada forma individual (satélite, cabo e televisão digital). Entender os 

media requer por isso uma apreciação crítica e reflexiva tanto da diversidade de formatos 

envolvidos como da complexidade com que as imagens, textos e mensagens são produzidas, 

transmitidas e consumidas. Os media aproveitam e reforçam as preocupações sociais e 

políticas, ajudam a moldar identidades individuais e coletivas, medos e ansiedades; provocam 

protestos públicos e, às vezes, geram pânico moral e transmitem mensagens importantes, mas 

muitas vezes contraditórias, sobre a natureza e a extensão do crime, como devemos pensar e o 
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que sentir a esse respeito, quem está mais em risco e como agir. Eles indicam, ainda que 

imprecisamente, o estado do país e do mundo, mas também entretêm (Greer, 2009). Para 

melhor entendimento dos significados atribuídos aos media pelos indivíduos e o seu papel no 

sentimento de insegurança atentemos às principais teorias que de seguida se apresentam e que 

se têm debruçado sobre essa mesma relação. 

 

Modelos empíricos do papel dos media no sentimento de insegurança 

 Segundo Jewkes (2011), frequentemente é considerado como um facto inatacável que 

a sociedade tornou-se mais violenta desde o advento da indústria moderna dos media. A 

chegada e o crescimento do cinema, da televisão e, ultimamente, das tecnologias informáticas, 

tem servido para intensificar as ansiedades públicas, mas o certo é que são poucas as ondas de 

crime que se traduzem em fenómenos genuinamente novos, apesar dos esforços dos meios de 

comunicação para apresentá-los como tal. 

 

1. The Fear of Crime – Media Feedback 

 Com o intuito de testar a sua hipótese de que a ampla disponibilidade de dispositivos 

de entretenimento e comunicação de media causaram uma diminuição das taxas de 

criminalidade no Reino Unido, Cashmore (2012) introduziu pela primeira vez o modelo The 

Fear of Crime – Media Feedback, que explica a função dos meios de comunicação e novas 

tecnologias dentro do ciclo de medo que culmina com o crescente evitamento do espaço 

público (Figura 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Modelo de feedback entre media e medo do crime (Cashmore, 2012) 
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Segundo este modelo, as pessoas consomem informações sobre crime através de 

programas de televisão, programas de notícias, jornais e outras fontes. Essas fontes 

representam excessivamente os tipos de crimes mais graves e raros (e.g., homicídio, roubo), 

que sobressensibilizam as pessoas para o risco de vitimação, e essa insegurança leva à 

ampliação do medo. Como resultado desse medo, as pessoas restringem a sua atividade em 

maior grau para minimizar esse risco, preferindo a relativa segurança e familiaridade das suas 

casas face aos perigos potenciais de locais e estabelecimentos públicos. Ao passarem mais 

tempo em casa, presumivelmente assistirão a mais meios de comunicação com foco no crime 

e outras formas de entretenimento, o que reforçará e reiniciará o ciclo de feedback (idem). 

Este quadro também postula que com uma multiplicidade de tecnologias de comunicação e 

entretenimento digitais, as pessoas podem permanecer nas suas residências por mais horas – 

especialmente durante a noite quando há menos obrigações sociais e profissionais –, 

reduzindo as formas de entretenimento alternativo ao ar livre potencialmente perigosas 

(Cashmore, 2014). Embora existam possíveis riscos associados a este ciclo, como a menor 

vigilância informal no espaço público e um menor senso de comunidade, é defendido pelo 

autor o possível efeito que este ciclo tem na diminuição da convergência de eventuais vítimas 

e infratores, potenciando dessa forma a redução do crime (Cashmore, 2012). 

Este modelo apresenta porém inúmeras desvantagens, muito pelo facto de ser 

construído sob premissas incertas e relações teóricas não testadas. É assumido, por exemplo, 

que os media têm um forte efeito sobre as perceções das pessoas e o medo do crime, apesar 

das dúvidas sobre a veracidade dessa conexão, uma vez que esta – como será explorado 

posteriormente – tem na sua base estudos que divergem nas suas conclusões. Além disso, a 

pesquisa não pode afirmar com total certeza se o comportamento de evitamento é ou não 

resultado do medo ou se esses comportamentos são cometidos independentemente. Embora 

pareça lógico fazer essa ligação, a certeza da causalidade é difícil de estabelecer. 

Este modelo pressupõe que a evasão é a estratégia mais utilizada (como 

indiscutivelmente mais fácil de realizar por aqueles que têm medo), embora exista a 

possibilidade de que as pessoas deem prioridade a outras respostas, substituindo a evasão por 

outros comportamentos, como por exemplo, o uso de dispositivos de segurança de maior 

qualidade (idem). 

 

2. Cultivation Theory 
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Apresentando-se como uma das principais teorias desenvolvidas no seio da discussão 

sobre o tema, encontramos a teoria concebida por George Gerbner e intitulada por Cultivation 

Theory, cujo objetivo se prende pela compreensão dos efeitos a longo prazo da visualização 

da televisão nas conceções dos telespectadores sobre a realidade social. A referida teoria 

aborda a televisão como um sistema de mensagens com padrões repetitivos de imagens, cujo 

conteúdo é absorvido pelos consumidores durante um longo período de tempo. O conteúdo 

repetitivo, muitas vezes exagerado e distorcido sobre a realidade, acaba por dominar a visão 

do mundo daqueles que mais televisão veem, ao confiarem nela como a sua principal fonte de 

crenças e valores (Stacks et al., 2015).  

Os estudos empíricos de Gerbner e colegas (1976) demonstraram que os 

telespectadores frequentes de televisão (aqueles que veem televisão mais que quatro horas por 

dia) são mais suscetíveis de sentir que vivem numa sociedade violenta porque, na perspetiva 

do autor, a televisão exagera tanto a gravidade como o risco de vitimação criminal, retratando 

o mundo como um “meio assustador” (Reiner, 2002). Assim, quanto maior for o consumo, 

maior será a probabilidade das perceções dos consumidores sobre o mundo real se alinharem 

com o que é representado nos media. O foco desta perspetiva está nos correlatos e 

consequências da exposição à televisão de forma cumulativa e perpetuada no tempo (Gerbner 

& Gross, 1976; Weitzer & Kubrin, 2004; Intravia et al., 2017). Como afirma Leal (2010, p. 

421), “as condutas e os acontecimentos de natureza criminógena noticiados de forma 

continuada pelos órgãos de comunicação social produzem nos indivíduos um efeito 

potenciador da sua atenção.” 

Vários são os estudos que procuraram testar a teoria do cultivo entre os quais o de 

Dolliver et al., (2018), que recorreram a uma amostra nacionalmente representativa para testar 

especificamente se o consumo dos media poderia aumentar o medo do crime e o apoio a 

políticas punitivas e defensivas de justiça criminal. Como resultado, encontraram uma forte 

conexão entre o consumo e o medo do crime e a evidência de que ambos impactam no apoio a 

certas políticas defensivas e punitivas. As descobertas dos autores indicam que o próprio 

consumo dos media tem um efeito direto significativo no apoio a essas políticas, e esse apoio 

é substancialmente ampliado quando o consumo causa medo. Isto sugere que o 

processamento emocional do consumo dos media é um componente importante na 

compreensão do apoio às políticas de justiça criminal, particularmente quando esse consumo 

eleva o medo do crime. 
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Outro exemplo é o estudo de Boda e Szabó (2011), onde através de uma abordagem 

qualitativa aplicada a uma amostra constituída por estudantes na Hungria, uma das conclusões 

retiradas é a perceção de que, para os mesmos, o crime violento era muito comum e atual na 

Hungria, embora de acordo com as estatísticas oficiais, o crime, e especialmente algumas 

formas violentas (como o homicídio) nesse país, tinham diminuido nos últimos anos. Esta 

visão apresentada pelos participantes ecoa o quadro apresentado pelos media, que retrata a 

vida como perigosa e imprevisível. No entanto, as entrevistas também indicaram que os 

indivíduos tendiam a aceitar a validade do conteúdo ou das mensagens dos media somente se 

estivessem de acordo com as suas crenças existentes sobre um tópico. Tais crenças poderiam 

originar-se da experiência pessoal direta, mas na maioria dos casos provinham de 

comunicações interpessoais nas quais amigos ou familiares compartilhavam experiências e 

pontos de vista sobre questões particulares. 

O estudo de Jamieson e Romer (2014) por sua vez realizou uma análise de conteúdo 

da programação de TV desde 1950 até à data da investigação, que focava num tipo televisivo 

específico – histórias policiais, legais e médicas em horário nobre. Ao examinar os desvios 

anuais das tendências de conteúdo violento na TV, essa análise avaliou a relação entre as 

perceções do público sobre a prevalência do crime e os seus medos do crime. No que toca aos 

resultados, os mesmos apoiam uma importante previsão da teoria do cultivo, de que a taxa de 

violência no “drama” enquanto género televisivo da TV prevê o medo do crime; no entanto, e 

contrariamente, a mesma medida não previu a perceção do público sobre a prevalência do 

crime. 

Em síntese, esta teoria exemplifica uma parte da literatura que defende os efeitos 

diretos dos media, pressupondo que são iguais em todos os grupos sociais. Por outra palavras, 

os apoiantes desta abordagem analisam a televisão como um sistema coerente de mensagens 

produzidas para populações grandes e diversificadas e consumidas de forma relativamente 

não seletiva, quase ritualística, pela maioria dos telespectadores. E no fundo, é também a 

exposição ao padrão total e não a géneros ou programas específicos que explica o cultivo de 

conceções compartilhadas sobre a realidade entre públicos diversificados (Bryant & Oliver, 

2009). 

Uma alternativa interessante a esta teoria como uma explicação para o medo do crime 

público considera que as pessoas usam a sua experiência pessoal ou a experiência de outros 

nas suas redes sociais para decidir se devem estar preocupadas com o crime (Sacco, 1995; 

Romer et al., 2003). A questão deixa de ser apenas se os relatos sobre o crime nos media 
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aumentam o medo para o entendimento de quais audiências, com quais experiências e 

interesses, constroem quais significados das mensagens recebidas (Chiricos et al., 1997). Os 

críticos da teoria argumentam que o quadro do cultivo tem um alcance limitado porque não 

considera a variação das características sociodemográficas e dos contextos sociais do público 

(Eschholz, 1997; Intravia et al., 2017). Embora o caminho para entender a complexidade dos 

efeitos televisivos seja longo, parece que a quantidade de televisão vista não é suficiente para 

explicar esses efeitos. Importa também atender ao conteúdo dos programas e às características 

do público, isto é, explorar as muitas facetas das mensagens dos media e a interpretação do 

público dessas mensagens (Eschholz, 1997). Olhando para o estudo de Weitzer e Kubrin 

(2004), os resultados mostram justamente que a saliência, mas não a frequência, da exposição 

a notícias da televisão local é um preditor significativo do medo, isto é, aqueles que 

selecionam a televisão local como a sua fonte de notícias mais importante têm 

significativamente mais medo do crime. 

 

3. Tese da Substituição 

De acordo com a tese da substituição  

“uma maior exposição a representações exageradas de crime na televisão, na 

ausência de outras fontes de informação mais diretas, pode levar à assimilação de 

perceções elevadas da ocorrência de crime”. (Weaver & Wakshlag, 1986, p.153-154; 

Romer et al., 2003) 

Esta teoria baseia-se no quadro do cultivo, mas tem adicionalmente em conta as 

características do público, sustentando que as histórias dos media relacionadas com o crime 

causam maior medo entre indivíduos sem experiência de vitimação pessoal (Weaver & 

Wakshlag, 1986; Weitzer & Kubrin, 2004). Nesta perspetiva, indivíduos que vivem em áreas 

de baixa criminalidade e que nunca foram vítimas, estarão mais suscetíveis às imagens dos 

media. No fundo, esta hipótese afirma que os efeitos dos media são mais consequentes para 

aqueles cujas condições reais de existência estão mais isoladas das experiências ameaçadoras 

da vida. Presumivelmente, quando as notícias fornecem um substituto da realidade, elas terão 

maior influência porque não são contraditórias com a experiência vivida (Greer, 2007; 

Weaver & Wakschlag, 1986). 

No estudo de Intravia et al., (2017) procurou-se avaliar se a relação entre as principais 

medidas dos social media e o medo do crime diferiam por raça, sexo, área de residência, 

vitimação, sentimentos de segurança e problemas de vizinhança percebidos, tendo como 
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resultados a relação entre o consumo global dos social media e o medo do crime condicionada 

por perceções de segurança. Os autores verificaram que à medida que um indivíduo se sente 

menos seguro, a relação positiva entre o consumo global dos social media e o medo do crime 

diminui até deixar de ser significativa. Especificamente, para os indivíduos que relataram 

sentir-se “muito seguros” andando sozinhos na sua vizinhança à noite, houve uma relação 

positiva e significativa entre o consumo e o seu medo do crime. Este padrão pode assim ser 

melhor entendido pela perspetiva da substituição, que afirma que o consumo dos media pode 

ter efeitos mais fortes para indivíduos sem experiências pessoais com crime e violência. 

 

4. Tese da Ressonância 

Contrariamente à abordagem anterior, a perspetiva da ressonância afirma que os media 

aumentarão o medo quando o conteúdo for consistente com a experiência pessoal (Weitzer & 

Kubrin, 2004). Assim, os media reforçam o que os indivíduos experimentam no mundo real. 

Como Eschholz (1997: 47) afirma:  

“[os]indivíduos que vivem em áreas com alto nível de criminalidade podem ser 

particularmente sensíveis ao crime na televisão devido ao conhecimento direto do 

problema do crime nos seus bairros”.  

Uma explicação para esta afirmação é que as notícias locais abordam o crime e outras 

questões mais próximas do lar mais do que é possível nos programas de notícias nacionais 

(Greer, 2007). Esta abordagem é confirmada no estudo de Doob e Macdonald (1979), onde os 

moradores em áreas urbanas de alta criminalidade assistiam mais à televisão e, em geral, 

tendiam a assistir a conteúdos mais violentos. Mais ainda, para aqueles que também assistiam 

mais frequentemente à televisão (ou a tópicos violentos) apresentaram uma maior propensão 

para terem maiores níveis de medo. Trata-se portanto da combinação das mensagens dos 

media e das experiências pessoais (ou percebidas) que culmina numa “dose dupla” e numa 

amplificação do efeito do cultivo (idem). 

No estudo de Hanslmaier (2013), a influência da taxa de criminalidade local revelou-

se dependente de quão bem informadas estavam as pessoas sobre essa taxa. Os resultados 

mostraram que apenas as pessoas que liam jornais locais eram afetadas pela taxa de 

criminalidade na sua zona geográfica. Isso destaca a importância do fluxo de informações e 

do papel que os media local desempenham: as pessoas recolhem informações relevantes sobre 

o crime local por meio dos media ou redes sociais. 
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Chiricos e colegas (2000) por seu turno, centraram-se na influência das circunstâncias 

sociais da audiência (características demográficas como o sexo, raça/etnia, idade, nível de 

escolaridade e estatuto socioeconómico), bem como da realidade do crime, experimentada ou 

percebida pelos consumidores de notícias (medida pela taxa de crime na zona de residência, 

pela experiência de vitimação e pela perceção da “realidade” das notícias sobre crime na TV), 

na relação entre as notícias da TV e o medo do crime. Os resultados indicam por um lado que 

a realidade percebida das notícias do crime não está significativamente relacionada com o 

medo do crime e por outro lado, que o efeito das notícias locais sobre o medo do crime é mais 

forte e estatisticamente significativo para os residentes em áreas com alta taxa de 

criminalidade em toda a amostra e para aqueles que experimentaram recente vitimação. Esta 

descoberta corrobora a hipótese de ressonância, isto é, aqueles que assistem a notícias locais 

“ressoam” mais o conteúdo dessas notícias, particularmente se eles veem ou ouvem sobre o 

crime na sua área ou se foram vítimas de um crime recentemente. 

O estudo de Weitzer e Kubrin (2004), por fim, revelou que a significativa relação 

positiva entre notícias da televisão local e medo em comunidades com altas taxas de 

criminalidade violenta indica que, pessoas que vivem nessas comunidades e que confiam na 

televisão local como a fonte de notícias mais importante, têm maior medo do crime. Os 

resultados para os residentes em comunidades com baixos níveis de crimes violentos 

sugeriram que as notícias da televisão local não provocam medo do crime, oferecendo 

novamente apoio à hipótese de ressonância. 

Em síntese, as atitudes e crenças pessoais parecem ser moldadas pela interação da 

realidade diretamente experimentada e mediada, pelo que as diferenças nas experiências do 

mundo real e os fatores que moldam essas experiências contribuem para as variações nas 

perceções da realidade. Tanto a realidade social de cada um como as características 

sociodemográficas nomeadamente a idade e o sexo são fatores importantes na formação 

dessas experiências, o que indica que esses fatores devem, portanto, afetar a ressonância das 

imagens transmitidas pelos media e a sua capacidade de cultivar a visão de um indivíduo 

sobre o mundo (Cohen & Weimann, 2000). 

 

5. Outras perspetivas desenvolvidas 

A par das teorias anteriormente apresentadas, outras perspetivas foram desenvolvidas 

para explicar a relação entre os media e o sentimento de insegurança, motivo que sustenta a 

relevância de serem agora referidas.  
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Uma das abordagens úteis nesta discussão surge no influente conceito de “pânico 

moral” criado por Stanley Cohen (1972) no seu estudo do papel desempenhado pelos media 

juntamente com a polícia no desenvolvimento de uma espiral de medo. Este conceito é 

definido como uma condição, episódio, pessoa ou grupo de pessoas que emergem para se 

tornarem uma ameaça aos valores e interesses da sociedade e a sua natureza é apresentada de 

um modo estereotipado pelos mass media. Os eventos suscetíveis de causar pânico moral são 

percebidos como ameaças, se a sociedade, ou uma parte dela, estiver numa fase de 

transformação estruturante que origina “stress”. Por sua vez, a resposta a tais ameaças 

provavelmente passará pela procura de maior regulação ou controlo social e um retorno aos 

valores “tradicionais”. Com efeito, o pânico moral baseia-se em cinco condições: o aumento 

de algumas preocupações face às ações de alguns grupos e as consequências negativas no 

contexto social; o crescimento da hostilidade em relação a esses grupos; o compartilhamento 

da preocupação generalizada; a existência de um perigo imaginário e, em seguida, o medo 

injustificado traduzido no pânico moral (Peluso, 2014; Hildreth, 2015; Reiner, 2002). 

Mais recentemente, foi questionada a suposição implícita da tese do pânico moral de 

que o público confia ingenuamente nas reportagens dos media. Em contraste com essa 

hipótese, estudos sobre a relação entre a agenda dos media e a agenda pública (isto é, o que 

público retira dos media para refletir ou discutir entre si) enfatizam que existem muitos 

exemplos de indiferença ou resistência pública a alguns tópicos transmitidos (Jewkes, 2011). 

É concretamente neste ponto que um paradigma interpretativo surgiu epistemologicamente 

fundamentado na noção de que um entendimento significativo ou realista só é possível 

quando os significados do público são considerados dentro dos contornos quotidianos da sua 

formação (Steinar, 1996; Banks, 2005). Em vez de assumir que o público apresenta leituras 

“universais”, devemos encarar os media no contexto da comunicação pública e privada, 

dentro e entre culturas e em diferentes comunidades e locais geográficos (Roberts & Bachen, 

1981; Banks, 2005; Liska & Baccaglini, 1990). 

O conceito de comunidades interpretativas surge precisamente para afirmar que os 

leitores, espectadores e outros destinatários da comunicação de massa são caracterizados não 

apenas por variáveis socioeconómicas de fundo, mas simultaneamente pelos seus modos 

discursivos de interpretar conteúdos mediáticos (Jensen, 1990). A interpretação do conteúdo 

mediático pode ser definida como uma forma de prática social através da qual as audiências 

expressam e exercem interesses de natureza amplamente política e cultural. A palavra 
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“comunidades” indica que o público também pode constituir agentes sociais com interesses 

compartilhados ou públicos (idem). 

Neste sentido é importante avaliar o uso dos media no contexto doméstico e mais 

amplamente, dentro do contexto que é a comunidade. O objetivo passa por responder mais 

adequadamente às realidades espacialmente situadas do seu uso, aos significados que o crime 

noticiado pode gerar e aos “efeitos” fragmentados que pode ter nos atores dentro dos seus 

contextos quotidianos (Banks, 2005). Esta perspetiva aborda o posicionamento das pessoas 

como sujeitos reflexivos. O termo “reflexividade” abrange não apenas um processo de 

automonitorização racionalista através de categorias cognitivas ou normativas, como também 

a autointerpretação e avaliação de processos sociais e culturais, envolvendo o processamento 

de sinais e símbolos, em vez da simples assimilação de “informação” (Lupton & Tulloch, 

1999). O conteúdo mediático deve ser pensado como um discurso relativamente aberto, um 

recurso que adquire significado e relevância pragmática a partir de contextos específicos de 

ação (Jensen, 1990). 

Eschholz et al., (2003) encontraram no seu estudo que a observação total da televisão 

não estava relacionada com o medo, o que prova a falta de um efeito de “cultivo” presumido. 

As revistas de notícias e as notícias nacionais também não mostraram um efeito significativo, 

especialmente em comparação com as notícias locais. O padrão observado entre os tipos de 

programas que estavam significativamente relacionados com o medo do crime sugere 

claramente que a violência (em notícias locais, reality shows ou dramas) pode ser o fator mais 

importante na criação de medo. Também relevantes no estudo mostraram-se os fatores 

realismo (em notícias locais, reality shows) e a proximidade (notícias locais). 

 Para sintetizar, quando a investigação sobre a relação da televisão com o medo 

começou, George Gerbner e colegas (1976) argumentavam que a programação televisiva 

continha uma mensagem ideológica relativamente homogénea que “cultivava” uma visão 

mais ou menos genérica do mundo. Desde então, outras perspetivas surgiram para designar 

que a relação TV/medo pode variar substancialmente pelo conteúdo específico da 

programação televisiva e pela composição sociocultural específica dos seus espectadores, 

agindo em sintonia outros fatores sociais que poderão controlar a presença, extensão e 

significado dos efeitos dos meios de comunicação (Gunter, 2008). Independentemente de os 

significados serem ou não suficientemente padronizados para constituir o que Klaus Bruhn 

Jensen (1990) chamou de “comunidades interpretativas”, começou-se a avaliar se os “efeitos 
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dos media” seriam consistentes ou variáveis pelas características do público (Eschholz et al., 

2003). 

Decididamente, surgiu como imprescindível a noção de que, para entender como os 

espectadores são afetados pela televisão, é útil saber quais as necessidades e motivos que os 

movem para a visualização de conteúdos mediatizados. Por outro lado, saber como os 

espectadores são afetados pelos media pode ajudar a explicar as razões para a escolha do 

conteúdo que assistem (Zillmann & Wakshlag, 1985). 

 

Fatores e processos implicados nos significados atribuídos aos media 

O processamento da informação sobre o crime pelos media baseia-se por vezes em 

investigações de curto prazo, de ritmo acelerado e de “nível superficial”, o que pode limitar o  

tipo de informação disseminada e desconsiderar questões cruciais. Esta “superficialidade” 

pode ser traduzida na ausência de uma abordagem mais detalhada sobre o contexto em que o 

crime ocorre aquando da apresentação da notícia, nomeadamente uma perspetiva informada 

sobre o contexto demográfico ou geográfico, o que dificulta a tarefa do ponto de vista dos 

leitores ou espectadores, em tentar detetar padrões ou obter inferências válidas sobre o crime a 

partir de notícias isoladas e esporádicas (Warr, 2000). Assim, o público provavelmente 

preencherá informações incompletas ou ausentes, assumindo o pior dos cenários (idem). 

As notícias são igualmente caracterizadas por alguns atributos e valores entre os quais 

a atualidade e a urgência, isto é, o que o público considera importante num determinado 

momento (e.g, questões políticas, económicas, ecológicas e culturais) é geralmente visto 

como atual e urgente. Outros valores considerados são a disponibilidade (no fundo a 

oportunidade de um evento ser notado), a duração do evento como notícia (eventos com 

maior duração são considerados com maior valor) e a personalização de notícias (eventos 

que podem ser “retratados” como eventos centrados no indivíduo são considerados de melhor 

uso). A forte intensidade emocional, tanto positiva quanto negativa, é considerada também 

um critério de grande relevo. Importa em suma compreender que, de acordo com a conjuntura 

económica e cultural, diferentes valores noticiosos são considerados atuais e urgentes. Estes 

valores por sua vez, representam um dos fatores que influenciam a cobertura dos media sobre 

eventos – por outras palavras – o processo de seleção de notícias (Pavelka, 2014). 

Dentro deste processo de produção e seleção de notícias, importa ainda compreender 

que as notícias de crime não existem no vácuo, isto é, são o resultado final de um processo 
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complexo de seleção, processamento e priorização, e são moldadas por interações entre 

jornalistas, editores, as suas condições de trabalho, ideologias defendidas, o ambiente mais 

amplo e, crucialmente, fontes de notícias. Estas fontes de notícias são os indivíduos, 

organizações e instituições (e.g., a polícia, os serviços prisionais e judiciais, partidos políticos, 

organizações de apoio às vítimas, entre outros) que fornecem as informações sobre as quais os 

jornalistas geralmente baseiam as suas histórias. Por outras palavras, os jornalistas dependem 

em certa medida, de poderosas fontes institucionais. Como consequência, a objetividade e 

imparcialidade do produto noticioso, podem ser interpretadas pela audiência de maneira muito 

diferente (Greer, 2009). 

Importa compreender ainda que o rápido desenvolvimento das tecnologias de 

informação nas últimas décadas mudou o terreno em que as notícias sobre crime são 

produzidas. As histórias de crime são cada vez mais selecionadas e “produzidas” como 

eventos com base nos seus aspetos visuais (como podem ser retratadas em imagens), bem 

como o seu potencial verbal (como podem ser retratadas por palavras). O principal interesse 

passa por produzir um “produto visual atraente”, incorporando fotografias de vítimas, 

infratores ou familiares, diagramas que mapeiam uma rota ou uma cena de crime, ilustrações 

gráficas de taxas de crime e condenações, desenhos animados satíricos que retratam 

profissionais da justiça criminal, etc.). Além disso, não só os crimes violentos são 

desproporcionalmente enfatizados (particularmente os homicídios), como a própria escolha 

pode passar por uma seleção de crimes que simplesmente são estranhos ou incomuns, 

envolvem pessoas proeminentes ou figuras públicas, ou ajustam-se a um tema jornalístico 

pré-estabelecido (Warr, 1994, 2000). 

Além dos fatores anteriormente referidos, a forma como os indivíduos percecionam o 

modo de transmissão e o conteúdo das notícias, a par da interpretação que cada pessoa faz dos 

factos retratados no produto informativo, são aspetos igualmente relevantes para o melhor 

entendimento do papel dos media no sentimento de insegurança. O comportamento de 

procura de informações é definido como “a busca intencional da informação como 

consequência da necessidade de satisfazer algum objetivo” (Wilson, 2000, p. 49). No 

entendimento de Wilson (2000), os indivíduos também enfrentam barreiras pessoais enquanto 

satisfazem as suas necessidades de informação, que por sua vez afetam a seleção do tipo de 

meios de comunicação que usam para obter notícias. A disponibilidade e a facilidade no uso 

são os fatores mais importantes durante a fase de seleção das fontes. 
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No ponto de vista de Weber (2014), os níveis de participação e interatividade dos 

leitores nos comentários que fazem sobre uma notícia dependem da continuidade do tema na 

agenda dos media, o que torna muito mais provável que os leitores tenham algum 

conhecimento e opinião sobre o assunto a partir de notícias anteriores. Outro importante fator 

para o autor é o interesse da audiência na notícia, que na sua perspetiva, reside nas 

características de identificação do leitor com os envolvidos no episódio retratado, como por 

exemplo a associação ao mesmo grupo social (e.g, a mesma nacionalidade para o leitor e para 

uma das partes envolvidas). 

O enquadramento da notícia pelos media, nomeadamente o sensacionalismo 

implicado, é outro elemento sugerido como crucial para o nível de medo do crime no público. 

A forma como os meios de comunicação representam o crime geralmente inclui aspetos 

“sensacionalistas”, que se concentram em imagens negativas do crime nas comunidades. O 

sensacionalismo é uma estratégia que procura captar atenções e emoções, que no fundo se 

traduzem num maior público e audiência. O efeito das apresentações de crimes sensacionais 

também depende do local em que o crime ocorre: ler sobre crimes “bizarros” e violentos é 

dito frequentemente como resultando num maior medo se os crimes ocorrem na vizinhança do 

que se ocorrem noutro lugar (Heath & Gilbert, 1996). 

No estudo de Zhu et al., (2018), surpreendentemente, os leitores da imprensa não-

sensacionalista apresentaram maior perceção de ocorrência do crime do que aqueles que 

preferiam os jornais mais sensacionalistas. Além disso, os indivíduos com maior perceção 

demonstraram também menor medo do crime. Os resultados do estudo indicam assim que é 

mais provável que os leitores de uma imprensa menos sensacionalista estejam mais 

conscientes da “imagem completa” da realidade, nomeadamente dos detalhes do crime, algum 

contexto dos possíveis motivos do autor e do trabalho de investigação levado a cabo. 

Consequentemente, e a partir desse detalhe, torna-se mais provável que esses leitores partam 

para uma análise mais objetiva, nutrindo assim menos medo. O enquadramento 

sensacionalista das notícias sobre crime neste estudo teve um impacto inverso sobre a 

consciencialização do crime, e esta por sua vez, uma relação inversa com o medo. 

Associada à visão das notícias como sensacionalistas está também a perceção das 

mesmas como realistas. Potter (1986: 161) afirma que os espectadores“...que acreditam que o 

conteúdo televisivo é real são mais prováveis de serem influenciados por este do que os 

telespectadores que acreditam que o conteúdo é fictício”. O realismo não afeta apenas os 

julgamentos percecionados do público sobre a violência noticiada por exemplo, mas também 
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pode mediar as suas respostas emocionais e comportamentais subsequentes (Gunter, 2008). 

No estudo de Purcell et al., (2010) cerca de 49% dos indivíduos diziam preferir receber 

notícias diretas e objetivas, enquanto que 31% preferiam fontes que compartilhassem o seu 

ponto de vista. 

Quer o sensacionalismo quer o realismo associados ao conteúdo transmitido são 

elementos frequentemente incluídos num outro fator – a credibilidade percebida da fonte –, 

que pode desempenhar um papel importante no medo do crime (Rogers, 2005). Num estudo 

realizado por Koomen et al., (2000), foi sugerido que o efeito do artigo de jornal sobre o 

medo do roubo, o medo do crime em geral e a preocupação com o roubo como um problema 

social dependia em grande medida da credibilidade da fonte. Ou seja, se a fonte é menos 

credível, a informação, embora possa per si ser confiável, será provavelmente desqualificada 

nas suas implicações, levando as pessoas a “rotulá-la” e a declará-la menos relevante. Os 

autores consideram ainda que os leitores menos regulares distanciam-se facilmente do jornal e 

das suas notícias e concordam com a opinião predominante sobre a credibilidade do artigo. Se 

essa opinião for negativa, os dados sugerem que o medo do crime dessas pessoas não será 

influenciado. No entanto, para a maioria dos leitores regulares de jornais, o seu conteúdo é 

visto como credível, motivando o maior medo do crime (idem). 

Outros fatores que influenciam os efeitos das apresentações dos media em massa sobre 

o medo do crime são a aleatoriedade (isto é, crimes que podem acontecer a qualquer um) e a 

localidade a que o crime pode ser associado (Heath & Gilbert, 1996; Koomen et al., 2000). 

As notícias que não contenham informações sobre o motivo do crime também despertam mais 

medo do que se um motivo for incluído, especialmente se os crimes forem locais. Por outro 

lado, se a vítima aparentemente não fez nada para precipitar o crime, o leitor pode inferir que 

nada poderia ter sido feito para evitar o mesmo (Koomen et al., 2000). 

No estudo de Heath (1984) analisou-se os relatos de jornais em termos de 

sensacionalismo, aleatoriedade aparente na seleção de vítimas e localização do crime. A 

autora descobriu que os relatos sobre crimes, ainda que aparentemente “bizarros” sobre outras 

cidades que não as de residência dos participantes no seu estudo, eram reconfortantes e 

reduziam o medo. Por outras palavras, os fatores que estão associados ao aumento do medo 

quando o crime é geograficamente perto são reconfortantes quando o crime surge como 

distante. Também a ideia de conhecer a vítima, especialmente quando reside na mesma zona, 

tem um impacto muito mais imediato do que ser vítima ou ouvir falar de crime numa área 

distante (Hale, 1996). 
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Ainda sobre a questão da localização do crime (local versus nacional), no estudo de 

Winkel e Vrij (1990) estudaram a exposição à reportagem de jornal sobre o crime de violação 

em relação ao medo do crime entre as leitoras do sexo feminino. A conclusão retirada foi que 

as leitoras expostas a uma reportagem sobre uma violação ocorrida localmente evidenciaram 

uma avaliação mais alta do risco subjetivo de vitimação, o aumento do medo desse tipo de 

crime e crimes conexos e a maior preocupação com a possibilidade de tais ocorrências. Além 

disso, também as consequências negativas esperadas de se tornar vítima de uma violação são 

estimadas como sendo maiores. Outra conclusão foi que a leitura de uma história local 

aumentou tanto a concordância com o comportamento de evitamento como a mobilização 

para reações preventivas ao crime. 

Em síntese, independentemente de a influência ser direta ou indireta, imediata ou 

tardia, de curto ou longo prazo, o conteúdo dos media sobre os indivíduos influencia o modo 

como as pessoas interpretam as suas conceções sobre o mundo. Assim, a ligação entre o 

conteúdo mediático e o comportamento social humano é forjada na interação entre a 

informação transmitida pelos media, por um lado, e o processamento da informação humana, 

por outro. Isso significa que as diferentes respostas à informação dependem da quantidade e 

do tipo de conteúdo dos media e da forma como as mensagens são interpretadas por pessoas 

diferentes (Roberts & Bachen, 1981). 

Para além desta questão, a receção e o envolvimento com a reportagem dos media 

sobre eventos criminosos graves podem tornar o risco mais disponível e saliente, 

especialmente quando o crime está de acordo com as preocupações e debates públicos 

existentes sobre coesão social e consenso moral. Dito de outra forma, as pessoas podem 

atender às informações sobre os riscos de crime dos meios de comunicação e da comunicação 

interpessoal, porque o crime dramatiza as preocupações sobre a coesão social e comunica 

hostilidade à ordem social de uma comunidade, prejudicando o seu tecido moral. A 

prevalência do crime pode, assim, diminuir o poder do controlo social informal, aumentando a 

diversificação de normas e valores e diminuindo os níveis de confiança, reciprocidade e 

respeito (Jackson, 2006). 

 

Dicotomia entre o meio rural e o meio urbano na perceção dos media 

Outro aspeto de grande relevo passa por compreender que o público classifica o seu 

interesse e preocupação com a informação em função das suas diferenças individuais e da 
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sua posição social (Ball-Rokeach & DeFleur, 1976), entre as quais as suas experiências 

pessoais e as das suas redes interpessoais. Os membros da audiência trazem para a leitura e 

para a visualização a experiência das suas próprias predisposições e o conteúdo aprendido nas 

suas redes sociais, que influenciam o que as notícias sobre crime significam para eles. Essas 

predisposições podem incluir experiências pessoais com o crime ou violência, perceções da 

credibilidade dos meios de comunicação ou a extensão da preocupação anterior com a 

segurança pessoal (Sacco, 1995). Uma mesma mensagem pode sugerir diferentes significados 

dependendo dos contextos de receção. O mesmo comportamento físico, como por exemplo, 

um tiroteio, significa coisas diferentes para qualquer espectador. O modo como as audiências 

interpretam a violência variará de acordo com a sua posição em relação às personagens 

narrativas e com o seu contexto de residência (Reiner, 2002). 

Liska e Baccaglini (1990) destacam a relevância dos estudos sobre o medo do crime 

considerarem o facto de que há diferenças entre os crimes violentos locais e não locais 

relatados nos jornais. O padrão de cobertura de violência tem vindo a revelar-se como um 

contributo substancial para a imagem de algumas cidades como locais de alta criminalidade e 

para a imagem de outras como locais de baixa criminalidade e segurança. A imagem social ou 

a reputação de uma cidade como criminosa e perigosa não afeta apenas o medo do crime, 

como também afeta padrões gerais da vida social, especificamente o desenvolvimento 

económico, as migrações, os padrões residenciais e as atividades políticas e culturais. No 

estudo dos referidos autores os resultados indicam que quando os residentes da zona rural 

leem sobre homicídios e crimes violentos que ocorrem em áreas urbanas, eles sentem-se 

seguros em comparação. 

 No estudo de Hallmark (2018), o objetivo foi entender como o conteúdo dos social 

media sobre a aplicação da lei, se relaciona com as perceções dos adolescentes sobre essa 

mesma aplicação quer numa área rural, quer numa área urbana da Califórnia. Por um lado, 

embora tenha sido levantada a hipótese de que os adolescentes de comunidades rurais teriam 

visões mais positivas do cumprimento da lei do que os adolescentes residentes em 

comunidades urbanas, os resultados não indicaram qualquer diferença significativa nas 

atitudes gerais dos adolescentes em relação à polícia com base na comunidade em que vivem. 

Uma possível explicação para isso será o uso dos social media como uma fonte de informação 

que permite que indivíduos em todo o mundo se conectem e visualizem histórias que 

acontecem em todo o lado. Essa conexão com o mundo poderá ter uma influência nas suas 

perceções do funcionamento do policiamento fora das suas comunidades. Por outro lado, 
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comparando as perceções dos adolescentes sobre a qualidade da proteção das forças de 

segurança nas suas comunidades, os resultados mostraram uma diferença significativa para as 

duas áreas. Especificamente, os resultados sugerem que os adolescentes da área rural 

percebem uma maior qualidade da proteção legal do que a população urbana. Outra conclusão 

indica que quanto mais os adolescentes usam o facebook como fonte de informação, mais 

negativas são as suas perceções sobre a aplicação da lei. 

 No caso de Krishan (2016), o seu estudo investigou qual a fonte primária de 

informação usada em diferentes vilas, classificando-as em três categorias – vilas urbanas, 

semi-urbanas e rurais. Os resultados evidenciam que a maioria dos indivíduos da amostra da 

área urbana consideram os media a sua principal fonte de informação sobre a atualidade, em 

concreto sobre os conteúdos políticos, enquanto na zona rural a maioria dos participantes 

respondeu desejar ter mais acesso aos media, nomeadamente à internet, jornais e revistas. 

Face ao exposto, o autor concluiu que o acesso aos media é certamente muito maior nas áreas 

urbanas do que nas zonas rurais. 

 O objetivo principal do estudo de Pandey e Singhal (2017) por sua vez foi verificar o 

padrão de tempo gasto dos adolescentes urbanos e rurais da Índia em diversos meios 

mediáticos. Os adolescentes de ambos os contextos demonstraram um acesso diário à 

televisão. No caso do tempo gasto na internet, houve uma diferença fundamental. Os 

adolescentes urbanos estão muito avançados na utilização de internet, em comparação com os 

adolescentes rurais, uma vez que estes apenas têm acesso à internet por meio do telemóvel. 

Na ausência de várias opções de media para ocupação do tempo de lazer, as conclusões do 

estudo revelam que os adolescentes rurais preferiam jogar principalmente ao ar livre. 

 De acordo com os estudos aqui apresentados é possível concluir que de forma geral os 

media acedem a toda a população, ainda que nas zonas urbanas, comparativamente às zonas 

rurais, exista uma maior variedade de meios e fontes. É provável também que derivado das 

maiores taxas de criminalidade nas cidades, aliando às notícias sobre a qualidade do sistema 

de justiça, os residentes em áreas urbanas tenham uma perceção do sistema como mais 

ineficaz. Assim, o papel que os media desempenham nas perceções sobre o país e a justiça, 

nos comportamentos de segurança e no medo do crime necessita ser enquadrado segundo o 

contexto residencial e respetiva vizinhança, as taxas de criminalidade, as experiências diretas 

e indiretas com o crime, a própria perceção que a população tem sobre a transmissão de 

notícias e a confiabilidade dos media como fonte de informação. 
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Social media: a importância das novas tecnologias nesta relação 

“Os meios de comunicação de massa consolidados durante os séculos XIX e XX 

(impressos, rádio, cinema e televisão) compartilham algumas características 

estruturais significativas que organizam as ligações dos usuários com eles de maneiras 

específicas” (Yar, 2012, p.5).  

Primeiro, eles são caracterizados por um modelo de comunicação “poucos para muitos” 

– um pequeno número de produtores de media dissemina discursos para um público de massa, 

de tal forma que há poucos “palestrantes” e muito mais “ouvintes”. Segundo, esses meios de 

comunicação de massa são organizados em canais “unidirecionais” – fluxos de comunicação 

unidirecionalmente de produtores para consumidores, mas raramente na direção oposta. As 

novas formas de media por outro lado, constituem uma série de tecnologias de comunicação 

de informação que utilizam a informatização na geração, reprodução e transmissão de 

conteúdo digitalizado. Tecnologias como gravação audiovisual digital, manipulação de 

imagens e animação criada por computador efetivamente tornam as capacidades de produção 

dos media amplamente disponíveis a baixos custos (idem). 

O estudo de Shi (2018) pretendeu por um lado, estudar o medo do crime de acordo 

com a teoria do cultivo na população estudantil internacional e, por outro, avaliar o efeito dos 

social media no medo. Os resultados indicam que a atenção dada às notícias de crime estava 

diretamente relacionada com o medo do crime dos participantes e indiretamente relacionada 

com o medo por meio do risco percebido de vitimação. Em conjunto, estas conclusões apoiam 

fortemente a suposição de que o consumo de media é uma importante fonte de ansiedade 

relacionada com o crime entre os estudantes. Os social media por sua vez demonstraram 

ainda maior influência do que os media tradicionais na amostra, tanto por causa dos seus altos 

índices de uso como pelos recursos interativos de que dispõem para produzirem, 

compartilharem e se envolverem com histórias. Os efeitos do “cultivo” neste estudo 

dependeram principalmente da atenção dada às notícias específicas sobre crimes. 

 É notório que as notícias estão a tornar-se uma experiência social compartilhada à 

medida que as pessoas trocam links e recomendações como uma forma de moeda cultural nas 

suas redes sociais (Purcell et al., 2010). O resultado culmina, mais do que nunca, na ideia de 

que os atores sociais quotidianos podem cada vez mais se envolver e refletir sobre a 

mensagem transmitida pelos canais eletrónicos, em vez do simples ato de consumir as 

representações produzidas pelas indústrias da cultura organizada (Yar, 2012). 
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 Em 2011, as duas principais plataformas de rede foram o facebook e o twitter. Purcell 

et al., (2010) descobriram que 99% dos adultos americanos num dia típico, recebem notícias 

de pelo menos um dos meios de comunicação: um jornal impresso local ou nacional, 

transmissão de notícias de televisão local ou nacional, rádio ou internet. 75% dos 

consumidores de notícias online nos Estados Unidos recebem algumas das suas notícias via e-

mail ou através de posts nas redes sociais como o facebook. As pessoas usam as suas redes 

sociais para filtrar, avaliar e reagir às notícias. A ascensão da conetividade móvel via 

smartphones transformou a recolha de notícias e a sua divulgação num evento disponibilizado 

a qualquer hora e em qualquer lugar para um segmento de ávidos observadores de notícias. 

Os social media, que incluem sites da internet, sites pessoais de conversação social, 

aplicações e outros meios eletrónicos, oferecem um meio diferente de consumir informações 

(Hildreth, 2015). Embora as plataformas de redes sociais estejam sempre em mudança, como 

um todo, os social media continuarão a ter a mesma definição, independentemente das 

plataformas utilizadas – são definidos como comunicação eletrónica através de sites, 

aplicações e outros dispositivos. Os indivíduos que utilizam esses ‘espaços’ têm a sua própria 

“rede pessoal” para notícias, informações e discussões informais, o que contribui para a 

singularidade em moldar opiniões, crenças e atitudes (Hermida et al., 2012; Intravia et al., 

2017). Os media neste formato online são fóruns particularmente importantes na esfera 

pública, porque têm a capacidade de comunicar questões coletivamente relevantes a grandes 

audiências e facilitar a formação da opinião pública. A maioria dos utilizadores dos social 

media acredita que os seus círculos sociais lhes fornecem uma gama mais ampla de notícias e 

informações do que se dependessem exclusivamente dos media tradicionais (Hermida et al., 

2012). 

Os social media podem exacerbar as perceções imprecisas ou distorcidas do crime, 

fornecendo opiniões diferentes sobre um tópico atual e alterando a perceção do crime na 

sociedade de forma mais profunda do que qualquer outro meio de comunicação. 

Comparativamente aos media tradicionais, é menos conhecida a forma como os social media 

afetam a opinião pública relacionada com o crime, ainda que as plataformas de redes sociais 

tenham manifestado um evidente crescimento no número de usuários desde o início de 2000 

(Perrin, 2015; Intravia et al., 2017; Shi, 2018). 



44 
 

No estudo de Intravia et al., (2017)
6
, examinaram se o consumo dos social media 

estaria relacionado com o nível de medo dos participantes, recolhendo os dados de indivíduos 

em três campus universitários. Os resultados indicam que apenas o consumo geral dos social 

media está significativamente relacionado com o medo do crime. No entanto, e como 

anteriormente visto (Capítulo III – Um olhar sob o papel dos media no sentimento de 

insegurança), esta relação mostrou-se condicionada pelas perceções de segurança da área de 

residência. À semelhança do estudo anterior, Williams (2018) explorou as relações entre o 

uso dos social media, ideologia política e medo do crime, risco percebido de vitimação e o 

uso de comportamentos de prevenção entre estudantes universitários. No que respeita ao fator 

que aqui discutimos – o consumo de social media (neste estudo com foco no facebook) – não 

foi encontrada evidência de que a duração do uso do facebook pelos sujeitos esteja 

relacionada com o medo do crime, perceção do risco de vitimação ou o uso de 

comportamentos preventivos, mas surgiram relações significativas entre a frequência com que 

os entrevistados usam o facebook para notícias e o seu medo do crime. 

Em suma, resultante da tecnologia que se tornou mais móvel nas últimas décadas, 

aceder a notícias e informações na internet e nas redes sociais influencia a forma como os 

consumidores obtêm, absorvem e transmitem conteúdo (Intravia et al., 2017). Assim, parece 

interessante também identificar o papel dos social media, que continuam a ser uma fonte 

raramente identificada na construção de questões sociais como o medo (Roche et al., 2016; 

Intravia et al., 2017; Erdonmez, 2009). 

II – METODOLOGIA 

Objetivos e Questões de Investigação 

O presente estudo tem como objetivo fundamental compreender o papel dos media no 

sentimento de insegurança, a partir dos significados atribuídos aos meios de comunicação 

assim como das experiências situadas no contexto local e social de cada indivíduo. Assim, 

mais do que a intenção de estabelecer relações, procura-se explorar as perceções dos 

entrevistados relativamente à forma como percebem e interpretam os conteúdos transmitidos 

e que influência têm esses entendimentos no sentimento de insegurança. 

                                                             
6Variáveis independentes: consumo geral dos social media, consumo geral de notícias dos social media, 

consumo de histórias de crime e notícias em duas plataformas – Facebook e Twitter.   
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Especificamente, em primeiro lugar, pretende-se investigar que significados são 

atribuídos à (in)segurança e a forma como esta é percecionada e vivida a partir dos contextos 

físicos, sociais e das figuras do medo. Em segundo lugar, procura-se explorar o papel que as 

experiências de vitimação diretas e indiretas têm no sentimento de insegurança, isto é, a forma 

como este é moldado face àquelas experiências. Em terceiro lugar, o presente estudo pretende 

analisar os hábitos de consumo de media e social media, nomeadamente o tipo de fontes 

usadas e os conteúdos mais procurados e a forma como estes hábitos se relacionam com as 

experiências de insegurança. Por sua vez, almeja-se explorar as perceções sobre o papel que 

os media ocupam na sociedade e a opinião que os indivíduos têm sobre o modo como as 

notícias são transmitidas, assim como os fatores que influenciam esses significados 

(nomeadamente a credibilidade que associam às fontes, o realismo do conteúdo ou a 

identificação que os consumidores assumem com os “protagonistas” das notícias). Por último, 

objetiva-se analisar as consequências do consumo de meios de comunicação no sentimento de 

insegurança (nas suas diferentes manifestações).  

Para a concretização dos referidos objetivos, recorreu-se à abordagem qualitativa na 

forma de entrevistas semiestruturadas, que proporciona a descoberta de dados ricos e padrões 

que não foram previamente pensados. Na seleção da amostra, optou-se também por incluir 

indivíduos residentes em dois contextos diferentes: meio rural e meio urbano. É amplamente 

argumentado que o lugar é uma categoria fundamental na formação da autoidentidade através 

dos diferentes modos pelos quais a perceção e a compreensão que temos da nossa posição no 

mundo são influenciados pelo nosso senso de “ser” num “lugar”. O lugar tem uma dupla 

articulação: atua como um contexto físico para a vida quotidiana, mas também é imaginário e 

subjetivo (Banks, 2005). Partindo de dois meios algo distintos um do outro pretende-se, com a 

escolha deste critério, obter efetivamente uma visão mais diversificada dos significados, a 

partir dos ambientes e vivências locais e subjetivas. 

Deste modo, foram colocadas as seguintes questões de investigação: 

1. Como é que os indivíduos se posicionam face ao crime ou à ameaça de 

vitimação no seu quotidiano? 

2. Qual o papel das experiências de vitimação diretas e indiretas no sentimento de 

insegurança? 

3. Qual o papel da zona de residência (rural vs urbana) na perceção sobre as 

notícias de crime, e consequentemente, no sentimento de insegurança? 
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4. Que significados os indivíduos atribuem ao papel dos media e das redes sociais 

como fontes de informação? 

5. Como são percecionadas as notícias de crime transmitidas pelos media? 

6. De que forma a perceção que os sujeitos têm sobre os media influencia o 

sentimento de insegurança nas suas diferentes manifestações? 

7. De que forma as notícias sobre o crime alteram os comportamentos e rotinas 

dos indivíduos? 

Estas questões constituem um ponto de partida para a pesquisa qualitativa, oferecendo 

a possibilidade de conhecer o papel dos media com base na perspetiva dos indivíduos, a partir 

das suas vivências, significados e contextos de vida. 

Amostra 

 A amostra do presente estudo foi constituída por vinte indivíduos, sendo que doze são 

do sexo feminino e oito do sexo masculino (Tabela 1). 

Aquando do processo de amostragem, procurou-se garantir o máximo de 

heterogeneidade possível, a partir de variáveis-chave como a idade, o género e a área de 

residência (rural e urbana), de forma a obtermos uma maior diversidade de perspetivas. Em 

termos sociodemográficos, concretamente a área de residência, foram entrevistados treze 

indivíduos de duas zonas rurais (Valrico e São Vicente) situados na cidade de Santa Maria da 

Feira e sete residentes da cidade do Porto (uma parte residente no centro do Porto, e alguns 

residentes em zonas limítrofes da cidade). Importa ressalvar que alguns dos participantes que 

vivem atualmente na cidade do Porto nasceram e frequentam zonas rurais. No que respeita à 

idade, os participantes distribuem-se em quatro intervalos: nove indivíduos com idades 

compreendidas entre os 20 e os 25 anos, quatro sujeitos entre os 26 e os 45 anos, cinco 

indivíduos entre os 46 e os 55 anos e dois indivíduos entre os 56 e os 60 anos. No que toca à 

profissão que desempenham observa-se que sete são estudantes e os restantes treze exercem 

diversas funções em áreas profissionais distintas entre as quais advocacia, engenharia, 

cuidados domésticos, mecânica, entre outros. Após a realização das entrevistas, foi possível 

distinguir que onze indivíduos tiveram experiências de vitimação diretas e nove não tiveram 

qualquer experiência de vitimação passada. De entre aqueles que revelaram ter tido uma 

experiência de vitimação (na forma tentada e/ou efetiva), cinco indivíduos reportaram ter sido 

vítimas de furto, roubo ou tentativa de roubo, dois de assédio sexual, três de ameaça à 

integridade física ou perseguição e um de agressão física. 
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Para a constituição da amostra foram utilizados dois critérios de acesso aos indivíduos. 

Por um lado, recorreu-se à amostragem teórica, em que os critérios definidores da sua 

natureza foram baseados na literatura e de acordo com as questões de investigação. No 

entendimento de Mason (2002, p. 124), a amostragem teórica diz respeito à construção de 

uma amostra baseada em certas características ou critérios que ajudam a desenvolver e a testar 

a sua teoria e as suas questões de investigação; é também conduzida pelas categorias e 

hipóteses emergentes, pelos objetivos de investigação e pelas exigências dos dados 

qualitativos que vão surgindo. Por outras palavras, é um tipo de amostragem que é ditado 

pelos dados e pela teoria emergente (Coyne, 1997). Assim, a amostragem teórica é parte 

integrante do método comparativo constante da recolha e análise de dados em que o 

investigador recolhe, codifica e analisa conjuntamente os seus dados e decide quais deve 

ainda procurar em seguida e onde encontrá-los, a fim de desenvolver a sua teoria (Jeon, 2004; 

Mason, 2002). O método comparativo constante, incluido no quadro da Grounded Theory, é 

uma abordagem na qual as questões de investigação emergem e são refinadas, de facto, 

durante a recolha de dados. A realização de comparações constantes ocorre simultaneamente 

durante a recolha e análise, a fim de garantir que se possa realmente construir uma teoria que 

esteja fundamentada nos dados (idem). 

Neste estudo, a par da amostragem anteriormente referida, foi também utilizada a 

amostragem intencional, uma vez que houve uma procura ativa na escolha dos participantes 

atendendo aos objetivos e questões de investigação, assim como à acessibilidade no acesso 

aos mesmos. A amostragem intencional é direcionada pelo objetivo de incluir uma série de 

variações do fenómeno em estudo (Coyne, 1997). 

De forma a facilitar a comparação das narrativas e a agrupar os dados textuais, e 

também para maior conhecimento da amostra selecionada, é apresentada em seguida uma 

tabela (Tabela 1) com as características sociodemográficas dos entrevistados relevantes para a 

análise dos dados recolhidos. 

 

Número 

Sexo e 

Idade Profissão 

Área de 

Residência 

Experiência de 

Vitimação 
Entrevista 

1 

Feminino      

55 anos 

  Empregada 

doméstica  Rural Não vítima 

Entrevista 

2 

Feminino     

45 anos Florista Rural Não vítima 

Entrevista 

3 

Masculino    

48 anos Fisioterapeuta Rural Vítima de furto 
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Entrevista 

4 

Masculino    

60 anos 

Abastecedor 

de 

combustível Rural Não vítima 

Entrevista 

5 

Feminino     

23 anos Estudante Urbana 

Vítima de assédio 

sexual 

Entrevista 

6 

Masculino    

24 anos Engenheiro Urbana Não vítima 

Entrevista 

7 

Masculino     

47 anos Eletricista Rural Não vítima 

Entrevista 

8 

Masculino    

45 anos 

Encarregado 

no setor textil Rural Não vítima 

Entrevista 

9 

Feminino     

52 anos Florista Rural 

Vítima de ameaça à 

integridade física 

Entrevista 

10 

Feminino     

22 anos Estudante Urbana Vítima de roubo 

Entrevista 

11 

Masculino    

25 anos Mecânico Rural Não vítima 

Entrevista 

12 

Feminino     

23 anos Estudante Urbana Não vítima 

Entrevista 

13 

Feminino     

20 anos Estudante Urbana 

Vítima de tentativa de 

roubo 

Entrevista 

14 

Feminino     

24 anos Estudante Urbana 

Vítima de ameaça à 

integridade física 

Entrevista 

15 

Feminino     

50 anos Administrativa Rural 

Vítima de tentativa de 

roubo 

Entrevista 

16 

Feminino     

27 anos Veterenária Rural Vítima de perseguição 

Entrevista 

17 

Masculino    

27 anos Mecânico Rural 

Vítima de agressão 

física 

Entrevista 

18 

Feminino     

22 anos Estudante Urbana Vítima de roubo 

Entrevista 

19 

Feminino     

20 anos Estudante Rural 

Vítima de assédio 

sexual 

Entrevista 

20 

Masculino    

56 anos Vigilante Rural Não vítima 

 

Tabela 1 – Caracterização da amostra em termos de características sociodemográficas 

 

 

Investigação Qualitativa e Entrevistas Semiestruturadas 

 Um dos benefícios de uma abordagem qualitativa é que ela facilita a exploração do 

medo do crime como multifacetado e dinâmico, uma emoção situada nos detalhes locais das 

circunstâncias e cursos de vida dos indivíduos e sensível aos contextos espaciais, temporais e 

sociais (Pain, 1997; Pain, 2000). Assim, as abordagens qualitativas e humanísticas oferecem a 

possibilidade de explorar as interações entre identidade, relações sociais e lugar (idem). Desta 
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feita, para o estudo do medo do crime – um tema de relevo na presente investigação – optou-

se por explorar as diferentes expressões do medo, isto é, as diversas formas como o medo do 

crime se manifesta e afeta a vida das pessoas, mais do que a “quantidade” de medo que os 

indivíduos podem sentir (Pain et al., 2000). A presente secção irá dividir-se em duas partes. 

Em primeiro lugar, iremos discutir a importância dos estudos qualitativos no âmbito do 

sentimento de insegurança, juntamente com a apresentação de alguns estudos levados a cabo 

e, seguidamente, irá apresentar-se a estrutura do guião e a justificação para as dimensões 

acolhidas no mesmo. 

 

A relevância da investigação qualitativa para um aprofundamento do sentimento de 

insegurança 

 A investigação qualitativa não está apenas interessada na apresentação exterior dos 

grupos sociais, mas vai gradualmente adotando uma perspetiva interna, para entender o ponto 

de vista do indivíduo ou os princípios organizacionais dos grupos sociais a partir da visão de 

um membro (Flick, 2009). A compreensão dos universos culturais, próprios de um espaço e 

de um tempo, e que estão para além do comportamento imediato, são indispensáveis ao 

conhecimento da realidade social. São produzidos “dados qualitativos” como resultado das 

tentativas de compreensão de uma gama de diferentes processos, comportamentos ou pessoas, 

e tais dados são inerentemente heterogéneos e difíceis de classificar (Turner, 1994). 

A entrevista no âmbito da investigação qualitativa procura  entender o ponto de vista 

dos sujeitos por forma a descobrir o significado das experiências para os indivíduos e 

conhecer o seu contexto local e social (Steinar, 1996). O uso de perguntas fechadas para 

estudar a forma como as pessoas se sentem em relação ao crime levou alguns autores a 

questionar a capacidade dessas investigações em captar a ampla gama de experiências e 

sentimentos pessoais relacionados com o crime (O’Gorman, 2009). Para o tipo de entrevista 

semiestruturada, o guião conterá um esboço de tópicos a serem abordados, com algumas 

sugestões de questões, questões essas de abertura que permitem a produção de descrições 

espontâneas, ricas, onde os próprios sujeitos fornecem o que experimentam como as 

principais dimensões dos fenómenos investigados (Steinar, 1996). Neste tipo de entrevista é 

também comum a abertura a possíveis mudanças tanto na sequência como nas formas de 

questionar, permitindo sempre a flexibilidade e a adaptabilidade consoante o próprio 

entrevistado. O guião de entrevista assume assim, neste sentido, grande importância, pois 
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permite ao investigador manter o fio condutor da entrevista, prevalecendo os objetivos 

estabelecidos, mas oferecendo simultaneamente a abertura para uma recolha rica de dados que 

vão para além das perguntas pré-estabelecidas. Ao investigador cabe a tarefa delicada de criar 

um clima permissivo e ajudar o entrevistado a sentir-se livre para se relacionar, contando com 

a promessa de confidencialidade do entrevistador (Lindseth & Norberg, 2004). 

Little et al., (2005) argumentam que o estudo do medo precisa de analisar em maior 

profundidade a construção social e cultural do espaço e do lugar, especificamente, como as 

construções de lugar podem influenciar as maneiras pelas quais o medo é percebido e 

vivenciado. Embora pouco investigado, há quem defenda que os significados gerados pelos 

media também só são compreensíveis no contexto do estudo da vida quotidiana, onde as 

experiências diárias de vida doméstica e social, reproduzidas em rituais públicos e privados, 

moldam padrões de significado, identidade e experiência (Banks, 2005). 

O interacionismo simbólico
7
 é uma das perspetivas interpretativistas cujo objetivo se 

prende pelo entendimento do mundo e da experiência vivida do ponto de vista de quem a vive 

(Jeon, 2004), reconstruindo os pontos de vista subjetivos como instrumento para analisar os 

mundos sociais (Flick, 2009). O interacionismo simbólico assenta em pelo menos três 

premissas. A primeira premissa é que os seres humanos agem perante as coisas, objetos, 

pessoas e situações com base nos significados que as mesmas têm para eles; a segunda 

premissa é que esse significado surge da interação social com aqueles que se cruzam nas suas 

vidas; a última premissa é que esses significados transformam-se através de um processo 

interpretativo por parte do indivíduo para lidar com as demais situações que vão surgindo 

(Blumer, 1986). Atendendo ao exposto anteriormente, em seguida, serão apresentados alguns 

exemplos de estudos qualitativos pertinentes para a análise do tema. 

No estudo de Banks (2005), foram realizadas entrevistas com duas famílias de classe 

média (os “Kents” e os “Henshaws”) do subúrbio de Didsbury
8
, perto de Manchester. Este 

estudo analisou a importância de dois diferentes contextos locais para moldar a interpretação 

do público sobre as notícias de crime. Outro objetivo para esta investigação foi a exploração 

dos laços e sentimentos de pertença das duas famílias nas suas comunidades, associados a 

diferentes significados atribuídos ao crime mediatizado. Os resultados deste estudo indicam 

que apesar das semelhanças estruturais em termos de raça, estatuto socioeconómico, 

                                                             
7Os fundamentos do interacionismo simbólico foram estabelecidos no início de 1900 por George Herbert Mead, 

um psicólogo da tradição sociológica de Chicago (Jeon, 2004). 
8Didsbury é considerado um subúrbio cosmopolita de luxo, onde os seus habitantes podem desfrutar de uma 

atmosfera agitada, marcada por inúmeros pubs, restaurantes e atividades sociais baseadas na comunidade. 
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localização geográfica e composição familiar, diferenças marcantes no uso e atitudes com o 

crime noticiado pelos media foram notadas. Assim, para a família “Kents”, a televisão foi 

valorizada pelas suas possibilidades de oferecer uma programação “familiar”, mas também 

notícias, assuntos atuais e recursos educacionais. A televisão era assistida todos os dias e era 

vista como um meio para atividades compartilhadas. A representação do crime em meios 

locais e nacionais não parecia incomodar ou induzir ansiedade nos “Kents”. Com redes de 

família e amizade extensas em toda a cidade, os “Kents” relatavam sentir-se conectados e 

confiantes no seu ambiente, e consideravam o crime um facto gerenciável através do profundo 

conhecimento local e experiência. Os “Henshaws”, por sua vez, eram bastante inflexíveis 

quanto à visualização de televisão, considerada por eles como moralmente suspeita e um 

prazer de último recurso. Em suma, neste estudo verificaram-se duas posturas claramente 

distintas relativamente ao consumo dos media, e uma vez mais, ressalva-se a importância de 

integrar teórica e empiricamente o significado do ambiente espacial e social de cada indivíduo 

na investigação atual sobre o medo do crime. 

Por sua vez, no estudo de Farrall e colaboradores (2009) foi possível constatar que 

quando as pessoas falam sobre crime, elas referem-se a todos aqueles que habitam o espaço 

público, referem-se à saúde e à estabilidade da sua vizinhança, às normas, valores e níveis de 

confiança que sustentam as relações grupais, e ao ritmo e direção da mudança social mais 

amplamente compreendida. As pessoas associam o “crime” ao colapso da sociedade, com a 

erosão da coesão e da ordem da vizinhança. Ter medo do crime pode, portanto, ser um reflexo 

da desaprovação pelo modo como a sociedade parece diluir os seus padrões morais e as suas 

expectativas compartilhadas de se conformar a um conjunto de regras tradicionalmente 

compreendidas. 

Leal (2010), num estudo efetuado em Portugal, também procurou destacar alguns 

aspetos que frequentemente encontramos associados ao discurso do crime, através de 

entrevistas com residentes em duas áreas geográficas distintas: uma rural (Mértola), de fortes 

laços de solidariedade e outra, claramente urbana, marcada por uma enorme densidade 

populacional (Linha de Sintra). De forma geral, a opinião que os residentes em Mértola têm 

acerca da insegurança nas cidades, especificamente em Lisboa, é negativa, no entanto não 

adotam medidas preventivas especiais face à insegurança porque simplesmente não a sentem 

na sua localidade. Do outro lado, a elevada densidade populacional suscita o individualismo e 

o anonimato, revelando o escasso controlo social informal. Além disso, o sentimento de 

insegurança é maior para aqueles que sofreram experiências de vitimação direta. O maior 
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receio face à possibilidade de crime, tanto dos residentes em Mértola como na Linha de 

Sintra, centra-se na criminalidade que atinge a integridade física, em particular os crimes de 

natureza sexual, para os entrevistados do sexo feminino. Importa concluir que no discurso 

sobre o crime, a coesão e os laços com a vizinhança definem o grau de sociabilidade e de 

solidariedade entre os habitantes, e por isso a perceção sobre a segurança no seu ambiente 

residencial e social. 

Através do uso da abordagem qualitativa, Koskela e Pain (2000) encontraram não 

apenas mais detalhes sobre os lugares que as entrevistadas sentiam como assustadores, mas 

também sobre a natureza da relação entre o ambiente construído e o medo do crime. Uma 

interessante conclusão a que chegaram as autoras é que de facto as mulheres raramente 

mencionam um espaço físico sem associarem o seu aspeto social, sendo que a dimensão 

social frequentemente oferece a explicação das razões pelas quais alguns lugares físicos são 

especialmente assustadores. O espaço não é visto num vácuo social e, de facto, não faz 

sentido considerar as propriedades físicas e sociais do espaço como dicotómicas. Por 

exemplo, a iluminação pública altera o caráter social e físico do espaço, sugerindo que ele é 

ordenado e controlado; uma estação de metro provoca medo porque fornece locais para os 

ofensores se esconderem sem serem vistos; um centro da cidade deserto pode provocar medo 

pela ausência de pessoas. No caso da escuridão da noite em si, o que torna as mulheres mais 

cautelosas é a “noite social”: o modo como os outros se comportam em lugares específicos. 

Com efeito, o medo do crime influencia o significado de lugar, tanto quanto os lugares 

influenciam o medo. 

Na mesma linha, em Portugal, Guedes (2016) procurou através de uma abordagem 

qualitativa, analisar os significados que os indivíduos atribuem às suas experiências de 

insegurança, dentro dos diversos contextos de vida e considerando ainda outros fatores, como 

o género e a vitimação passada. Algumas conclusões do estudo indicam que o medo do crime 

expressado pela amostra assemelha-se a outros medos de diferentes naturezas, comungando as 

mesmas consequências de ausência de controlo e sentimento de impotência. A adoção de 

comportamentos em prol de maior segurança também foi notória para a maior parte da 

amostra, independentemente do género; no entanto, o tipo de comportamentos adotados 

refletiu as experiências passadas de vitimação dos indivíduos. Relativamente ao risco, os 

sujeitos do estudo posicionaram-se em dois lados opostos, de um lado aqueles que julgavam 

improvável uma experiência de vitimação e do outro, aqueles que consideravam o crime 

como uma inevitabilidade. Situando essas experiências nos contextos, a “noite” uma vez mais 
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destacou-se como um contexto temporal associado à maior sensação de insegurança, também 

justificado por aspetos sociais como a ausência de circulação de pessoas. Uma outra 

investigação em Portugal, realizada por Souza (2018), teve como objetivo explorar as 

experiências de insegurança no contexto brasileiro. Os resultados obtidos revelaram, à 

semelhança do que vimos anteriormente, que o “sentimento de insegurança é despertado por 

um conjunto de características específicas do espaço, conjuntamente com o contexto 

temporal, sobretudo no período da noite” (p. 88). Outro resultado em comum nos dois 

estudos é a presença de pelo menos duas figuras sociais geradoras de maior sentimento de 

insegurança: grupos de jovens e toxicodependentes. 

Em suma, é possível concluir que, atendendo ao objetivo que aqui é exposto de 

compreensão do papel dos meios de comunicação no sentimento de insegurança, uma 

abordagem interessante passará por utilizar medidas que analisem como as audiências 

percebem e interpretam o conteúdo dos media. Ainda que sejam escassos, verifica-se que 

existem alguns estudos que optaram pela metodologia qualitativa nas suas investigações sobre 

o significado dos media no sentimento de insegurança. No próximo tópico será discutida 

precisamente a utilização da abordagem qualitativa neste estudo. 

 

O presente estudo empírico: considerações sobre o guião e o tipo de entrevista selecionado 

Para responder aos objetivos de investigação referidos inicialmente optou-se pelo 

recurso ao método de entrevista semiestruturada. No presente estudo, as entrevistas tiveram 

como base um guião previamente constituído em função dos objetivos que pretendíamos 

explorar, de forma a impulsionar o discurso, mas permitindo sempre a abertura ao surgimento 

de novos tópicos, desde que relacionados com o tema de investigação. O guião (Anexo I) 

dividiu-se em três partes fundamentais: a) dimensões principais, b) subdimensões e c) 

proposta de questões. Dentro das dimensões centrais, exploramos i) os significados 

associados à (in)segurança; ii) os contextos sociais e figuras de medo; iii) as experiências de 

vitimação; iv) os hábitos de consumo de media; v) as perceções sobre os media e vi) as 

consequências do consumo dos meios de comunicação. Para cada categoria geral que agora 

vimos, foram definidas algumas subcategorias ou tópicos importantes a explorar, assim como 

algumas questões foram sugeridas. 

Para a primeira dimensão pretendeu-se, especificamente, compreender o significado 

de (in)segurança para cada indivíduo, a caracterização da área de residência no que toca aos 
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aspetos agradáveis, desagradáveis e relações com a vizinhança, os comportamentos de 

prevenção, proteção e evitamento adotados no dia-a-dia e as medidas públicas consideradas 

pelos entrevistados como essenciais para a segurança pública. A questão da comunidade e 

relações com a vizinhança é um dos aspetos analisados na literatura ligado ao sentimento de 

insegurança e considerado de grande relevo (Swatt et al., 2013; Riger et al., 1981; Rountree 

& Land, 1996; Gainey & Seyfrit, 2001). As avaliações dos sujeitos sobre as suas condições 

locais de criminalidade e a sua integração nos assuntos da vizinhança desempenham um papel 

importante na formação das suas perceções sobre os riscos que enfrentam e os perigos a que 

estão expostos em contextos específicos como quando caminham sozinhos na rua à noite 

(Hale, 1996; Lupton, 1999; Pearson et al., 2015). Por sua vez, a integração na comunidade 

também pode gerar benefícios indiretos na relação entre os problemas do bairro e o medo 

(Skogan & Maxfield, 1981; Taylor & Hale, 1986), atendendo à visão que os indivíduos têm 

sobre a segurança na zona onde residem e a confiança que têm nos vizinhos enquanto 

mecanismo de controlo social informal. No estudo de Banks (2005) onde foram entrevistadas 

duas famílias residentes em comunidades distintas, percebeu-se como a segurança é um 

tópico com diferente relevância para cada contexto familiar. Enquanto os “Kents” não 

revelaram preocupações especiais sobre a segurança, os “Henshaws” mostraram-se muito 

mais sensíveis à necessidade de fazer escolhas ativas em torno da gestão do risco pessoal e 

doméstico, embora curiosamente, ao contrário dos “Kents”, os “Henshaws” não foram vítimas 

de roubo ou de vandalismo. 

Nesta primeira categoria procurou-se assim introduzir as fontes de segurança e 

insegurança para a amostra, questionando por exemplo “que aspetos são importantes para si 

para se sentir seguro?”, de forma também a compreender a importância do tópico para os 

indivíduos e nesse sentido, as medidas por eles adotadas para se sentirem mais seguros e quais 

as medidas consideradas necessárias para aumentar a segurança pública. No fundo, pretendeu-

se entender de que forma a segurança seria um tópico importante e incluiu-se a questão da 

zona de residência e vizinhança enquanto aspetos potencialmente relevantes para o sentimento 

de insegurança. Neste ponto, uma questão-exemplo foi: “que aspetos lhe agradam mais na 

zona onde vive?”. 

Com a segunda categoria explorou-se os contextos sociais e as figuras de medo de 

forma a perceber os espaços na área circundante à habitação e outros que os participantes 

mais apreciam, os que menos apreciam, que significados atribuem face aos aspetos físicos e 

ao ambiente social, nomeadamente às pessoas que frequentam esses espaços e de que modo 
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então, quer o ambiente físico, quer o ambiente social contribuem para o sentimento de 

insegurança. Na literatura científica é frequentemente afirmado que a desorganização e as 

desordens físicas/sociais da vida urbana contemporânea, tipificadas por símbolos de desordem 

e crime, como adolescentes nas ruas, edifícios abandonados, graffitis, consumo de 

estupefacientes, embriaguez pública e vandalismo, aumentam o mal-estar urbano e, 

consequentemente, o medo do crime (Taylor & Hale, 1986; Skogan & Maxfield, 1981; Hale, 

1996; Miceli et al., 2004). Neste ponto, tentou-se dar continuidade às fontes ou aspetos que os 

indivíduos associam à insegurança através do retrato de locais e espaços que podem 

representar aquele que é um ambiente seguro e aquele que é um ambiente inseguro e o que 

ambos os fazem sentir. Algumas perguntas aplicáveis aqui são: “Poderia falar-me de espaços 

que não goste de frequentar?” e “Que aspetos desses espaços o deixam inseguro?”. 

Com o terceiro grande tópico – experiências de vitimação – procurou-se entender os 

significados atribuídos às experiências de vitimação anteriores, verificando os sentimentos 

despoletados, bem como as consequências ao nível dos comportamentos. Um exemplo de 

questão utilizada por forma a introduzir o tema (quando o mesmo não surgiu naturalmente) 

foi “Recorda-se de algum episódio em que se tenha sentido ameaçado? Quer falar-me um 

pouco dessa situação?”. A par da ocorrência de experiências de vitimação diretas, foi também 

explorada a existência de experiências indiretas de vitimação por meio primeiramente do 

contacto com amigos, familiares e conhecidos e o seu papel no sentimento de insegurança. A 

investigação científica não é unânime na consideração da experiência de vitimação direta 

como motivadora de maior medo do crime (Rader et al., 2007; Hale, 1996; Wilcox et al., 

2006; Hanslmaier, 2013; O’Gorman, 2009). No estudo de Edwards (2007) os resultados não 

mostram diferenças significativas nos níveis de medo entre aqueles que foram vítimas em 

comparação com aqueles que não foram vítimas. Por outro lado, o modelo de vitimação 

indireta considera que a informação de segunda mão, e não a experiência direta com o crime, 

levanta os medos dos cidadãos e faz com que eles sintam que a vitimação é provável (Lane & 

Meeker 2003; Skogan & Maxfield, 1981). 

As últimas categorias (quarta, quinta e sexta) avaliaram assim uma segunda panóplia 

de experiências indiretas de vitimação, focando concretamente no papel dos media. Por um 

lado, no quarto tópico, analisaram-se os hábitos de consumo de media, nomeadamente o tipo 

de fontes usadas com maior frequência e os conteúdos de maior interesse, de forma a perceber 

que tipo de consumidores são os indivíduos da amostra e quais os temas mais procurados. 

Questionou-se, por exemplo, “Que tipo de notícias lhe despertam mais atenção?”. Por outro 
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lado, na quinta dimensão, destacou-se a compreensão dos atributos associados ao papel dos 

media, as características na transmissão das notícias e a relevância das redes sociais na 

atualidade. Esta categoria tem especial interesse na medida em que se tentou descortinar a 

forma como os sujeitos percebem os media ao nível dos fatores anteriormente estudados 

como a credibilidade das fontes, o sensacionalismo e questões políticas associadas, o realismo 

e a imparcialidade, entre outros. No que toca por exemplo à credibilidade, as informações 

sobre crime, apresentadas por uma fonte considerada mais credível, são geralmente vistas 

como informações válidas que devem ser levadas a sério (Rogers, 2005). De modo a obter-se 

um conhecimento aprofundado da perspetiva de cada entrevistado sobre que características 

deve ter uma fonte ou uma notícia para confiarem no seu conteúdo, perguntou-se por exemplo 

“E o quê que é importante para si para confiar que uma notícia é verdadeira?” e de forma a 

levá-los a comparar entre fontes que usam e fontes que não usam por motivos de confiança 

“Consegue dar-me exemplos de fontes em que confie mais?”. Ainda nesta linha, explorou-se o 

papel crescente dos social media na sociedade, incluindo a internet e as redes sociais 

questionando “Quais as vantagens e desvantagens que vê associadas ao crescente uso das 

redes sociais?”. Ao ser colocada esta questão, muitos dos indivíduos apontavam 

especificamente para os perigos do “desconhecido” no que toca à utilização de dados pessoais 

e o perigo das “fake news”, pelo que se decidiu incluir uma questão que não estava 

previamente pensada no guião: “Que tipo de medidas de proteção adota no uso da internet ou 

das redes sociais?”. 

Por fim, a sexta e última categoria, focou-se nas consequências do uso dos media 

tradicionais e social media, no risco percebido, medo e comportamentos adotados em função 

da visualização dos crimes noticiados. Atendendo à teoria do cultivo como ponto de partida, 

esta baseia-se em duas proposições relacionadas: (1) que os programas de televisão 

apresentam uma visão consistente, mas dramaticamente distorcida do mundo real, e (2) que a 

visualização frequente dessas representações resulta na interiorização dessas distorções pelos 

espectadores. Por outras palavras, a teoria do cultivo postula que a televisão domina o 

ambiente simbólico dos seus espectadores a tal ponto que as imagens e mensagens distorcidas 

nos programas de televisão são “cultivadas” pelos telespectadores e substituem as visões do 

mundo que são desenvolvidas através da experiência quotidiana em proporção à frequência de 

visualização. Uma pergunta de introdução às consequências do consumo dos media procurou 

que os entrevistados falassem de notícias para eles importantes, questionando “Quer partilhar 

alguma notícia que lhe tenha ficado na cabeça?”. A partir desta questão, o objetivo passou 
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por explorar as perceções e os sentimentos despertados e as consequências na rotina e hábitos 

diários.  

No entanto, e de acordo com a literatura, a localização do crime noticiado pode 

implicar diferentes consequências. Se as notícias se concentram no crime em lugares 

distantes, as perceções sobre o risco pessoal provavelmente serão menores em comparação 

com as notícias que se focam principalmente na criminalidade local (Heath, 1984). De forma 

a precisamente investigar mais aprofundadamente este critério, optou-se por questionar, antes 

de mais, que crimes seriam motivos de maior preocupação para cada indivíduo. Assim, a 

partir da resposta a essa questão, colocaram-se várias perguntas que tinham o mesmo 

propósito – as consequências de ver uma notícia sobre um determinado crime 

(preferencialmente aquele que enunciaram como o mais temido) – comparando a mesma 

notícia sobre o mesmo crime, ocorrido em diferentes zonas. Questões-exemplo são: 

 “O quê que sente quando vê uma notícia sobre um homícidio ocorrido numa 

qualquer zona de Portugal?”, “E se for no estrangeiro, o quê que muda na sua forma 

de pensar?”, e “E se se tratar da mesma notícia mas com o crime ocorrido na zona 

onde vive, que consequências traria para a sua rotina por exemplo?”. 

 

Procedimentos na recolha e análise de dados 

Os indivíduos que compõem a amostra foram entrevistados entre dezembro de 2018 e 

janeiro de 2019, tendo sido inicialmente contactados telefonicamente. Primeiramente foi-lhes 

explicado de forma breve os objetivos do estudo, tentando evitar qualquer forma de 

enviesamento na explicação do mesmo. Os entrevistados foram questionados sobre a sua 

vontade em participar na investigação, foram esclarecidos sobre as questões do anonimato e 

confidencialidade, assim como da gravação áudio e da possibilidade de desistência em 

qualquer momento, sem prejuízo de nenhuma natureza. Após o esclarecimento, foram 

agendadas as entrevistas, tendo as mesmas ocorrido nas residências dos participantes ou em 

espaços públicos, na impossibilidade de concretização da primeira hipótese. 

Antes de serem iniciadas as entrevistas foi-lhes novamente indicado os objetivos do 

estudo, assim como o caráter voluntário, com base no livre e informado consentimento. Para 

tal, assinaram o respetivo documento (Anexo II) e todos consentiram com a gravação áudio 

das entrevistas. Estas tiveram uma duração média de 30-60 minutos. 
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Análise de dados 

Na maioria das metodologias de investigação qualitativa, o passo inicial começa com a 

transcrição das entrevistas, seguida da sua leitura. A transcrição facilita a atenção e o 

pensamento interpretativo necessários para dar sentido aos dados. No que toca à leitura 

inicial, o investigador tipicamente escreve notas, palpites ou reflexões à medida que os 

materiais são percorridos e as ideias são desenvolvidas e classificadas em categorias (Lapadat 

& Lindsay, 1999). Neste estudo, o procedimento de análise de dados iniciou-se precisamente 

com a transcrição das entrevistas, acompanhado pelo registo de alguns comentários, quer de 

aspetos a melhorar no guião, quer de observações face às respostas dos participantes. O 

registo áudio das entrevistas permitiu, nesta fase, evitar a perda de informação. 

O passo seguinte consistiu na leitura das transcrições das entrevistas e na construção 

de sinopses ou resumos que permitiram num primeiro momento retirar algumas conclusões, 

classificar ideias em categorias e identificar relações potenciais entre elas. Seguidamente, no 

decorrer das leituras e em conjugação com as questões de investigação, foram criados 

códigos, constituindo-se a etapa designada por codificação. Os códigos foram gerados por um 

lado com base nos dados, sem tentar encaixar numa teoria ou quadro de codificação pré-

existente (data-driven); por outro lado, emergiram de um conjunto de aspetos que iam de 

encontro às questões de investigação definidas (Braun & Clarke, 2006). Depois da criação dos 

códigos, os excertos das entrevistas foram associados àqueles, sendo que alguns deles foram 

repetidos, por serem adequados a mais do que um código. Ao longo desta fase de codificação, 

foram apontadas notas sobre significados acerca dos discursos dos participantes, que numa 

fase posterior de análise dos dados pudessem ser importantes. 

Todo este processo – designado por análise temática – envolve a redução de dados 

identificando padrões, descrevendo e classificando dados em temas ou categorias que 

permitem uma interpretação mais ampla dos dados. Estas categorias denotam unidades de 

informação compostas por situações, acontecimentos, eventos e instâncias que colocam as 

experiências dos participantes no contexto em análise (Lindseth & Norberg, 2004). Também é 

possível que um segmento de significado contenha mais de um sentido essencial, o que 

implica uma divisão adicional em subtemas. Outra qualidade interessante na investigação 

qualitativa é que os resultados permitem obter insights sobre o mundo onde os sujeitos se 

inserem e uma nova perspetiva sobre eles próprios. Neste estudo, as categorias e 

subcategorias foram desenvolvidas usando todas as transcrições de forma a capturar os pontos 

de convergência, bem como as divergências entre os participantes. 
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III – RESULTADOS 

 

Apresentaremos agora os resultados organizados em três vetores fundamentais: 1) as 

experiências de insegurança, 2) o papel dos media no sentimento de insegurança e 3) as 

experiências de vitimação diretas e indiretas. Ao longo da apresentação dos resultados irão ser 

comparadas mulheres e homens, assim como o contexto residencial dos indivíduos 

nomeadamente o contexto urbano e o contexto rural nos três vetores referidos. 

1 – Experiências de Insegurança 

 Neste primeiro capítulo de resultados serão abordados, por um lado, os significados 

atribuídos à insegurança, bem como os comportamentos – defensivos e de proteção e os de 

evitamento – adotados pelos indivíduos para se sentirem mais seguros e por outro lado, as 

fontes de segurança e insegurança reportadas pela amostra. Além disso, serão mencionadas as 

medidas que para os sujeitos seriam importantes ser aplicadas ou reforçadas com vista ao 

aumento da segurança pública. 

Significados de insegurança 

 Primeiramente, procurou-se explorar junto dos indivíduos as suas construções e 

significados de insegurança, questionando que aspetos contribuíam para uma sensação de 

maior segurança e que aspetos os deixavam mais receosos. Uma das características associadas 

ao sentir insegurança foi a ausência de confiança no espaço. Este significado foi apresentado 

por dois indivíduos, no total, sendo um homem do meio rural e uma mulher do meio urbano e 

é descrito como “(...)sentirmos que temos que olhar para cada lado da esquina pois não 

confiamos no espaço que frequentamos”. Isto significa que, para estes indivíduos, o 

sentimento de insegurança traduz-se na constante desconfiança no ambiente que os rodeia. 

Note-se que esta desconfiança sentida é também transposta para o mundo virtual, muito 

associada ao uso crescente da internet e das redes sociais. Com efeito, “não confiar é estar 

sempre a apagar as minhas mensagens porque não sei se alguém do outro lado do mundo 

está a aceder a elas...”. 

Outro aspeto mencionado no discurso de dois entrevistados, uma mulher do meio 

urbano e um homem do meio rural é a perceção de falta de liberdade, com um enfoque na 

liberdade de expressão e de movimento. Este fator surgiu nos dois discursos como a sensação 
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de incapacidade de realização das suas vontades e interesses e a constrição dos seus hábitos 

quotidianos, podendo resultar numa menor qualidade de vida, tal como surge clarificado no 

excerto que a seguir se apresenta: 

“sentir-me insegura é, no fundo, sentir a constante necessidade de tomar 

precauções na vida.. sentir que não podemos fazer o que nos apetece, da 

forma que nos apetece, onde e quando queremos..” 

 (Mulher, 22 anos, meio urbano) 

 

 Para além dos referidos anteriormente, verificou-se, ainda, um significado adicional 

destacado por cinco indivíduos, entre os quais quatro mulheres e um homem, três deles do 

meio rural e dois do meio urbano: a sensação de controlo e perseguição, uma vez mais não 

apenas no contexto físico mas, também, no contexto online. Em que se expressa essa sensação 

de perseguição? Tendo como referência os discursos dos entrevistados, esta sensação reflete-

se na perceção de que estão a ser constantemente vigiados por alguém que desconhecem ou, 

por outro lado, que facilmente os seus dados pessoais podem ser descobertos e utilizados, 

traduzindo-se num perigo. Esta ideia expressou-se, entre outros, nos exemplos que abaixo 

observamos: 

“é sentir que alguém te está a observar, alguém de fora que não conheces 

está a seguir os teus passos...” 

(Mulher, 22 anos, meio rural) 

 

“O sentir medo é o andar na rua e o sentirmos que estamos a ser 

perseguidos, sentir que alguém está a vir em nossa direção, alguém que nos 

está a olhar de forma estranha...” 

(Mulher, 52 anos, meio rural) 

 

A sensação de perseguição surge, como vimos anteriormente, associada ao 

desconhecido. Na mesma linha, o medo do desconhecido e do inesperado por si só, foi 

reportado nos discursos de três mulheres (uma do meio rural e duas do meio urbano). Isto 

significa, por outras palavras, que para estas entrevistadas o sentimento de insegurança é um 

estado constante de receio e ansiedade pela possibilidade de ocorrência de um ato criminoso, 

ou de exposição a uma situação de perigo inesperada. Este receio e ansiedade são 

demonstrados perante ambientes que não lhes sendo familiares, podem potenciar o sentimento 

de insegurança. A propósito, uma entrevistada refere precisamente:  

“eu sinto-me preocupada em relação a muitas coisas.. no dia-a-dia eu sinto 

preocupação em relação a desconhecidos.. e sinto que hoje em dia temos de ter 
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precaução relativamente a tudo o que fazemos.. antigamente julgo eu o mundo não 

estava desenvolvido ao ponto das pessoas saberem tudo a toda a hora. O próprio 

ambiente escolar e familiar era mais resguardado, as pessoas conheciam-se melhor, de 

forma mais real.. agora saber que qualquer pessoa nos pode fazer mal...”. 

Particularmente, para outra das três entrevistadas, o medo do desconhecido refletiu-se 

no medo do crime por violação mencionado como um tipo de crime específico especialmente 

assustador, aliado a outros atos criminosos que podem ocorrer de forma imprevista, podendo 

contribuir para uma sensação de impotência e falta de controlo. Verifiquemos o testemunho 

que a seguir transcrevemos dessa entrevistada: 

“É um bocadinho sentir aquela ansiedade de não saber o que vai acontecer, 

de andar na rua e não saber se não me pode acontecer nada de mal sei lá, 

ser assaltada daqui a dois minutos.. em casos extremos ser atacada, violada.. 

é no fundo a ansiedade de não saber o que pode acontecer pronto...” 

(Mulher, 22 anos, meio urbano) 

 

 Para finalizar, outro resultado muito interessante sublinha a importância da área de 

residência como uma fonte de segurança para cinco entrevistados (três homens e duas 

mulheres; quatro do meio rural e um do meio urbano), pois nas suas palavras, não existem 

motivos para um sentimento de insegurança justificado, uma vez que vivem numa zona 

rural, com características que lhes inspiram confiança. Para estes quatro indivíduos que 

partilham o mesmo local de residência, existe uma mesma perceção de que a zona onde 

vivem, contrariamente aos hábitos de vida e características das cidades, é calma, pacífica, 

onde existe a confiança nas pessoas que a frequentam e, como tal, as preocupações que 

acusam são de natureza maioritariamente económica e familiar. Importa também referir que 

dos quatro sujeitos que vivem no meio rural, apenas um sofreu uma experiência de vitimação 

direta, sendo que se tratou de um ato isolado com pouco impacto na sua vida, pelo que é 

possível que a ausência de episódios de vitimação neste estudo esclareça também a perceção 

da área de residência como segura. 

“eu sinto-me segura porque também vivo num meio rural, não tenho 

problemas de segurança, ou nunca tive até aos dias de hoje. Não posso dizer 

que existam razões para me sentir insegura...” 

(Mulher, 55 anos, meio rural) 

 

“(...)temos o cuidado de fechar as portas, claro que garantimos que temos 

iluminação à volta da casa, mas esse é quase o procedimento dito normal, 
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não é por uma questão de medo, é quase uma coisa obrigatória. Não tenho 

receios, não vejo ainda a necessidade aqui de sentir medos.” 

(Homem, 48 anos, meio rural) 

 

“tenho outras preocupações que acho mais relevantes, a minha família, o 

trabalho, a saúde (...) não estou protegido e imune, mas tento passar um 

bocado ao lado porque há outras coisas boas para pensar e graças a deus no 

sítio onde estou posso-me dar ao luxo de ainda pensar positivo e focar 

noutras coisas...” 

(Homem, 60 anos, meio rural) 

 

 Em suma, as experiências de insegurança assumem diferentes significados para os 

indivíduos da amostra. Ao longo das entrevistas, foi possível constatar que o significado de 

insegurança associou-se ao medo do desconhecido, ao medo do inesperado, à ausência de 

liberdade ou à sensação de controlo e perseguição. Por outro lado, foi possível encontrar em 

cinco discursos a descrição de um sentimento de segurança justificado pelas suas áreas de 

residência, caracterizadas como “tranquilas”, “pacíficas” e isentas de possíveis ameaças, 

destacando o papel que a área de residência e familiaridade com o meio podem ter no 

sentimento de segurança, como veremos mais à frente. 

 

Comportamentos de segurança 

 De entre os diversos tipos de comportamentos adotados por razões de segurança 

reportados pelos indivíduos, surgiu uma divisão entre o que podemos designar como 

comportamentos defensivos e/ou de proteção e os comportamentos de evitamento. 

 Procuramos, neste subtema, compreender de forma mais aprofundada os 

comportamentos de segurança mais adotados e os significados a eles associados. Assim, em 

primeiro lugar, a partir dos discursos dos entrevistados é possível constatar que, grande parte 

da amostra (doze indivíduos) acaba por utilizar ambas as medidas, ou seja, existe uma 

panóplia de comportamentos que podem ser usados simultaneamente como a proteção da casa 

e dos bens, o uso de dispositivos de vigilância, evitar certos locais e contextos, estar 

acompanhado e contactável, evitar a partilha dos dados pessoais e todas as medidas de 

privacidade no uso da internet e das redes sociais. Vejamos alguns exemplos: 

“Em casa tento sempre garantir que as portas e as janelas estão bem 

fechadas, quando saio à rua evito estar com objetos que possam chamar à 

atenção como o telemóvel, a carteira, objetos que são suscetíveis de alguém 

querer assaltar, no espaço público ando sempre com os meus objetos 
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pessoais perto de mim ou seja nunca os deixo pousados em algum lado que 

não estejam sob a minha vigilância e quando ando de carro evito andar por 

ruas que sejam consideradas perigosas ou escuras e evito estacionar em 

locais que sejam ambíguos..” 

(Mulher, 23 anos, meio urbano) 

 

“Nunca andar com nada à mostra, sempre que estaciono o carro evito por as 

coisas na mala, faço isso antes de conduzir porque ao estacionar alguém 

pode ver que estou a guardar coisas (...) Nunca levo um objeto à vista, 

normalmente meto os fechos da mochila para o mesmo lado, quando o metro 

está cheio ponho a mochila entre as pernas, estou sempre atento às sombras 

das pessoas que estão atrás, coisas assim...” 

(Homem, 24 anos, meio urbano) 

 

Para além dos indivíduos que usam diversos tipos de medidas no seu quotidiano, 

encontramos sujeitos que usam exclusivamente cada um dos tipos de medidas referidas 

anteriormente. Um resultado interessante destaca uma clara diferença na configuração dos 

comportamentos adotados, consoante o meio de residência em que os indivíduos vivem. 

Especificamente, verificamos que apenas um indivíduo (num total de vinte) do sexo 

masculino e do meio rural usa exclusivamente medidas defensivas e/ou de proteção: 

“Se somos discretos, já limitamos as opções de quem nos quer fazer mal... O 

resto é o fechar as portas e janelas, estar atento na rua, andar com pouco 

dinheiro e bens à mostra, mas isso é o normal, são coisas que já fazemos 

inconscientemente.” 

(Homem, 60 anos, meio rural) 

 

 No que respeita ao uso exclusivo de medidas de evitamento, foi possível observar um 

padrão de resposta sobre os comportamentos de segurança adotados em quatro indivíduos no 

total da amostra. Os quatro entrevistados referidos são do meio rural (sendo três homens e 

uma mulher) e todos usam especificamente como estratégia para diminuir possíveis 

confrontos, o evitamento de locais e ambientes que signifiquem possíveis ameaças e/ou que 

resultem em conflitos. Por outras palavras, e através dos exemplos apresentados de seguida, 

podemos destacar o foco para estes entrevistados do meio rural, no evitamento de conflitos 

que podem ocorrer no meio onde residem: 

“uma forma de me sentir seguro pessoalmente é evitar situações de conflito, 

discussão, situações que sei que podem ter más consequências para mim..” 

(Homem, 45 anos, meio rural) 
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“Se houver lutas e conflitos entre pessoas eu procuro manter-me sempre no 

meu canto... não gosto de confusões... já tive situações em que tentei ajudar e 

ainda sobrou para mim por isso agora tenho mais cuidado quando me meto 

em discussões” 

(Homem, 28 anos, meio rural) 

 

 Igualmente interessante, é o resultado que indica que para duas mulheres – ambas do 

meio rural – não há a necessidade de adotar medidas de segurança, o que revela uma vez 

mais que o bem-estar na zona de residência é um fator essencial no maior sentimento de 

segurança. Nos seus discursos encontramos a sensação de bem-estar no local de residência 

associada à ausência de ameaças, não constituindo assim uma prioridade para ambas, a 

adoção de medidas de segurança. Uma das entrevistadas refere especificamente: “como eu 

não tenho em conta ameaças, não adoto medidas de segurança especiais...apenas tenho 

cuidado a conduzir(...)”. 

Por fim, para duas mulheres, uma do meio rural e outra do meio urbano, uma 

importante medida de segurança é a consciencialização, através da partilha de histórias e 

experiências, como vetor primordial na prevenção da vitimação: 

“gosto de falar com as pessoas sobre aquilo que vai acontecendo, gosto de 

partilhar as histórias que vou ouvindo, algumas experiências e assim porque 

permite que adotemos medidas de proteção...” 

(Mulher, 27 anos, meio rural) 

 

 Face ao exposto anteriormente, existem algumas considerações que importam ser 

referidas. Este conjunto de resultados leva-nos a compreender que a maioria da amostra adota 

simultaneamente diferentes tipos de comportamentos de segurança, entre os quais 

comportamentos defensivos e/ou de proteção e comportamentos de evitamento, como parte 

das suas rotinas. Não obstante, importa referir que em alguns indivíduos do meio rural, existe 

um uso exclusivo no tipo de medidas praticadas, atendendo assim à área de residência e ao 

significado que a segurança tem para cada um. Mais especificamente, para quatro 

entrevistados do meio rural, o comportamento de segurança adotado no dia-a-dia é o 

evitamento de conflitos e de locais e ambientes propícios à criminalidade, como podemos ver 

no discurso de um dos quatro entrevistados que refere “evitar sítios que não conheça bem e 

que possam ser perigosos”. 
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Fontes de segurança e insegurança 

 Ao longo das várias entrevistas realizadas, foi possível encontrar nos discursos as 

principais fontes de segurança e insegurança de cada indivíduo. Neste estudo, consideraram-

se como fontes de segurança e insegurança os aspetos físicos de um espaço, os aspetos sociais 

de um ambiente e os aspetos temporais que fomentam o sentimento de insegurança na 

amostra. Estas fontes foram reportadas de forma espontânea quando foram questionados aos 

entrevistados, por exemplo, que aspetos seriam importantes num ambiente para se sentirem 

seguros, revelando-se semelhanças nas respostas, ao serem enunciadas características em si 

muito próximas e relacionadas. Para a apresentação destes resultados, optamos por contrapor 

as fontes de segurança e as fontes de insegurança, sendo estas distinguidas dentro dos vários 

tipos de contextos – contextos físicos (as características físicas de um ambiente, a forma como 

o espaço é percecionado), contextos sociais (o ambiente social propriamente dito, as pessoas 

que o frequentam, a relação com o ambiente) e contextos temporais (aspetos relacionados 

com a temporalidade, período do dia). 

 

Contextos físicos 

Um dos aspetos referidos como securizantes por parte da amostra (duas mulheres do 

meio urbano) são os ambientes amplos: “zonas amplas, com uma boa vista, que me permitem 

respirar ou sentir-me livre.”. Os ambientes amplos podem significar uma maior sensação de 

liberdade, controlo sobre os seus movimentos e capacidade de interação com os outros, que, 

como supramencionado, são significados associados ao sentimento de segurança. 

Paradoxalmente, para uma entrevistada do meio urbano, esta mesma característica revelou-se 

uma fonte de insegurança, pela possibilidade de ser surpreendida e/ou abordada por estranhos. 

Para ela, há uma rua específica na cidade onde vive que evita pelo “facto de ser uma zona 

muito ampla e escura parece que a qualquer momento qualquer pessoa pode aceder”. 

 Outro aspeto considerado crucial para a segurança percebida foi a iluminação das vias 

públicas. A luminosidade, sobretudo à noite, foi um fator mencionado em sete discursos (não 

existindo diferenças nos sete indivíduos em termos de área de residência e sexo), pela ligação 

à maior visibilidade e por sua vez, pela perceção de maior controlo sobre aquilo que os rodeia, 

sendo menor a probabilidade de serem surpreendidos por alvos alheios. Com efeito, 

consideremos os discursos de dois entrevistados relativamente a este ponto: 

“Acho que um aspeto muito normal é a questão da luminosidade, ambientes 

mais claros, com mais luz transmitem mais tranquilidade..” 



66 
 

(Mulher, 23 anos, meio urbano) 

 

“também me sinto mais seguro se os sítios forem bem iluminados, não gosto 

de estar em zonas muito escuras.. com pouca visibilidade à minha volta...” 

(Homem, 56 anos, meio rural) 

 

 Como vimos anteriormente, para sete indivíduos a iluminação é um aspeto relevante 

para se sentirem seguros, não sendo por isso surpreendente que desses sete entrevistados, 

quatro tenham mencionado como uma medida importante para o aumento da segurança 

pública, o incremento da iluminação das vias públicas (medida mencionada por cinco 

sujeitos no total de vinte). Nos seus discursos, a iluminação pública contribui para o aumento 

do campo de visão e previne acontecimentos criminais, ao dissuadir potenciais ofensores nas 

zonas públicas. Além disso, esta medida relaciona-se com a escuridão e noite, que veremos 

mais à frente como fontes de insegurança para alguns sujeitos. Dos cinco indivíduos que 

evidenciaram a importância desta solução, encontramos como relevante diferença entre eles o 

género, uma vez que quatro são mulheres e um é homem.  

Com efeito, na resposta a que medidas deveriam ser adotadas para aumentar a 

segurança pública, estes entrevistados referem: 

“aumentar a luminosidade também é importante, acho que ajuda conseguires 

ver bem as coisas à tua volta, teres o teu campo de visão alargado...” 

(Mulher, 20 anos, meio urbano) 

 

“a iluminação das vias públicas... acho que é um aspeto muito importante...” 

(Mulher, 50 anos, meio rural) 

 

 A par da luminosidade, para três entrevistados, um dos aspetos mais importantes para 

um ambiente seguro são as zonas cuidadas e organizadas. Observa-se, com base nos 

discursos dos entrevistados, a associação do aspeto cuidado de um local à ausência de lixo nas 

ruas, à inexistência de casas e carros abandonados, de graffitis e do consumo de álcool e 

estupefacientes. Além disso, este fator surgiu intimamente relacionado com o tipo de 

indivíduos que frequentam esse local, surgindo, em três entrevistados, a ligação entre 

ambientes degradados e desorganizados e a ocorrência de mendicidade. Para eles, o aspeto 

ordenado e cuidado de um espaço e as pessoas que o frequentam são características essenciais 

para a sensação de maior segurança, como patente no seguinte discurso: 

“À partida se eu vir assim os edifícios bem tratados, zonas bem iluminadas, 

um aspeto das coisas não sei tipo bem organizadas, e até as próprias pessoas 
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que frequentam esse espaço, até o tipo de veículos que estão estacionados... 

isto parece um bocado parvo mas eu sinto-me mais seguro em estar em zonas 

onde me parece que as pessoas que lá vivem têm algumas condições 

financeiras...” 

(Homem, 25 anos, meio rural) 

 

Nesta linha, por sua vez, o vandalismo e a degradação física do espaço revelaram-se 

uma fonte de insegurança para seis entrevistados (quatro mulheres e dois homens, quatro do 

meio urbano e dois do meio rural). Ocorre que os lugares abandonados com sinais de 

vandalismo foram uma vez mais associados a espaços onde, segundo eles, facilmente podem 

ocorrer comportamentos de violência, rotulando esses ambientes como inseguros. Esta 

perceção de insegurança traduz-se, observando-se os discursos, na possibilidade de ocorrência 

de criminalidade, que no caso de uma entrevistada do meio urbano é algo frequentemente 

presenciado na zona onde reside: “...nessa rua há muitos assaltos a carros, com vidros 

partidos e tudo.. muitos mendigos em conflito.. e pronto, nesses ambientes não me sinto lá 

muito segura não...”. Neste seguimento, as palavras de outro entrevistado retratam a 

relevância do aspeto físico do espaço para o sentimento de segurança: 

“O aspeto de higiene logo à primeira vista, um bairro ou rua visivelmente 

degradado eu associo à insegurança” 

(Homem, 24 anos, meio urbano) 

 

 

Contextos sociais 

 De entre os vários aspetos do ambiente social, uma das fontes de segurança mais 

mencionada foi a familiaridade com o meio. Esta familiaridade foi traduzida na frequência 

de locais conhecidos, ou no estarem rodeados da família e dos amigos. Mais especificamente, 

trata-se de conhecerem bem o espaço, a forma como este se organiza, as pessoas que o 

frequentam e identificarem-se com ele. O conforto de conhecerem pessoas associa-se, ainda, à 

perceção de que podem recorrer a elas em qualquer circunstância, traduzindo-se numa maior 

sensação de segurança. Este aspeto foi reportado por um total de nove indivíduos, sete 

mulheres e dois homens, igualmente distribuídos por zona de residência. Leiamos dois dos 

discursos que referem esta fonte de segurança: 

“Ambiente seguro é estar no meio de pessoas que... que conheço que são 

próximas de mim (...) gosto de ir a sítios que conheço já quem trabalha e 

quem os frequenta.. gosto que me pareça um ambiente familiar.” 

(Homem, 56 anos, meio rural) 
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“outra coisa que me dá conforto é estar num sítio onde vejo caras 

conhecidas... estou numa rua e vejo alguém conhecido, sei que se precisar de 

ajuda, posso recorrer a essa pessoa...” 

(Mulher, 22 anos, meio urbano) 

 

No reverso desta característica, verificamos que o desconhecido é uma relevante fonte 

de insegurança que se manifesta tanto no ambiente físico como no ambiente social. Este fator 

acabou por se apresentar em vários discursos como associado à escuridão e à ausência de 

companhia, pelo que em conjunto, esses aspetos podem contribuir para a construção de uma 

perceção de impotência e de uma certa vulnerabilidade face ao risco de vitimação. Três 

mulheres reportaram esta fonte, sendo que duas são do meio urbano e uma é do meio rural. 

Observemos o seguinte excerto que espelha a perceção relativa a este aspeto em análise 

quando se questiona os cuidados que tem: “evitar andar sozinha por sítios que não conheço, o 

evitar falar com desconhecidos, o evitar entrar em espaços que não me transmitam alguma 

tranquilidade...”. Para outra das três entrevistadas, o desconhecido pode ser particularmente 

ameaçador quando associado a indivíduos e comportamentos que causam um maior 

sentimento de desconforto e desconfiança:  

“Como eu vivo num meio com pessoas em todo o lado existem muito 

desconhecidos e como desses desconhecidos muitos deles têm um aspeto estranho ou 

diferente do meu vá, não sinto tanta confiança como a que sentia antes de vir viver para 

aqui...”. 

Na linha da familiaridade com o meio, encontramos nos discursos de oito indivíduos a 

área de residência e/ou a própria habitação como uma crucial fonte de segurança. Com 

efeito, a área de residência para vários entrevistados surgiu como uma personificação da 

familiaridade, uma vez que é a zona onde dizem se sentir realmente em segurança. A referida 

familiaridade repercute-se nas relações de proximidade que têm com os vizinhos e no 

conhecimento que têm dos locais e hábitos diários que os rodeiam. Com efeito, os 

entrevistados apontaram como os principais aspetos positivos das suas zonas de residência a 

tranquilidade, o contacto com a natureza, a segurança do espaço físico e social e a relação 

com os vizinhos. Destes oito sujeitos, sete vivem no meio rural e um vive no meio urbano e 

para todos os sujeitos que vivem no meio rural, há o sentimento generalizado de privilégio 

pela zona onde vivem: “eu só chego à conclusão que estou num “cantinho do céu”. 

 Vejamos alguns excertos que evidenciam o exposto anteriormente: 
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 “posso dizer que não há nada que me preocupe muito, porque na minha zona 

estou muito bem, sinto-me seguro em casa, no trabalho, no meu círculo de 

amigos..” 

(Homem, 25 anos, meio rural) 

 

“se eu estiver em casa não sinto esse medo, a casa é como um refúgio, parece 

que tudo o que se passa de mal fica lá fora... e lá dentro é a paz e a 

harmonia..” 

(Homem, 56 anos, meio rural) 

 

 Relativamente às relações com os vizinhos, também destacamos em comum nos 

discursos dos habitantes no meio rural as relações de proximidade e com um certo nível de 

confiança, contrariamente ao meio urbano em que as relações são inexistentes na sua grande 

maioria. Para os primeiros, a segurança da área de residência também passa pela vizinhança, a 

ideia de “percebermos que os vizinhos que nos rodeiam são gente boa, isso tranquiliza 

bastante”. Além disso, a confiança nos vizinhos quando existente, traduziu-se na perceção de 

maior controlo social informal, ou seja, na ideia de que estes podem agir em qualquer situação 

de risco. 

“Dou-me bem com os vizinhos, já vivemos todos cá nesta zona há muito 

tempo, conhecemos-nos todos bem e tudo.” 

(Mulher, 55 anos, meio rural) 

 

“os meus vizinhos são super afáveis, super queridos.. e às vezes até sentimos 

que temos a nossa casa protegida mesmo quando não estamos aqui porque 

são pessoas já com alguma idade que passam muito tempo em casa e que nos 

receberam muito bem...” 

(Mulher, 27 anos, meio rural) 

 

Em consonância, outra fonte de segurança crucial, foi a indicada por seis indivíduos – 

o controlo social formal e informal, personalizado nas autoridades locais e nos vizinhos. 

Este fator destacou-se em seis entrevistados, três homens e três mulheres, quatro indivíduos 

do meio rural e dois indivíduos do meio urbano. Por um lado, para os quatro indivíduos do 

meio rural, tanto a presença das autoridades locais, como a circulação de pessoas e a 

confiança nos vizinhos são aspetos relevantes para a sua segurança. Com efeito, um dos 

entrevistados refere: “tenho que sentir que posso contar com as autoridades locais por 

exemplo, sentir que tenho os vizinhos que estão por perto e que até podem atuar se for 

necessário.”. Para melhor entendimento desta perspetiva, outro indivíduo esclarece:  
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“temos a vantagem de viver nestes meios pequenos porque as pessoas 

conhecem-se todas, o que dá uma certa tranquilidade, não nos são desconhecidas, até 

se precisar um dia de ajuda sei que ninguém me vai virar a cara...”.  

Por outro lado, relativamente aos dois indivíduos do meio urbano, foi possível observar 

que a vigilância informal não é referida. Com base nos seus discursos, um ambiente seguro é 

aquele onde sentem que podem contar com as autoridades locais e onde existem 

equipamentos de segurança que podem prevenir a ocorrência de atos criminais. Com efeito, 

nos seguintes excertos é possível encontrarmos espelhada a relevância do controlo social 

formal: 

“gosto de ver a polícia por perto, faz-me sentir mais segura, sei que 

independentemente do que aconteça vai estar ali alguém para me ajudar se 

for preciso...” 

(Mulher, 24 anos, meio urbano) 

 

“acho que o facto de haver câmaras de vigilância a mim dá-me alguma 

segurança pronto, não sei bem porquê mas até pode estar desligada, mas a 

nível psicológico funciona bem saber que está ali uma câmara” 

(Mulher, 22 anos, meio urbano) 

 

Nesta linha, outro resultado foi observado nos discursos. Embora a relevância do 

controlo social formal tenha sido mencionada, como vimos anteriormente, por seis indivíduos, 

quando a amostra foi questionada sobre medidas importantes para aumentar a segurança 

pública, catorze entrevistados no total de vinte, apontaram como essencial o aumento do 

policiamento, sobretudo o policiamento de proximidade, como medida de proteção e como 

medida de dissuasão. Em termos sociodemográficos, a grande diferença encontra-se no 

género, pois desses catorze sujeitos, dez são mulheres e apenas quatro são homens. Nos 

próximos excertos podemos observar que, para estes indivíduos, as autoridades locais são 

uma peça fundamental na prevenção e repressão da criminalidade, pelo que a sua presença 

transmite uma maior segurança: 

“acho que a polícia na rua faz muita falta, as pessoas verem a polícia na rua 

provoca medo, acho que os próprios assaltantes já não ficam tão à vontade 

para cometerem a torto e a direito assaltos...” 

(Mulher, 52 anos, meio rural) 

 

“Acho que seria importante o aumento do policiamento, das autoridades 

policiais mais próximas das populações, sobretudo nas zonas de maior 

probabilidade de ocorrência de violência.” 
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(Homem, 48 anos, meio rural) 

 

Para finalizar, um último aspeto encontrado como fonte de insegurança foram as 

figuras de medo. Ao longo das entrevistas, observamos que a caracterização de um ambiente 

como inseguro inclui, espontaneamente, para os indivíduos, a imagem das pessoas que o 

frequentam. Mais especificamente, neste estudo, os resultados sugerem duas principais 

figuras como ameaçadoras, nomeadamente indivíduos ligados ao consumo de álcool e 

estupefacientes e mendigos. Foram seis, de um total de vinte indivíduos, que manifestaram 

estas figuras como uma fonte de insegurança, e muito embora em termos de género não se 

verifiquem diferenças, no que toca ao espaço onde vivem, verificamos que quatro são do meio 

urbano, e apenas dois são do meio rural. Este resultado pode sugerir que este fator é 

particularmente importante para os residentes do meio urbano, onde a diversidade 

populacional poderá estar mais presente, comparativamente à realidade rural. Ao longo dos 

discursos, foi possível observar reações predominantes de estranheza e desconforto: “lá 

também andavam muito “drogados” na rua, e claro que pessoas com esse aspeto mais 

duvidoso também me deixavam mais insegura”. Olhemos para os próximos excertos, onde se 

observa o que para os indivíduos, distingue um ambiente seguro de um ambiente inseguro: 

“O olhar para as pessoas e sentir que as pessoas ali estão alteradas em 

termos de álcool e drogas é importante para me sentir tranquilo... grupos 

formados ali e acolá também não gosto... evito, recuo para o meu canto...” 

(Homem, 28 anos, meio rural) 

 

“desses desconhecidos muitos deles têm um aspeto estranho ou diferente do 

meu vá, não sinto tanta confiança como a que sentia antes de vir viver para 

aqui (...) Fazem-me sentir assustada porque essas pessoas a que me refiro 

para além de terem um aspeto diferente de mim também têm formas de agir 

diferentes das minhas na rua... falam muito alto... oiço garrafas a partir.. 

pessoas aos berros em conflito ao meu lado... claro que fico assustada” 

(Mulher, 22 anos, meio urbano) 

 

 Para dois entrevistados no total da amostra (um homem e uma mulher, ambos do meio 

urbano) destacou-se uma outra figura social: indivíduos de diferentes etnias, associados 

segundo os mesmos, a hábitos de vida contrastantes à sua realidade, simbolizando por isso 

uma ameaça à sua segurança: 

“tenho um bocado de medo de coisas, pessoas, sítios muito diferentes de 

mim... por exemplo eu tenho imenso medo quando entro num restaurante 
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chinês, isto porque não me identifico com a decoração, com a cultura chinesa 

não sei” 

(Mulher, 24 anos, meio urbano) 

 

Face ao exposto, percebe-se que estas figuras podem significar uma ameaça para os 

indivíduos. Nos discursos observamos que, ao referirem-se a elas, simultaneamente relatam a 

adoção de comportamentos de segurança. Para os indivíduos que referem  

“pelas ruas à volta, nessa zona, que são muitas vezes mal frequentadas, tipo 

com pessoas, não querendo ser preconceituosa, mas que têm mau aspeto, que vês que 

não são pessoas de confiança”,  

o evitamento de locais onde podem encontrar essas figuras é a medida que utilizam para 

aumentarem o seu sentimento de segurança. Vejamos outro excerto que refere esta ideia:  

“em termos de ambiente inseguro é o ver pessoas que não nos agradam, 

associadas à droga e bebida, acho que dá um aspeto inseguro ao local, e 

evito esse meio precisamente por causa disso..” 

(Homem, 45 anos, meio rural) 

 

 

Contextos temporais 

A partir dos discursos dos indivíduos compreende-se que a noite, em comparação com 

qualquer outro período do dia, constitui uma fonte de insegurança para seis indivíduos, 

especificamente cinco mulheres e um homem, dois do meio urbano e quatro do meio rural. 

No entanto, neste estudo, o significado que é atribuído à noite, como fonte de insegurança, 

surgiu associado a um outro fator, já anteriormente mencionado – o controlo social, relativo 

às autoridades locais e/ou rede de amigos e familiares, que quando presentes, podem 

transmitir maior segurança. Assim, para estes indivíduos, o “estar-se sozinho”, sobretudo no 

período da noite, resume um ambiente particularmente desconfortável. A partir deste quadro, 

podemos considerar a importância da vigilância formal e da rede de conhecidos e amigos mas 

também de pessoas que circulam no mesmo espaço, sobretudo à noite, onde a escuridão 

frequentemente está ligada ao perigo do desconhecido, e consequentemente, à dificuldade 

percecionada de lidar com esse cenário. O papel destas figuras é essencial na sua 

generalidade, como já visto, e se atendermos à parte do dia, verificamos ainda mais a sua 

relevância, enquanto suporte de ajuda e apoio. Vejamos dois excertos que nos elucidam sobre 

a interpretação que os indivíduos fazem de um ambiente seguro e inseguro: 
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“Um ambiente seguro para mim tem que ter sobretudo à noite, se precisar de 

ajuda, ter alguém que me possa socorrer.. pessoas a passarem a pé ou de 

carro acho que tranquiliza um pouco” 

(Homem, 47 anos, meio rural) 

 

“eu sinto-me insegura em andar sozinha na rua, durante o dia mas sobretudo 

à noite até (...) porque acho que há mesmo pouca iluminação nas ruas, 

depois porque acho que muitas vezes estando sozinha tenho menos noção dos 

perigos” 

(Mulher, 23 anos, meio urbano) 

 

 Como se observa, a noite potencia o aumento da sensação de insegurança, levando os 

indivíduos a procurarem companhia durante esse período do dia e a evitarem locais ou 

ambientes desconhecidos. Além disso, os seis entrevistados que vimos evidenciar a noite 

como um contexto de insegurança, associaram-na à escuridão e ausência de iluminação: “é 

mais escuro, há menos luminosidade, vemos menos as coisas”, e estas contribuem para a 

perceção aumentada do perigo, devido à limitação do campo de visão. Assim, estes indivíduos 

compartilham da mesma ideia de que o período da noite é particularmente assustador, pelo 

que “é normal sentir-me inseguro quando ando na rua à noite, a uma hora tardia, sem 

iluminação..”. 

 Em suma, ao longo das entrevistas observamos que existem diferentes fontes que 

podem potenciar um maior sentimento de segurança ou insegurança, dependendo do meio 

onde vivem e dos significados que atribuem à insegurança.  

 

2 – Papel dos media no sentimento de insegurança 

 Neste segundo tópico irão ser descritos, primeiramente, os hábitos de consumo e as 

perceções e significados atribuídos pelos sujeitos aos media e social media, por um lado 

relativamente à forma como os conteúdos são transmitidos, e, por outro lado, quanto ao papel 

que desempenham na sociedade. Posteriormente, analisaremos a função dos media no 

sentimento de insegurança, revelando alguns aspetos que servem como mediadores nesta 

relação. 
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Hábitos de consumo 

 Relativamente aos hábitos de consumo dos indivíduos procurou-se compreender o tipo 

de fontes mais usadas, o tipo de conteúdos mais procurados e a frequência do consumo. 

 No que toca ao primeiro ponto – o tipo de fontes que os sujeitos mais usam no seu 

dia-a-dia – distinguimos o uso dos media tradicionais entre os quais a televisão, a rádio e os 

jornais e o uso dos social media, nomeadamente a internet e as redes sociais. Após análise das 

entrevistas verificamos que sete entrevistados revelaram usar os dois tipos, sendo três do sexo 

feminino e quatro do sexo masculino, e quanto à área de residência, cinco vivem no meio 

rural e dois vivem no meio urbano; seis indivíduos, três mulheres e três homens, de um total 

de vinte entrevistados usam exclusivamente os media tradicionais, sendo todos eles residentes 

no meio rural; e outros sete indivíduos usam exclusivamente a internet e as redes sociais – 

dois do meio rural e cinco do meio urbano e dos sete, seis são mulheres e um é homem. 

Se atendermos também à idade, verificamos ainda que dos seis entrevistados que usam 

só meios tradicionais, quatro têm idades compreendidas entre os 51 e os 60 anos, podendo 

este resultado justificar-se no menor contacto que esta faixa etária tem com os social media 

comparativamente aos jovens. Vejamos o que uma entrevistada refere quando questionada 

sobre o seu uso da internet e das redes sociais: 

“eu já sou uma pessoa que não tenho vinte anos não é (risos), já venho de um 

tempo que a internet não é para mim, a internet começou para os meus 

filhos.. eu nem estou a par disso, não tenho facebooks e essas coisas...” 

(Mulher, 52 anos, meio rural) 

  

Passando para o tipo de conteúdos, verificamos que, no geral, toda a amostra vê 

conteúdos relacionados com a atualidade, quer em programas com temas ligados à cultura, 

política, desporto, saúde, ambiente e economia, quer através das informações transmitidas nas 

notícias. De entre os temas da atualidade, identificamos que para cinco indivíduos (quatro do 

meio rural e um do meio urbano, duas mulheres, ambas estudantes do ensino superior, e três 

homens), o “crime” é um tópico frequentemente visualizado. Com base nos seus discursos, o 

consumo frequente de notícias sobre esse tema é justificado no facto de se tratar de um tópico 

frequentemente noticiado na atualidade, devido às repetidas notícias, programas e conteúdos 

ligados à criminalidade: “liga-se a televisão e só se vê disso... só desastres, mortes, vítimas, 

casos mesmo horríveis...”. No geral, estes entrevistados sentem que as notícias sobre crime 

são tão frequentes que se torna quase inevitável a sua visualização: 
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“Atendendo a que a maioria das notícias hoje em dia estão ligadas ou à 

política, ou à criminalidade, acaba por ser uma coisa que sigo com mais 

frequência, e quando ouço alguma coisa em concreto, se me interessar vou 

procurar mais sobre o assunto...” 

(Homem, 25 anos, meio rural) 

 

“Só gosto de ver coisas engraçadas, não gosto muito de ler notícias más, 

claro que inevitavelmente acabo por ver sempre as notícias mais polémicas, 

concretamente ao nível da politica e do crime...” 

(Mulher, 24 anos, meio urbano) 

 

Importa ainda referir que a preferência por tópicos concretos como o ambiente ou a 

mecânica associam-se a indivíduos profissionalmente ligados a essas áreas, como vemos em 

seguida: 

“eu sou veterinária e por isso tudo o que seja relacionado com o ambiente, o 

planeta, o clima, espécies em extinção... esses temas acabam por me 

interessar mais do que política e assim por exemplo...” 

(Mulher, 27 anos, meio rural) 

 

“parte mais do meu interesse se forem coisas ligadas à mecânica, aos 

automóveis, porque é a minha área...” 

(Homem, 28 anos, meio rural) 

 

Dentro dos hábitos de consumo dos media procurou-se também compreender a 

frequência desse consumo, distinguindo entre aqueles com procura ativa de informação, 

aqueles que vêm notícias como hábito de rotina e aqueles que do lado oposto, adotam um 

comportamento de evitamento, especificamente face às notícias relacionadas com 

criminalidade. Três entrevistados (duas mulheres do meio urbano e um homem do meio rural) 

no total da amostra evidenciaram um comportamento de procura ativa de notícias sobre os 

mais diversos tópicos, com o intuito de se manterem informados sobre a atualidade. No lado 

oposto, três entrevistados do meio rural, dois deles do sexo feminino e um do sexo masculino, 

revelaram evitar notícias na sua generalidade, sobretudo aquelas cujo tema seja o “crime”. 

Para estes indivíduos, as notícias sobre criminalidade potenciam sentimentos de tristeza e 

sofrimento, como é referido num dos discursos:  

“Eu fujo um bocado das notícias más, acho-as muito muito duras, às vezes uma 

injustiça e, portanto, a maioria das coisas que dão eu prefiro nem as ver sinceramente, 



76 
 

porque dói ver tanto desastre, tanta miséria, tanta coisa má a acontecer 

diariamente...”.  

Vejamos dois exemplos que se posicionam nos hábitos de consumo opostos: 

“(...) ou então mais uma mulher assassinada, algumas notícias desse estilo e 

isso não me dá vontade nenhuma de ler... se for alguma notícia negativa não 

tenho curiosidade nenhuma.” 

(Mulher, 45 anos, meio rural) 

 

“Eu penso que procuro ver quase todas, aquelas que se passam no dia-a-dia, 

relacionadas com a atualidade, sejam relacionadas com o desporto, com a 

política até, gosto de ver isso tudo (...) a própria rádio também ouço bastante 

e gosto de ver os programas de notícias. Procuro basicamente manter-me 

mais ou menos informado.” 

(Homem, 48 anos, meio rural) 

 

Perceções sobre a forma de transmissão dos media tradicionais e social media 

 Após iniciarmos o segundo grande vetor deste estudo – o papel dos media no 

sentimento de insegurança – com os hábitos de consumo dos entrevistados –, procuramos 

compreender as perceções e os significados atribuídos à forma como os conteúdos são 

transmitidos e ao papel que os media e social media desempenham. Além disso, também 

abordamos os critérios escolhidos pelos indivíduos para confiarem na veracidade das notícias. 

 Para introdução deste ponto uma das questões-exemplo utilizada ao longo das 

entrevistas foi “o que acha da forma como as notícias são transmitidas?”. A totalidade da 

amostra, independentemente do género e do tipo de meio residencial, partilhou da mesma 

opinião de que os media, no geral, distorcem a realidade e exageram na gravidade com que 

transmitem as notícias. A questão da ausência de credibilidade – que surgiu para todos os 

entrevistados de forma espontânea – foi evidenciada através do uso de diferentes expressões 

entre as quais “exagero”, “fake news”, “sensacionalismo”, “audiências”, “negócio”, entre 

outras. Importa compreendermos, assim, como os vários entrevistados percecionam a forma 

como os media noticiam, apresentando-se alguns exemplos de seguida: 

“[os meios de comunicação] são cada vez menos credíveis, é notícia por 

noticiar, porque querem ser os primeiros independentemente da sua 

veracidade ou não, dos seus contornos ou não...” 

(Mulher, 24 anos, meio urbano) 

 

“se eles [os media] apresentarem apenas determinadas situações, ou 

descontextualizadas ou apresentadas de forma incompleta, porque nunca 



77 
 

conseguem transmitir a notícia toda, e às vezes é desprovida de algum 

contexto, inevitavelmente perde essa imparcialidade pronto (...) e através 

disso pode-se criar opiniões erradas sobre o assunto...” 

(Mulher, 50 anos, meio rural) 

 

 Efetivamente, nos discursos dos entrevistados é possível perceber que a perceção de 

falta de credibilidade de uma fonte ou meio está associada à ausência de explicação do 

contexto, à distorção da realidade e ao sensacionalismo. Esta característica revela-se vincada 

nos discursos de sete entrevistados, três homens e quatro mulheres, cinco do meio rural e dois 

do meio urbano. O sensacionalismo surge intimamente ligado à credibilidade, mas associou-

se neste estudo, antes de mais, a dois pontos de vista: ao uso excessivo de detalhes e 

exposição desnecessária da vida íntima e à utilização de vocabulário e imagens com 

elevada carga emocional. Vejamos os seguintes excertos: 

“levam tudo muito longe, ou seja, dizem coisas que às vezes nem são 

relevantes, tudo bastante ao pormenor, a vida das pessoas fica muito exposta 

com coisas que se calhar nem eram necessárias ser reveladas para o caso... é 

uma espécie de sensacionalismo para atrair mais pessoas que às vezes não 

tem importância nenhuma.” 

(Homem, 47 anos, meio rural) 

 

“Acho que às vezes são transmitidas de uma forma um bocadinho 

sensacionalista.. acho que às vezes pegam em excertos de entrevistas para 

fazerem manchetes disso e acho que usam certas palavras ou certas imagens 

muito fortes para tomarem posições muito radicais...” 

(Mulher, 22 anos, meio urbano) 

 

 Outro dos fatores que os indivíduos associam à falta de credibilidade de uma fonte de 

informação é a ausência de imparcialidade e neutralidade na transmissão de notícias. Para 

quatro entrevistados (três sujeitos do meio urbano e um do meio rural, duas mulheres e dois 

homens), os media são influenciados por entidades e opiniões externas e, portanto, todo o 

conteúdo que é transmitido, nas suas palavras, tem implícita uma ligação política. Nos seus 

discursos, as notícias pela forma como são transmitidas transparecem partidos políticos 

distintos, não sendo por isso totalmente imparciais e livres de opinião. Atendendo a esse 

aspeto, essas notícias, e até mesmo as próprias fontes, podem em parte ser descredibilizadas 

quanto à sua veracidade, como poderemos observar nos seguintes discursos: 

“a comunicação social não é livre na minha opinião, são grandes 

corporações (...) eles a meu ver tem sempre agendas políticas e ideológicas 

por trás” 
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(Homem, 24 anos, meio urbano) 

 

“Eu não gosto nada quando as notícias tem um certo tipo de conteúdo óbvio 

ligado a um certo partido político... ou seja quando um jornal é claramente 

de direita ou pelo contrário, é claramente escrito por pessoas de esquerda.. 

depois todas as notícias transmitidas são influencidas pelo partido que 

defendem” 

(Mulher, 23 anos, meio urbano) 

 

Por fim, quando os sujeitos manifestaram a sua perceção sobre a internet e as redes 

sociais, um dos aspetos mais referidos foi a existência das fake news. A circulação de 

informação falsa na internet e nas redes sociais, é clara para pelo menos oito indivíduos do 

total de vinte. Os discursos destes entrevistados (cinco mulheres e três homens; cinco do meio 

rural e três do meio urbano) refletem claramente a necessidade de haver um filtro pela 

possibilidade dessa informação influenciar a opinião dos utilizadores. Além disso, a noção de 

que existe informação falsa acaba por contribuir para a perceção de que muitas das notícias e 

conteúdos online não são confiáveis, podendo justificar-se assim a opção pela procura de 

informação nos meios tradicionais e o uso da internet e redes sociais para outros fins, que não 

o informativo. Em seguida podemos encontrar alguns exemplos desta visão: 

“como é um meio livre qualquer um pode fazer o que quer, fake news, 

desinformação” 

(Homem, 24 anos, meio urbano) 

 

“também é preciso às vezes fazer um filtro naquilo que é exposto na internet, 

porque há muita coisa que é falsa” 

(Mulher, 27 anos, meio rural) 

 

“no caso da internet no meu caso não é um meio que use muito para notícias 

porque acho que já vamos um bocado com o pé atrás... não acho que seja 

muito credível (...) há muitas notícias falsas, as pessoas deturpam os 

factos...” 

(Homem, 25 anos, meio rural) 

 

 Outra das características que os entrevistados espontaneamente mais referiram 

relativamente aos social media foi a insegurança informática, sobretudo no que se refere à 

possibilidade de utilização de dados pessoais por desconhecidos e o acesso à localização 

através das redes sociais. De forma geral, uma grande parte da amostra (treze indivíduos) 

adota comportamentos de segurança na utilização que faz da internet e redes sociais. As 
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principais medidas de segurança refletidas nos discursos foram o uso de perfis privados nas 

redes sociais; a limitação de publicações nas redes sociais; a mudança frequente de 

passwords; a pesquisa em fontes seguras (vs sites desconhecidos); a não partilha de dados 

pessoais; e o evitamento das compras online. Importa referir que, em três discursos, esta 

questão revelou-se um foco para os referidos entrevistados (três mulheres do meio rural, com 

idades compreendidas entre os 20 e 25 anos), uma vez que referem explicitamente o perigo 

existente no “mundo online” e a necessidade que sentem de se protegerem deste. Vejamos 

alguns excertos que evidenciam precisamente a adoção destas medidas: 

“como eu tenho noção que as redes sociais são perigosas.. aliás eu até me 

lembro de um amigo meu me dizer que conseguia aceder facilmente às 

passwords do facebook e era apenas uma pessoa que estava a estudar 

engenharia da computação... eu fiquei mesmo assustada com a capacidade 

que as pessoas tem de aceder à nossa intimidade” 

(Mulher, 22 anos, meio urbano) 

 

 “Tenho tudo privado, ou seja só os meus amigos é que podem ver aquilo que 

publico.. Não tenho a minha morada em lado nenhum, nem o meu telemóvel 

associado a nenhuma aplicação.. não uso o MBway porque tenho medo de 

dar as minhas informações bancárias..” 

(Mulher, 23 anos, meio urbano) 

 

Posto isto, questionamos aos indivíduos as características que para eles são 

importantes para confiarem nas notícias. Que aspetos são então relevantes para obterem 

informação credível? Um dos critérios é o cruzamento das fontes, isto é, para quatro 

indivíduos uma das formas de se obter informação fidedigna passa por cruzar diferentes 

meios, fontes e pontos de vista, objetivando-se o encontro de uma verdade comum na história 

noticiada. Vejamos o que responde um indivíduo quando questionado sobre aquilo que é 

importante para ele para confiar na verdade de uma notícia: 

“acho que uma boa forma de comprovar a verdade é tentar pronto cruzar 

fontes e diferentes meios e ver aquilo que dali se pode dar como certo, e 

aquilo que é mentira, ou que foi exagerado e assim.” 

(Homem, 28 anos, meio rural) 

 

 Outros fatores de destaque neste estudo revelaram a importância do fundamento 

científico, das fontes oficiais e da investigação na apresentação das notícias, contrapondo ao 

senso comum facilmente disseminado. Estes aspetos surgiram plasmados nos discursos de 

seis indivíduos, cinco do meio rural e um do meio urbano, sendo no total quatro mulheres e 
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dois homens. Alguns excertos interessantes são agora apresentados e revelam que estas 

qualidades são mostradas como essenciais para confirmarem a informação noticiada: 

“os artigos de pessoas da área que dão opiniões acho que têm muito mais 

conteúdo efetivamente do que pessoas aleatórias” 

(Mulher, 20 anos, meio urbano) 

 

“há investigação por isso logo à partida eu tomo como verdade aquilo que 

nos estão a transmitir...” 

(Mulher, 45 anos, meio rural) 

 

Gradiente dos meios e fontes de notícias consumidas 

Mas afinal, que meios e fontes são mais ou menos credíveis? Ao longo da análise das 

entrevistas verificou-se uma hierarquização na escolha dos meios e das fontes que os 

indivíduos usam para se informarem sobre os seus temas de interesse. Apresentaremos, em 

seguida e primeiramente, os meios mais escolhidos pelos sujeitos por razões de maior 

credibilidade associada, e posteriormente, o mesmo, mas relativamente às diferentes fontes. 

De forma geral, praticamente toda a amostra (quinze no total) considera que a credibilidade 

varia consoante o tipo de meio ou fonte, sendo que três indivíduos (duas mulheres e um 

homem, dois do meio rural e um do meio urbano) partilham da ideia de que os media são 

relativamente homogéneos na transmissão credível ou não de notícias. 

Não podemos deixar de reparar que cinco indivíduos, do total de vinte da amostra 

estudada, anunciam de forma espontânea uma hierarquia na credibilidade que atribuem 

consoante o tipo de meios, preferindo a televisão ou a rádio comparativamente à internet e às 

redes sociais. Para estes indivíduos, na internet, mais do que em qualquer outro meio, existe 

uma elevada difusão de informação falsa e conteúdo muitas vezes divulgado por fontes 

desconhecidas, que assumem como menos confiáveis. Para este gradiente não foi encontrada 

qualquer diferença no género ou no tipo de meio residencial, havendo indivíduos a representar 

todas as possibilidades sociodemográficas. Vejamos os exemplos que a seguir se apresentam: 

“Eu acho que há certas fontes que por si só já nos transmitem alguma 

fidelidade... por exemplo nós consideramos o telejornal.. são notícias um 

bocado mais reais e que são transmitidas por pessoas a quem já damos 

alguma legitimidade..” 

(Mulher, 20 anos, meio rural) 
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“às vezes na internet eles dizem uma coisa que se ouvirmos depois na 

televisão e na rádio é completamente diferente.. há muita coisa que não bate 

certo..” 

(Homem, 56 anos, meio rural) 

 

A par da hierarquização no tipo de meios que os indivíduos selecionam para se 

informarem, observamos também a hierarquização na escolha do tipo de fontes que os 

mesmos consideram como confiáveis. Uma vez mais, destaca-se a facilidade com que 

naturalmente os sujeitos apresentam as fontes ou canais em que mais confiam e aquelas que 

por outro lado, evitam consumir. Em sete entrevistados, seis mulheres e um homem, quatro de 

meio rural e três de meio urbano, houve claramente a expressão das fontes que não veem 

associadas a um maior sensacionalismo e a preferência por certos canais televisivos, 

especialmente a RTP, dada frequentemente como um exemplo de maior credibilidade. Dentro 

do meio televisivo destacou-se o telejornal, por ser considerado o género mais fidedigno. 

Neste gradiente em concreto, as mulheres apresentaram com mais facilidade os canais e 

fontes que preferem. Para algumas, como podemos ver de seguida, a RTP poderá ser um dos 

poucos exemplos onde se verifica uma menor conotação política e onde prevalecem alguns 

fatores relevantes para a veracidade das notícias – a imparcialidade, o realismo e a 

neutralidade: 

“...há canais que sabem passar notícias, que têm um equilíbrio sobre os mais 

diversos assuntos, clima, política, economia, natureza, etc...e há outros que 

gostam de escândalos e que só mostram notícias dessa forma (...) Eu acho 

que a RTP tem um bom equilíbrio, pelo menos dos quatro canais principais é 

a que me parece mais neutra...” 

(Mulher, 27 anos, meio rural) 

 

“acho que a RTP se preocupa um pouco menos com as audiências.. e por 

esse mesmo motivo acho que a RTP transmite as informações de uma forma 

que não pretende despertar certas emoções nos outros.. tem mais interesse 

em mostrar as informações única e exclusivamente..” 

(Mulher, 22 anos, meio urbano) 

 

“[Mas existem fontes em que confies mais?] Sim... os jornais públicos e os 

canais públicos como a RTP... acho que eles têm menos influência de 

partidos políticos, acho que são mais independentes e imparciais...” 

(Mulher, 20 anos, meio urbano) 
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Papel dos media no sentimento de insegurança 

 Após a compreensão das perceções e significados atribuídos aos media, procurou-se 

explorar o papel do consumo dos diversos meios de comunicação nas três dimensões do 

sentimento de insegurança – a perceção do risco de vitimação, o medo do crime e os 

comportamentos de segurança, considerando a importância das características 

sociodemográficas dos indivíduos e as características que atribuem ao papel dos media e à 

forma como estes transmitem conteúdos. Concretamente, distinguiremos as perceções, os 

sentimentos e os comportamentos consequentes do seu consumo. 

Perceção do risco 

 Nesta dimensão, procuramos explorar de que forma a visualização de notícias de 

crime contribui para a avaliação subjetiva dos indivíduos relativamente ao risco de sofrerem 

uma vitimação por crime. No decorrer das entrevistas, foi possível observar que, para sete 

indivíduos de um total de vinte entrevistados, a visualização de notícias de crime num 

qualquer local invoca dois significados principais: a perceção de que todos os locais são 

potencialmente perigosos e de que todos nós, de alguma forma, podemos a qualquer momento 

ser vítimas de crime. Ou seja, a partir dos discursos, observamos por um lado a perceção do 

crime como imprevisível e associada a esta, a perceção do fenómeno criminal como 

inevitável. As referidas ideias emergem na opinião de que  

“as pessoas podem ficar mais atentas porque sabem que está a acontecer, mas 

vai continuar a acontecer na mesma” e de que “ninguém está seguro em lado nenhum e 

a qualquer momento pode deixar de ser no estrangeiro e ser no nosso país”. 

Note-se que destes sete sujeitos, seis são mulheres, duas delas são do meio rural e as 

restantes quatro são do meio urbano e um é homem residente no meio rural. Vejamos os 

excertos que a seguir se apresentam e que corroboram estas perspetivas: 

“Ultimamente temos vindo a assistir a uma onda cada vez maior de crimes e 

até que ponto isso não poderá se tornar uma constante e por consequência de 

quê? (...) começo a pensar até que ponto podemos sentir-nos seguros quer 

seja no lugar onde vivemos quer seja no nosso país em geral..” 

(Mulher, 23 anos, meio urbano) 

 

“o risco existe e as situações podem surgir, isso já está implícito para mim e 

acho que toda a gente tem a consciência disso, nem que seja pela quantidade 

de notícias que surgem diariamente!” 

(Homem, 60 anos, meio rural) 
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 Se anteriormente observamos que, para alguns indivíduos, uma notícia sobre um crime 

ocorrido em qualquer local é demonstrativa de uma imprevisibilidade e aleatoriedade, ao 

longo das entrevistas, também foi possível constatar que não será apenas o mero consumo de 

media que implicará um maior sentimento de insegurança, atuando outros fatores como os 

atributos da notícia, nomeadamente o local de ocorrência do crime noticiado. 

Efetivamente, verificamos que praticamente toda a amostra (dezasseis participantes) 

considera que os crimes locais noticiados atraem particular atenção pela perceção de que o 

crime poderá estar a propagar-se muito rapidamente, e mais uma vez, a ideia de que a 

experiência de vitimação pode acontecer a qualquer pessoa. Por outro lado, relativamente à 

criminalidade ocorrida no estrangeiro, a preocupação é afirmada pelos indivíduos como 

claramente menor, uma vez que consideram ainda ser “um problema do outro lado”. Os 

próximos exemplos revelam precisamente o papel diferencial que a localização do crime pode 

ter no sentimento de insegurança: 

“...na verdade só quando acontece muito próximo é que provavelmente a 

gente começa a pensar que aquela realidade que só acontecia aos outros se 

está a aproximar.” 

(Homem, 48 anos, meio rural) 

 

“...quando acontece lá fora embora seja real e embora a gravidade seja a 

mesma nós sentimos como estando longe, pronto é lá fora, está longe de 

nós... quando acontece em Portugal começa-se a ponderar, ok... isto está 

mais perto de casa...” 

(Mulher, 27 anos, meio rural) 

 

Relacionado com a localização do crime, um outro aspeto revelou-se importante para 

o cálculo que os indivíduos fazem da possibilidade de se tornarem vítimas de crime. Neste 

estudo, para quatro sujeitos de um total de vinte (três mulheres e um homem, todos residentes 

no meio rural), identificarem-se de alguma forma com os intervenientes da história e 

sobretudo, conhecerem a vítima ou o ofensor, na hipótese de se tratar de uma notícia local, 

são fatores particularmente importantes para a interpretação que fazem da notícia e para a 

perceção que a partir dela desenvolvem do risco de vitimação. Os seguintes exemplos 

esclarecem esta ideia: 

“...se fosse uma vizinho ou assim e ter de o encarar todos os dias e pensar ok, 

isto podia ter acontecido comigo...” 

(Mulher, 20 anos, meio rural) 
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“comecei a achar que não sou diferente dos outros, se aconteceu com tanta 

gente [amigos, conhecidos e familiares], pode acontecer comigo...” 

(Mulher, 52 anos, meio rural) 

 

 Um último fator de destaque nas entrevistas desta amostra, para o contributo do 

consumo dos media no sentimento de insegurança, e, em concreto, no risco percebido, é o 

tipo de crime e as circunstâncias em que o mesmo aconteceu e foi relatado pelos meios de 

comunicação. Para três indivíduos, uma mulher do meio urbano e dois homens do meio rural, 

o tipo de crime noticiado implica diferentes perceções do risco, assim como as circunstâncias 

da história e o desfecho da mesma. Vejamos o exemplo seguinte que clarifica esta opinião: 

“Claro que se fosse um crime ocorrido aqui perto estaria atento à pessoa que 

cometeu o crime, estaria atento ao tipo de crime ocorrido.. como é que 

chegou aqui, como é que aconteceu, o que o motivou a tal coisa..” 

(Homem, 45 anos, meio rural) 

 

 Dentro do tipo de crime, foi interessante o destaque para o terrorismo, mencionado 

como um crime particularmente transversal, cada vez mais noticiado e um dos tipos de crime 

com mais probabilidade, segundo os indivíduos, de ocorrer em Portugal. Para estes 

entrevistados, o terrorismo é visto como um crime global, intitulado pelos próprios, como um 

crime “sem passaporte”. Nos seus discursos, observamos que aliada à avaliação subjetiva, 

que os indivíduos fazem do risco de terrorismo em Portugal, está a preocupação demonstrada 

pela possibilidade da sua ocorrência: 

“Aqueles crimes no estrangeiro que provavelmente nos tocam mais são os 

crimes de terrorismo, ficamos sempre a pensar quando é que nos bate à porta 

e é sobretudo isto, porque os outros tipos de crime quase nem nos chegam cá, 

agora o terrorismo é muito global, é provável que um dia mais tarde ou mais 

cedo possa chegar até cá, é uma coisa que não controlamos...” 

(Homem, 48 anos, meio rural) 

 

“Sinceramente preocupam-me os crimes no geral relacionados com 

homicídios e os atos terroristas porque podem acontecer cá em Portugal...” 

(Mulher, 23 anos, meio urbano) 

 

Medo do crime 

 A expressão de medo do crime associado ao consumo de meios de comunicação e, 

concretamente, à visualização de notícias de crime, foi observado num total de oito 

entrevistados, sete mulheres e um homem (sem diferenças ao nível da área de residência). 
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Importante também será referir que destes oito indivíduos, seis já foram vítimas de crime, ou 

de algum tipo de experiência pessoal com uma situação de ameaça. Olhemos para os 

seguintes exemplos que retratam o medo do crime como uma das consequências do consumo 

de media: 

“eu sinto medo por exemplo quando entro num metro cheio de gente e está 

uma mulher sentada com uma burca (...) e aí até posso culpar os media 

porque supostamente são essas pessoas que andam aí a atirar bombas e a 

fazer explodir...” 

(Mulher, 24 anos, meio urbano) 

 

“mesmo passando-se no estrangeiro deixa-me com receio (...)e depois ver 

uma notícia sobre uma mochila encontrada nos Aliados eu penso logo 

pronto.. já vem aqui uma bomba para nos matar a todos..” 

(Mulher, 22 anos, meio urbano) 

 

 Para seis indivíduos (cinco mulheres e um homem; quatro entrevistados do meio 

urbano e dois do meio rural), a visualização de notícias sobre crime tem um impacto no medo 

do crime e na preocupação com uma possível vitimação, particularmente quando se tratam de 

notícias locais, comparativamente a notícias relativas a crimes ocorridos no estrangeiro. Mais 

uma vez, e à semelhança do observado na perceção do risco, para alguns sujeitos não basta o 

mero consumo de media – o local de ocorrência do episódio noticiado tem um peso 

particularmente importante nestes casos, assim como os crimes ocorridos no estrangeiro, são 

encarados com mais leviandade, pois “como é uma realidade mais distante acaba por afetar 

um bocadinho menos acho eu...”. Os seguintes excertos demonstram o papel das notícias 

locais no medo do crime e sentimento de insegurança no geral: 

“[notícias de crime locais] ia ser um sentimento de insegurança geral... tipo 

sei lá.. muito medo de sair à rua, estar à noite fora de casa...” 

(Mulher, 20 anos, meio rural) 

 

“as notícias locais também me deixam mais receosa (...) Como eu sou uma 

pessoa bastante negativa tenho a certeza que a primeira coisa que iria 

pensar era: “bem se isto chegou aqui de certeza que me vai acontecer a 

mim!” Portanto iria ter bastantes implicações para a minha vida e estaria 

ainda mais preocupada” 

(Mulher, 22 anos, meio urbano) 

 

Também na dimensão medo do crime, verificamos que a localização do incidente está 

intimamente relacionada com o tipo de crime. Mais ainda, e especificamente, as notícias que 
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despertam particular atenção e que provocam maior medo de vitimação por crime são aquelas 

cujo tipo de crime relatado os indivíduos mais receiam. Neste entendimento, uma entrevistada 

refere:  

“se soubesse de uma onda de assaltos por esta zona ficava com medo que 

acontecesse comigo (...) mas ficaria com medo por mim e pelos meus pais, porque a 

minha casa é mais pequena mas a deles é bastante grande e o alvo até costumam ser 

casas maiores por isso...”. 

Este fator foi então observado em sete entrevistados, entre os quais quatro homens e três 

mulheres, cinco indivíduos do meio rural e dois do meio urbano. Interessante também foi 

verificar que os quatro indivíduos do sexo masculino que aqui referimos, quando falavam dos 

crimes noticiados que suscitavam neles algum tipo de sentimento ou emoção, não referiram 

explicitamente o medo do crime ou vitimação, usando antes a expressão “preocupação” ou 

“receio”. Olhemos para os seguintes exemplos onde podemos verificar esse padrão de 

resposta: 

“O terrorismo como falamos, é uma coisa que me preocupa e nós sabemos 

que eles atuam em sítios com grandes concentrações de população, muito 

tráfego humano, e claro que essas situações criam algum receio 

generalizado” 

(Homem, 48 anos, meio rural) 

 

“se eu souber que a estação de metro perto de minha casa tem sofrido uma 

onda de assaltos eu vou sentir-me mais receoso em apanhar o metro às nove 

da noite.. crimes que envolvam o espaço público e agressões físicas a pessoas 

é mais preocupante a meu ver..” 

(Homem, 24 anos, meio urbano) 

 

De facto, ao longo das entrevistas, foi possível encontrar que cada indivíduo receia 

crimes específicos e interessa-se por conteúdos também eles distintos entre si. Este ponto 

destacou-se espontaneamente quando abordadas as notícias de crime mais chocantes para a 

amostra selecionada neste estudo, no entanto, por muitas vezes, foi necessário questionar 

diretamente os crimes mais preocupantes para cada sujeito. Através das várias respostas dadas 

encontramos o destaque para três tipos distintos: crimes contra a integridade física e 

dignidade humana, entre os quais a agressão, a violência doméstica, os crimes sexuais e o 

homicídio; o terrorismo, pelo seu caráter global e imprevisível; e os crimes contra a 

propriedade, como os furtos e os roubos. 
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 Os crimes contra a integridade e dignidade humana foram claramente os mais 

anunciados pelos indivíduos, concretamente por treze de um total de vinte entrevistados. 

Destes treze, em termos sociodemográficos, oito são mulheres e cinco homens, oito são do 

meio rural e os outros cinco são do meio urbano. Interessante também será dizer que, dos 

treze, oito já foram vítimas de crime ou ameaça, e mais ainda, dos oito, cinco foram vítimas 

de crimes ou ameaças relacionadas com o tipo anunciado como o mais preocupante ou 

receado por eles. Com efeito, aquela que pode ser a maior preocupação para os indivíduos, 

pode ser justificada por uma série de fatores, desde o caráter negativo que atribuem àquele 

tipo de crime, às experiências pessoais e de outros próximos com o respetivo ato criminoso. 

Vejamos os seguintes exemplos que revelam a opinião de dois indivíduos vítimas de agressão 

física e de ameaça à integridade, respetivamente: 

“Bem... aquilo que eu mais receio é estar no meio da rua e poder ser 

agredido... às vezes sem motivo aparente” 

(Homem, 28 anos, meio rural) 

 

“quando aparece alguém [local de trabalho] que nunca vi já fico mais 

receosa que possa ser alguém que quer fazer mal... porque realmente eu 

estou aqui sozinha, se alguém me quiser fazer mal eu não posso evitar grande 

coisa.” 

(Mulher, 52 anos, meio rural) 

 

 Uma vez mais, o terrorismo destacou-se nos discursos de cinco indivíduos da 

amostra, entre os quais três mulheres do meio urbano e dois homens do meio rural. A 

perceção que os mesmos têm deste tipo de crime como imprevisível e global, potencia o medo 

que sentem relativo à sua ocorrência em Portugal e na zona onde residem. Como refere uma 

entrevistada a este respeito: 

 “eu quando fui a última vez a Fátima eu até pensei ui tanta gente junta, 

Portugal não é diferente dos outros países, este ambiente é mesmo propício a fazerem 

atos terroristas aqui... nada me garante que em Portugal não haja já gente que esteja 

cá com essa intenção...”.  

Este crime surgiu espontaneamente nos discursos e foi acompanhado por episódios 

contados pelos próprios indivíduos como exemplo do pensamento constante de que um 

atentado pode acontecer a qualquer momento e em qualquer local. O seguinte excerto retrata 

precisamente essa mensagem: 

“organizações mundiais de terrorismo é o que me deixa mais assustada (...) 

no ano novo eu estava nos aliados e estava a comentar com a pessoa que 
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estava comigo.. isto seria um sítio espetacular para acontecer um atentado 

(...) para atos terroristas não há defesa possível... basta estares no sítio 

errado, à hora errada... e é mais preocupante nesse aspeto.. pessoas comuns 

não podem fazer nada.” 

(Mulher, 22 anos, meio urbano) 

 

 Por fim, uma pequena parte da amostra referiu a preocupação com os crimes contra o 

património, nomeadamente com os furtos e/ou roubos. Concretamente, encontramos em três 

sujeitos este receio, mas o mais curioso é que para dois deles, a problemática dos furtos existe 

pela associação a outros crimes vistos como mais graves, nomeadamente o roubo, a agressão 

e até o homicídio. Por outras palavras, e independentemente do género, a possibilidade de um 

furto escalar noutros tipos de crime – envolvendo violência – é o verdadeiro motivo de receio 

para estes entrevistados: 

“Tenho bastante receio de assaltos, e do que pode vir dos assaltos, por 

exemplo mortes/homicídios.” 

(Homem, 25 anos, meio rural) 

 

 Ainda como fator diferencial no medo do crime, destacamos novamente as 

características de identificação entre o público e os intervenientes na história. Mais uma 

vez, uma situação de crime que envolva uma vítima ou ofensor que os entrevistados 

conhecem, surgiu nos seus discursos como um fator que contribui para o maior medo de 

crime, ao perspetivarem a possibilidade de vitimação. Assim, para quatro indivíduos da 

amostra (três mulheres e um homem; todos do meio rural), este fator potencia o medo da 

vitimação e alguns outros sentimentos como pena, tristeza e compaixão. Interessante será o 

facto deste vetor ser mencionado exclusivamente por pessoas do meio rural, o que pode ser 

justificado pelo facto de o nível de coesão em meios rurais ser maior comparativamente a 

meios urbanos, onde o individualismo é mais notório, segundo os próprios entrevistados. 

Comprovemos com os seguintes exemplos: 

“se eu conhecer a vítima ou o criminoso, faz-me sentir mais receosa, é uma 

realidade mais próxima de mim...” 

(Mulher, 55 anos, meio rural) 

 

“São essas coisas que uma pessoa vai ouvindo, ou de outros comerciantes, ou 

de clientes, neste caso do meu irmão, uma pessoa sabe disso e acaba por 

também ficar com receio que possa acontecer o mesmo consigo...” 

(Mulher, 52 anos, meio rural) 
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Por fim, e para além do medo do crime, foi possível encontrar outros sentimentos 

associados ao consumo dos media, nomeadamente os sentimentos de descrença no 

país/humanidade e vergonha e a tristeza e compaixão pelas vítimas. 

 Relativamente à descrença no país/humanidade e vergonha, encontramos duas 

mulheres do meio rural, ambas estudantes do ensino superior, que assumem que as notícias 

frequentemente divulgadas sobre o crime lhes transmitem um certo ceticismo sobre a 

sociedade e a humanidade. Vejamos o excerto da resposta de uma das entrevistadas quando 

lhe foi perguntado que sentimentos despertaram em si ver uma notícia de homicídio ocorrido 

no estrangeiro: 

“só reforçar a minha crença de que estamos a caminhar para um abismo em 

que vai ser muito difícil retroceder mas eu sou um bocado cética em relação 

à humanidade” 

(Mulher, 24 anos, meio urbano) 

 

 Os sentimentos de tristeza, pena e compaixão foram mais claramente identificados 

em três indivíduos, duas mulheres e um homem, todos do meio rural, e os mesmos que 

reportam um comportamento de evitamento face a notícias sobre o crime por serem 

geralmente um género de conteúdo que engloba uma elevada carga emocional associada. Um 

dos excertos que retrata este ponto de vista podemos observar agora: 

“meto-me muito no lugar das pessoas, das vítimas, das pessoas que sofrem 

com alguma coisa, e como tenho essa tendência fico abatido com histórias 

más, episódios tristes.. prefiro mesmo evitar ver, e assim parece que essa 

realidade me passa mais ao lado..” 

(Homem, 47 anos, meio rural) 

 

Comportamentos de segurança 

Se para alguns indivíduos a visualização de notícias sobre crime desperta uma 

perceção de risco elevada e um sentimento de medo face à possibilidade de vitimação, não é 

surpreendente o papel que as notícias têm na adoção de comportamentos de segurança. 

Importa referir que as medidas adotadas são tanto de proteção e defesa como de evitamento e, 

mesmo podendo ser influenciadas pelo consumo de media, são frequentemente tomadas de 

forma quase inconsciente, como que um comportamento rotineiro. Vejamos os próximos 

exemplos que espelham as respostas dos entrevistados quando lhes questionado que 

comportamentos de segurança adotam na sua rotina, derivados do consumo de notícias sobre 

crime: 
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“senti que desde há dois anos atrás comecei a ponderar mais não me meter 

em sítios cheios de gente... sobretudo depois daquela fase em que quase todos 

os dias se sabia de novos atentados comecei a ter mais cautela...” 

(Mulher, 27 anos, meio rural) 

 

“[notícias de crime locais] Claro que se fosse um crime ocorrido aqui perto 

estaria atento à pessoa que cometeu o crime, estaria atento ao tipo de crime 

ocorrido.. como é que chegou aqui, como é que aconteceu, o que o motivou a 

tal coisa.. e acho que só depois de saber tudo ao pormenor é que adotaria 

medidas de proteção..” 

(Homem, 45 anos, meio rural) 

 

“[notícia de crime nacional] mesmo não tendo um efeito direto na minha 

vida, vai-me ficar na cabeça por isso indiretamente vai influenciar o meu 

estado de espírito.. e consequentemente os meus comportamentos também 

vão ser influenciados por esse pensamento..” 

(Mulher, 20 anos, meio urbano) 

 

 Num total de vinte participantes no estudo, dezoito afirmaram adotar medidas de 

segurança derivadas da visualização de notícias sobre crime, no entanto, e uma vez mais, este 

papel dos media mostrou-se influenciado pelo tipo de crime noticiado e o local de ocorrência 

do mesmo. Relativamente ao tipo de crime, nove indivíduos (cinco mulheres e quatro 

homens e seis do meio rural e três do meio urbano) apresentaram a possibilidade de adoção de 

comportamentos de proteção e de evitamento em prol de certos crimes e consoante as 

circunstâncias do mesmo (e.g, motivo, contexto, punição, desfecho do episódio). Importa 

referir que cinco indivíduos reportam essa adoção (hipotética ou real) de comportamentos em 

função dos crimes contra a integridade e dignidade humana, enquanto três consideram a 

necessidade de medidas face aos potenciais crimes contra o património. Alguns dos crimes 

evidenciados como potenciadores de medidas de segurança, foram igualmente descritos como 

os tipos mais receados por esses indivíduos. Em termos de vitimação, dos nove referidos 

anteriormente, cinco já sofreram vitimação direta e quatro não apresentaram qualquer 

experiência de vitimação direta passada. Apresentamos agora alguns exemplos do impacto 

diferencial dos media: 

“se fosse à noite (crime de homicídio na zona de residência) evitaria andar 

sozinho muito tarde, andar com coisas de valor, andar em zonas que não 

conheço, ruas que me parecessem mal frequentadas ou onde passa pouca 

gente, porque não teria quem me ajudasse se precisasse...” 

(Homem, 47 anos, meio rural) 
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“Se fosse um crime violento do género de um assalto violento aí talvez até 

poderíamos adotar algumas medidas de segurança, mais segurança na casa 

com alarmes, reforçar o cuidado redobrado” 

(Homem, 48 anos, meio rural) 

 

 Da mesma forma, o local de ocorrência do crime noticiado parece ter um papel 

muito importante na adoção de comportamentos de segurança. Verificamos que de um total 

de dezoito indivíduos, dez (seis mulheres e quatro homens, seis do meio rural e quatro do 

meio urbano) referiram a grande probabilidade de adotarem comportamentos de proteção e/ou 

defesa e de evitamento caso se tratasse de uma notícia local. Perante este cenário hipotético, é 

referida como consequência a adoção de medidas de segurança, como indica uma 

entrevistada: “se fosse aqui nesta zona claro que me ia sentir bastante preocupada e 

certamente adotaria mais medidas de proteção...”. Relativamente à existência de experiências 

de vitimação diretas, seis não tiveram qualquer experiência enquanto quatro entrevistados 

sim. Importa assinalar o discurso de uma mulher, que experienciou no passado um episódio 

de assédio sexual e, por isso, reflete essa experiência na adoção hipotética de comportamentos 

de segurança em caso de crime sexual na sua zona de residência. Parece, assim, que as 

notícias locais aliadas a tipos de crime específicos, receados pelos indivíduos, quer por 

experiências de vitimação, quer pela gravidade subjetiva dos mesmos, contribuem em 

conjunto para essas medidas adotadas: 

“[notícia de crime local] Se calhar estar menos tempo na rua durante a noite 

porque será uma altura em que conseguimos controlar menos aquilo que se 

passa à nossa volta.. é mais escuro, há menos luminosidade, vemos menos as 

coisas, acho que teria mais cuidado nessas situações.. andar sempre 

acompanhada e estar sempre contactável..” 

(Mulher, 20 anos, meio rural) 

 

“[notícias de crime locais] acho que ao sentir esse perigo logo à partida 

faria um percurso diferente a pé, não saíria de casa sozinha, que é uma coisa 

que já vou fazendo porque lá está, sei o que vejo e o que já ouvi e portanto a 

nossa postura muda quando sentimos o perigo perto de nós acho eu..” 

(Mulher, 23 anos, meio urbano) 

 

 Por fim, verificou-se que numa amostra total de vinte indivíduos, um homem do meio 

rural afirmou que não adota, nem adotaria qualquer medida de proteção ou evitamento face à 

possibilidade de ocorrência de crime na sua zona de residência. Quando questionado sobre 
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que sentimentos despertaria em si ver uma notícia sobre um homicídio ocorrido na sua zona 

residencial argumentou que “se acontecesse aqui perto podia ficar surpreendido por ser um 

vizinho mas já não ficava chocado, porque todo o dia há sempre uma notícia nova..”. Mais 

ainda, quando questionado sobre que medidas adota no seu dia-a-dia consoante a informação 

que ouve ou vê nas notícias sobre crime respondeu: 

“eu tento não me identificar com esses episódios, eu sei como posso avaliar a 

minha situação, não estou protegido e imune, mas tento passar um bocado ao 

lado” 

(Homem, 60 anos, meio rural) 

 

 Em suma, no decorrer das entrevistas, destacou-se um principal resultado que sintetiza 

o que foi observado nesta secção. As consequências do consumo de media nas três dimensões 

do sentimento de insegurança não são unânimes para toda a amostra. Dito de outra forma, 

para cada indivíduo, o significado que é atribuído a uma notícia de crime dependerá de 

diferentes fatores, entre os quais o local de ocorrência, o conhecimento de quem está 

envolvido, o tipo de crime, e aqui surgiu também os crimes mais receados pelos sujeitos, as 

circunstâncias em que o mesmo ocorreu e foi noticiado e ainda, as experiências de vitimação 

diretas e indiretas. 

 

3 – Experiências de vitimação diretas e indiretas 

 Nos capítulos anteriores, as experiências de vitimação foram mencionadas pela 

influência que revelaram ter na interpretação das notícias de crime pelos indivíduos. Neste 

capítulo, o objetivo é explorar o impacto das diferentes experiências de vitimação no 

sentimento de insegurança. Dentro dessas experiências, é importante fazer uma divisão entre 

aquelas que são as experiências diretas passadas de cada indivíduo e as experiências 

indiretas, pelo que, neste ponto, já não falaremos do papel dos media, mas concretamente das 

histórias e episódios que ocorreram com aqueles que constituem as redes interpessoais da 

amostra.  

 De entre as experiências diretas, optamos por considerar neste grupo os indivíduos 

que experienciaram uma qualquer ameaça ou a concretização efetiva do crime. Após a análise 

das entrevistas concluímos que do total de vinte sujeitos, onze já tinham experienciado uma 

vitimação anterior, enquanto nove indivíduos não tiveram qualquer experiência de vitimação 

direta. Dos onze que reportaram um determinado episódio de vitimação, distinguimos 
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novamente em duas categorias de tipo de crime: a) a ameaça ou o crime contra a propriedade 

e b) ameaça ou o crime contra a integridade e dignidade humana. 

 Para a primeira categoria – ameaça ou crime efetivo contra a propriedade – 

destacamos cinco indivíduos – quatro mulheres e um homem, dois indivíduos do meio rural e 

três do meio urbano. Dentro das consequências sentidas com esses episódios, aquilo que se 

verificou é que, efetivamente, para estes sujeitos, essas experiências tornam-se marcos que 

inevitavelmente acabam por ter algum impacto na rotina diária, levando à adoção de diversos 

comportamentos de proteção e de evitamento. Apesar de, para quatro dos cinco entrevistados, 

terem existido algumas mudanças nos comportamentos adotados em diante, para um não 

houve qualquer consequência prática por se ter tratado de um episódio isolado e com um 

desfecho positivo (sem confronto com o ofensor e.g). Vejamos os exemplos de dois discursos 

cujas experiências tiveram diferentes impactos: 

“já fui assaltado duas vezes no meu gabinete mas isso são atos isolados (...) 

não houve qualquer confronto, eu nem sequer estava lá no momento em que 

isso aconteceu, o tipo que fez isso foi logo apanhado e percebeu-se que era 

mais um indivíduo desesperado portanto não me fez sentir mais ou menos 

receio, ou mudar alguma coisa.” 

(Homem, 48 anos, homem rural, vítima de furto) 

 

“ao nível do comportamento deixei por exemplo de andar de autocarro tão 

tarde, ou quando vou tarde tento sempre que vá alguém comigo... muitas 

vezes apanho táxi para evitar essas situações de me virem pedir dinheiro na 

rua...” 

(Mulher, 22 anos, meio urbano, vítima de roubo) 

 

 Dos onze que relataram experiências de vitimação diretas, vimos que cinco realmente 

sofreram algum crime ou ameaça quanto ao património ou propriedade, enquanto os restantes 

seis (cinco mulheres e um homem, quatro sujeitos do meio rural e dois do meio urbano) 

sofreram ameaças ou crime efetivo relacionado com a integridade física e moral e a 

dignidade humana. Uma vez mais, procuramos compreender as consequências que esses 

episódios tiveram na rotina e nos comportamentos destes entrevistados e concluímos que dos 

seis, dois admitiram que as suas experiências não tiveram impacto uma vez que foram 

situações isoladas, com um desfecho positivo. Vejamos assim dois excertos que retratam por 

um lado, a ausência de qualquer consequência a longo prazo, e por outro lado, o impacto 

negativo da experiência de vitimação: 
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“as coisas acabaram bem, sem chatices... e tirando isso como foi algo 

isolado, não fiquei muito preocupada depois com a possibilidade de isso 

poder voltar a acontecer..” 

(Mulher, 24 anos, meio urbano, vítima de ameaça à integridade física) 

 

“fui agredido e não houve ninguém que me ajudasse.. a não ser os meus 

amigos depois, mais ninguém fez nada... tive que sair de lá pelos meus 

próprios meios para o hospital cheio de sangue na cara... claro que agora 

detesto estar no meio de grandes aglomerados de pessoas...” 

(Homem, 28 anos, meio rural, vítima de agressão física) 

 

 Uma das principais conclusões que pode ser retirada pela leitura das entrevistas dos 

indivíduos com experiências de vitimação diretas é que, para aqueles que reportaram não ter 

sentido consequências, os motivos apresentados foram sempre o carácter isolado do episódio 

e a resolução pacífica da situação. Para os que relataram consequências, estas verificaram-se 

sobretudo ao nível dos comportamentos, nomeadamente a necessidade de evitar certos locais 

e pessoas, a necessidade de estarem acompanhados sobretudo à noite, o evitar certos 

ambientes, maior proteção dos bens. O principal sentimento relatado é aquele de que nenhum 

local é totalmente protegido, pelo que a insegurança é generalizada a todo o lado. 

 

 Passando para as experiências indiretas de vitimação, com o foco nas experiências 

dos que pertencem à rede interpessoal, verificamos em doze entrevistados, num total de vinte, 

a importância das histórias partilhadas por pessoas do círculo próximo. Para estes sujeitos, as 

experiências com o crime ocorridas com amigos e familiares, pessoas conhecidas e vizinhos 

de boas relações, têm um papel essencial na adoção de comportamentos de segurança e no 

sentimento de insegurança generalizado, sobretudo na ideia de que “se já aconteceu com ele, 

pode acontecer comigo”. Vejamos os exemplos de como é notória a influência da partilha de 

histórias: 

“São essas coisas que uma pessoa vai ouvindo, ou de outros comerciantes, ou 

de clientes, neste caso do meu irmão, uma pessoa sabe disso e acaba por 

também ficar com receio que possa acontecer o mesmo consigo... comecei a 

achar que não sou diferente dos outros, se aconteceu com tanta gente, pode 

acontecer comigo...” 

(Mulher, 52 anos, meio rural) 

 

“[assalto a pessoa conhecida] Mais medo de andar na zona da faculdade à 

noite sem dúvida, não só pela rua em si, mas pelas ruas à volta, nessa zona, 

que são muitas vezes mal frequentadas” 
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(Mulher, 23 anos, meio urbano) 

 

 Além disso, para uma entrevistada do meio rural que experienciou uma situação de 

ameaça direta, a experiência indireta ocorrida com a sua mãe, teve um maior impacto na sua 

vida, pois resultou num maior medo de crime, sendo que ambos os episódios foram de assédio 

sexual. Com efeito, a entrevistada refere relativamente à experiência indireta:  

“acho que sinceramente fiquei mais assustada com isso que lhe aconteceu do 

que propriamente com o que me aconteceu a mim... e acho que mais depressa tomaria 

alguma precaução extra por aquilo que lhe aconteceu com ela do que por aquilo que 

aconteceu comigo...”. 

Para outro indivíduo, dos doze que referiram a importância das experiências de 

vitimação indiretas, as histórias contadas face-a-face potenciam uma maior perceção do risco 

e medo do crime, em comparação às histórias partilhadas pelos media. No seu discurso, as 

experiências de conhecidos são percecionadas como mais próximas, pelo que mais facilmente 

se coloca na posição da vítima e integra esse episódio na sua realidade:  

“Porque conheço quem já tenha sido assaltado na rua à noite... não é assim tão 

raro.. acontece com tanta gente.. eu converso com as pessoas e elas às vezes contam-

me episódios que se passaram com elas.. e depois claro que uma pessoa começa a 

pensar nisso, quando ouve tantas histórias verídicas.. é que essas não são contadas 

pela televisão ou pela rádio, são as pessoas na primeira pessoa a contar a sua 

experiência pessoal.. não há como fugir da realidade aí...”. 

IV – DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Com esta investigação pretendeu-se compreender os significados que os indivíduos 

atribuem aos media e o seu papel no sentimento de insegurança. Além disso, procurou-se 

subjacentemente contribuir para a comunidade científica da área através da utilização de uma 

abordagem qualitativa, com uma amostra de vinte indivíduos, que permitiu um conhecimento 

mais aprofundado do construto aqui explorado. Na presente secção serão analisados os 

principais resultados obtidos, com base numa discussão integrada entre os dados encontrados 

e as demais descobertas que a literatura científica tem vindo a apresentar. 
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Significados e expressão dos media no sentimento de insegurança 

 Iniciando pelo tópico central deste estudo, procurou-se, dentro dos hábitos de consumo 

de media, descortinar o tipo de meios de comunicação mais visualizados, distinguindo entre o 

uso de meios tradicionais de comunicação como rádio, televisão e jornais, e o uso dos social 

media como a internet, e as redes sociais. Interessantemente, verificou-se que todos os 

indivíduos que utilizavam exclusivamente os media tradicionais viviam no meio rural e 

tinham idades compreendidas entre os 51 e os 60 anos. Este resultado vai de encontro ao 

entendimento geral da literatura de que os social media, nomeadamente a internet estão 

rapidamente a tornar-se um importante meio de comunicação, especialmente entre indivíduos 

mais jovens (Roche et al., 2016; Intravia et al., 2017), enquanto os meios tradicionais pela sua 

acessibilidade nos meios rurais tornam o seu uso mais frequente. 

Para a melhor compreensão do papel dos media no quotidiano dos indivíduos, 

exploramos também a forma como os entrevistados deste estudo percecionam os meios de 

comunicação na transmissão de notícias. Na análise dos discursos, encontramos uma opinião 

visivelmente semelhante em praticamente toda a amostra – a de uma ausência de 

credibilidade, associada a uma série de fatores, destacando-se o sensacionalismo. Este 

expressou-se claramente nas respostas dos entrevistados e é uma realidade segundo eles 

justificada, por um lado, por uma extrema intromissão da vida privada, com notícias 

excessivamente detalhadas e, por outro lado, no uso de uma linguagem e conteúdo visual 

demasiado fortes. Na mesma linha, Sacco (1995) defende que, tratando-se de notícias 

relacionadas com crime, os indivíduos tendem a apresentar algum ceticismo, interpretando e 

contrapondo o que veem nos media com as suas experiências e experiências das suas redes 

interpessoais. Aliás, os indivíduos podem estar perfeitamente conscientes de quando os media 

são ou agem de forma sensacionalista (Heath & Gilbert, 1996). No presente estudo, talvez 

possamos sugerir que embora os sujeitos utilizem os media para diversos fins, parecem existir 

certos tópicos, como o crime, onde eles manifestam alguma relutância em confiar no seu 

conteúdo. 

A título de exemplo, Koomen e colegas (2000) descobriram que o efeito de um artigo 

de jornal sobre o medo do roubo, o medo do crime em geral e a preocupação com o roubo 

como um problema social dependeram da credibilidade da fonte. Quanto ao sensacionalismo, 

por norma relacionado com a credibilidade, Chan e Chan (2012) concluíram que os leitores de 

jornais não sensacionalistas apresentavam maior consciencialização do crime, mas menos 

medo. Uma das sugestões que as autoras oferecem é que os leitores de jornais não 
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sensacionalistas acedem a informação mais detalhada na cobertura do crime e quanto maior 

for a consciência sobre a realidade do crime, maior será o conhecimento que têm de “todo o 

cenário” que é noticiado. Consequentemente, são esses os leitores que evidenciaram menor 

medo. Com base na presente amostra, de modo generalizado, todos apresentaram estratégias 

como o cruzamento de fontes enquanto “mecanismo de defesa” para possíveis notícias falsas 

e a importância do fundamento científico, das fontes oficias e da investigação para contrapor 

ao senso comum que facilmente é transmitido. Por outras palavras, os entrevistados 

concordaram na perceção de que uma grande parte dos media é sensacionalista e, assim, para 

obterem informações mais detalhadas e diversificadas, optam por certas fontes que 

consideram mais credíveis. 

 Neste seguimento, uma das grandes conclusões que surge e que certamente foi 

possível através da utilização de entrevistas é a forma espontânea com que grande parte da 

amostra hierarquizou os meios e fontes que escolhem para se informar. É certo que algum 

sensacionalismo foi associado a todos os meios de comunicação, no entanto, para a maioria 

dos entrevistados a credibilidade parece variar consoante o tipo de meios e fontes. Ou seja, 

para estes sujeitos, dentro de uma panóplia de opções informativas, há algumas que eles 

privilegiam em detrimento de outras que evitam. Para cinco deles, os meios tradicionais como 

a televisão e a rádio são mais credíveis do que a internet e as redes sociais, e mais do que isso, 

quatro afirmam mesmo que as notícias que surgem na televisão, sobretudo no telejornal, 

servem para confirmar a veracidade das notícias que surgem noutros meios. Poderemos assim 

concluir que o telejornal é a fonte mais especificamente mencionada como confiável. Uma 

possível interpretação para esse resultado passa por considerar a associação que os sujeitos 

podem fazer do telejornal ao caráter oficial que procuram nas fontes e que lhes transmite 

maior confiança. No estudo de McCracken (2011), o mesmo ressalva o papel da credibilidade 

na frequência do consumo de diferentes meios e fontes. Os resultados do estudo revelaram, 

em termos de notícias televisivas locais, uma relação positiva significativa entre a frequência 

com que as notícias televisivas locais são consumidas e a perceção de credibilidade das 

mesmas. Além disso, foi observada uma relação positiva significativa entre a frequência do 

consumo de notícias na rádio e a perceção do seu conteúdo como informativo. Por sua vez, 

Heath e Gilbert (1996) concluíram pela relação complexa entre o medo do crime e a 

visualização de televisão, influenciada por múltiplos fatores, incluindo o tipo de conteúdo e a 

credibilidade associada. Esta pode ser uma interpretação para o facto de, na presente amostra, 
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a credibilidade surgir como um critério-chave na hierarquização das fontes de informação a 

que recorrem, tornando-os seletivos na informação que consomem. 

No que toca à opinião que a amostra revela sobre os social media, destacou-se a 

perceção da existência das fake news. As fake news são “pseudo-notícias” apresentadas como 

factualmente precisas, sem efetivamente serem baseadas em factos reais, sendo difícil 

determinar o seu grau de veracidade, uma vez que é quase impossível verificar a autenticidade 

da fonte de notícias (em oposição à certeza dos meios de comunicação tradicionais) 

(Baccarella et al., 2018). No estudo de Intravia et al., (2017), por exemplo, os autores 

verificaram que o consumo geral de social media estava significativamente relacionado com o 

medo do crime sentido pelos indivíduos. Nesta amostra, porém, os sujeitos evidenciaram ter 

consciência da circulação de informação falsa na internet. Com efeito, para todos os 

utilizadores e não utilizadores, ela surge como um meio de comunicação no verdadeiro 

significado da palavra, mas não tanto como um meio de informação preferencial, pelos 

motivos que apresentamos anteriormente. Assim, o conteúdo que circula nessas plataformas, 

acabou por não ter relevo no sentimento de insegurança, comparativamente aos significados 

que notícias de outros meios, parecerem ter, tal como veremos mais à frente. O estudo de 

Hollis et al., (2017) chegou a conclusões semelhantes. Ao avaliar o quanto as pessoas 

adquirem as suas informações sobre crime nas redes sociais e na internet, descobriram que as 

fontes tradicionais de media e as taxas de criminalidade oficiais da cidade são mais 

importantes do que as informações provenientes de fontes de social media. 

Segundo Farrall e colegas (2009), as perceções e ansiedades do público em relação ao 

crime devem-se sobretudo à dramatização regular dos eventos criminais mais sensacionais e 

chocantes. No entanto, e como já explorado, o mesmo não se verificou na presente amostra. 

Pelo contrário, a perceção que partilham sobre as notícias sensacionalistas desencadeia a 

ausência de confiança na veracidade da informação noticiada. Por outro lado, um resultado 

interessante evidencia aquilo que uma parte da literatura vem afirmando, a noção de que o 

sentimento de insegurança pode depender, adicionalmente, da natureza e extensão das notícias 

e conteúdos mediáticos locais. Nesta linha, Jackson (2011) refere que, ao ouvirem sobre 

episódios específicos de crime, que são trazidos para casa de uma forma muito próxima – 

como se aquilo pudesse acontecer consigo – os indivíduos podem então desenvolver 

representações personalizadas do risco de crime, através da perceção de consequências 

graves, da ausência de controlo e da elevada probabilidade de ocorrência. Além disso, as 

pessoas podem expor-se seletivamente à informação, pois uma vez sentindo medo do crime – 
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e sentindo-se vulneráveis à probabilidade de vitimação – podem procurar ativamente 

informações específicas sobre crime (Intravia et al., 2017). Os consumidores de notícias 

podem usar as notícias sobre crimes locais como um ponto de referência para entender o 

ambiente que os rodeia, ou seja, estas podem ser consumidas pelo público de maneira ativa 

para ajudar a lidar com os problemas da vida quotidiana (Yanick, 2001). No estudo de 

Eschholz e colegas (2003), os crimes violentos locais retratados nas notícias por exemplo, 

embora sejam menos frequentes, indicaram um maior medo do crime, devido à combinação 

da proximidade e do realismo dos episódios. Concordantemente, na presente investigação 

verificou-se que a zona de ocorrência do episódio noticiado desempenhou um papel de grande 

relevo, uma vez que a hipotética história é trazida para o contexto onde vivem, e como tal, a 

possibilidade de vitimação deixa de ser uma mera eventualidade. Por outras palavras, para a 

maioria da amostra (dezasseis) as notícias locais são aquelas que provocam a maior perceção 

de risco de crime, para dez indivíduos implicam a adoção de algum tipo de medidas de 

segurança e para seis no total, provocam maior medo do crime. 

Assim, como um dos principais resultados a destacar, parece-nos possível que a teoria 

do cultivo neste estudo não se justifique, uma vez que o maior sentimento de insegurança 

deveu-se aqui sobretudo às características da informação consumida e aos significados que 

atribuem, ao invés da simples quantidade de consumo. Ou seja, fará sentido concordarmos 

com aquilo que Jensen (1990) apresentou, outrora, de que a frequência numérica do consumo 

de media não é tão profunda quanto a relevância interpretativa que os indivíduos colocam no 

que leem, veem ou ouvem, através da abordagem qualitativa. Mais ainda, no total dos 

indivíduos que revelam a importância das notícias locais em qualquer dimensão do 

sentimento de insegurança, oito já tiveram uma qualquer experiência de vitimação anterior. 

Desta feita, a perspetiva da ressonância parece enquadrar-se parcialmente neste estudo, 

confirmando-se a ideia de que os efeitos das notícias locais poderão ser mais significativos 

para aqueles foram vítimas de um crime (Chiricos et al., 2000). Tal como observado no 

estudo de Chiricos e colegas (2000), os efeitos das notícias locais são, na maior parte dos 

casos, significativos para os telespectadores que têm conhecimento de crimes ocorridos na 

zona onde vivem e/ou têm experiências de vitimação diretas. Parece razoável supor que, para 

essas pessoas, a notícia e, em particular, notícias locais sobre crime, terão uma ressonância 

maior do que para outros sem experiência. No entanto, para outros oito indivíduos (não 

havendo diferenças no que toca ao género e zona de residência) sem qualquer experiência de 

vitimação direta, notícias de crime local potenciam um maior sentimento de insegurança, pelo 
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que também poderemos integrar estes resultados na perspetiva da substituição que postula 

que os indivíduos estarão mais suscetíveis a considerar as informações obtidas indiretamente, 

quando a experiência direta é insuficiente (Weaver & Wakshlag, 1986). Dito de outra forma, 

para estes entrevistados sem qualquer experiência de vitimação direta, as notícias de crime 

local podem potenciar o sentimento de insegurança e a estas, adicionam-se episódios 

ocorridos por terceiros próximos ou conhecidos que parecem evocar também a maior 

sensação de insegurança. 

A par da relevância que encontramos relativamente ao local de ocorrência do crime 

noticiado, outros fatores surgiram como importantes para destacar o impacto diferencial dos 

media no sentimento de insegurança. Podemos mencionar, por um lado, as características de 

identificação que se relacionaram neste estudo com as notícias locais. Por outras palavras, 

para quatro indivíduos no total da amostra, as características de identificação foram 

interpretadas como o conhecerem a vítima e/ou ofensor e surgiram espontaneamente como 

potenciadoras de uma maior perceção de risco e medo do crime, por se tratar de uma realidade 

mais próxima. Na linha do que vimos anteriormente quanto às experiências indiretas, a 

perceção do risco e o medo podem ser mais visíveis quando as pessoas aprendem sobre 

crimes locais que afetam amigos e vizinhos, especialmente se compartilham algum vínculo 

com eles (Skogan & Maxfield, 1981). Destes quatro indivíduos, será interessante notar que 

três são mulheres e um é homem, e todos residem no meio rural. No entendimento de Banks 

(2005), para cada lar, o consumo, a interpretação e os “efeitos” do crime noticiado devem ser 

considerados dentro do contexto local de cada um. No que respeita a este fator 

especificamente, por se tratarem de indivíduos exclusivamente do meio rural, poderemos 

explorar este resultado sob a perspetiva que considera a importância dos laços sociais e 

integração na comunidade – características associadas maioritariamente aos meios rurais pela 

literatura (e.g, Riger et al., 1981; Little et al., 2015) –, no papel que conhecer a vítima e/ou o 

ofensor pode ter no sentimento de insegurança.  

Por outro lado, também devemos destacar um terceiro fator de impacto diferencial: o 

tipo de crime e as circunstâncias em que o mesmo se desenvolve. Para nove indivíduos no 

total (maioritariamente do meio rural e sem diferenças quanto ao género), o tipo de crime 

noticiado, assim como o contexto do episódio (nomeadamente os motivos, os contornos e o 

desfecho), desempenham diferentes significados, frequentemente quando se trata dos crimes 

que mais receiam. Uma interpretação para este resultado sugere que a associação que os 

indivíduos fazem entre um crime, ao qual se sentem vulneráveis, e a gravidade das suas 
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consequências, potencia uma resposta de medo subsequentemente aumentada (Jackson, 

2011). Neste ponto, um outro aspeto revelou-se importante para a amostra, sendo este a 

apresentação da notícia a partir de uma contextualização completa sobre o crime noticiado. 

Nos discursos dos entrevistados, é possível encontrar o relevo que oferecem às informações 

completas e reais que consomem. Dito de outra forma, e também associada à credibilidade da 

notícia, encontramos assim a importância do realismo em que a mesma é apresentada e que 

condicionará a forma como é recebida e interpretada pelos sujeitos (Chiricos et al., 2000). 

Ainda sobre este terceiro fator, importa destacar o terrorismo como um tipo de crime 

frequentemente mencionado por grande parte da amostra como potenciador da perceção do 

risco de vitimação e medo. Este é descrito como um crime “universal” e “cada vez mais 

presente”, cujas consequências são difíceis de quantificar e a imprevisibilidade é a 

característica mais temida. Será, portanto, razoável supor que os media desempenham um 

papel ainda maior no medo do terrorismo, comparativamente a outros tipos de crime, uma vez 

que é um fenómeno raro para uma grande parte das áreas de residência, servindo os media 

como a fonte de informação mais acessível sobre o tópico (Nellis & Savage, 2012). Nas 

palavras de Nellis e Savage (2012), o medo é a emoção mais comum associada ao terrorismo 

e está diretamente relacionada com o aumento do consumo de media e com a perceção 

individual de notícias válidas e confiáveis. Esta ideia relaciona-se com a perspetiva que 

considera que os media desempenham um papel importante na influência da opinião pública, 

ao enfatizar certos episódios, visando uma construção real do clima de medo (Peluso, 2014). 

Após tecermos algumas considerações sobre o descoberto impacto diferencial das 

notícias consoante os significados que as mesmas têm para os sujeitos, importa assim 

aferirmos aquele que será o papel dos media nas três componentes do sentimento de 

insegurança, atendendo, face ao exposto, à forma como interpretam os indivíduos as mesmas. 

A realidade do crime é socialmente construída, em grande parte, através dos media, pois os 

seus consumidores mais facilmente recorrerão ao que é transmitido acerca do crime nas 

notícias, do que à informação que constará nas estatísticas oficiais (Katz, 1987). 

Relativamente à perceção do risco de vitimação, para sete indivíduos no total, as notícias 

sobre o crime potenciam a perceção do risco por duas razões. Uma porque, a quantidade de 

notícias com o tema “crime” evoca a sensação do risco como imprevisível; outra, porque 

suscita a perceção do “crime” como um fenómeno inevitável. Estes dois aspetos surgiram 

simultaneamente nos discursos e são justificados pelos entrevistados com a saturação de 

notícias sobre crime com que se deparam diariamente, em diferentes meios. A cobertura 
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nacional do crime pode contribuir para a perceção de risco pessoal, especialmente se os 

crimes cobertos puderem ocorrer localmente (Romer et al., 2003). Fazendo essa associação, 

os indivíduos acreditam que o crime continua a aumentar e que pode atingir qualquer um, 

independentemente do local, e essa opinião sustenta-se, mais do que nunca, porque todos os 

dias são “bombardeados” com histórias sobre o mesmo tema, ainda que com contornos 

diferentes. 

Outra importante componente do sentimento de insegurança que importa ser 

observada é o medo do crime, que se associou ao consumo de notícias sobre crime no geral 

num total de oito indivíduos. O medo do crime constitui uma emoção que, nos discursos dos 

indivíduos, surgiu na sequência da perceção do risco de vitimação. O principal destaque neste 

resultado é o facto de identificarmos que, destes oito, sete são mulheres e apenas um é 

homem. Este resultado sugere que a hipótese de vulnerabilidade pode ser adequada, na qual é 

argumentado que os efeitos dos media serão maiores entre os indivíduos que se percecionam 

como indefesos face à vitimação criminal, sendo frequentemente mencionados nessa posição 

as mulheres e os idosos (Skogan & Maxfield, 1981; O’Gorman, 2009; May et al., 2010). 

Devemos sublinhar ainda que, dos oito sujeitos, seis já sofreram uma experiência de 

vitimação direta passada. Ou seja, talvez a experiência anterior com o crime, ao contribuir 

para a perceção de vitimação como provável (Hanslmaier, 2013; Liska et al., 1988), possa 

potenciar também o medo do crime encontrado no consumo de notícias. Esta posição 

argumenta que a vulnerabilidade sentida desencadeia medo, o que suscita uma maior atenção 

das pessoas às representações dos media sobre o crime (Eschholz et al., 2003). 

 Por fim, um dos resultados mais interessantes neste estudo indica que, de entre as três 

componentes do sentimento de insegurança, a adoção de comportamentos de segurança foi 

aquela que mais se destacou na amostra, atendendo ao consumo geral de media. Os meios de 

comunicação vinculam informações sobre a natureza do perigo, o sofrimento das vítimas e a 

redução de riscos. A frequente comunicação sobre o crime facilita, por sua vez, o 

comportamento preventivo, podendo atingir os indivíduos em geral, e não apenas aqueles que 

sofreram qualquer tipo de vitimação (Weinstein, 1989). Com efeito, para a presente amostra, 

o uso de medidas de prevenção surgiu como um comportamento rotineiro e quando 

confrontados com a possibilidade de um crime na zona onde vivem – através de uma notícia – 

a principal consequência anunciada pelos sujeitos foi o recurso a comportamentos defensivos 

e/ou de proteção e de evitamento. Uma possível interpretação para este resultado poderá ser 

que, para estes indivíduos, o risco está cada vez mais presente, pelo que no dia-a-dia, a 
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prevenção enraizou-se como um fenómeno inconsciente e na hipotética ocorrência local de 

um crime, bastará um reforço nas medidas já utilizadas. 

 Em suma, é importante compreender que o papel que os media desempenham no 

sentimento de insegurança variou consoante o género e a área de residência, e dentro destes 

fatores, observou-se ainda uma variação consoante os aspetos diferenciais como o local do 

crime noticiado e o tipo de crime. Importa no entanto destacar que, relativamente ao aspeto 

específico de conhecer a vítima ou o ofensor, os indivíduos que o identificaram a propósito da 

perceção do risco e medo do crime que sentem, são todos do meio rural, verificando-se assim, 

para este único fator, um padrão quanto à área de residência. Como possível interpretação 

para este resultado, poderemos tomar em consideração o que grande parte da literatura 

entende quanto às relações e laços sociais mais fortes nas áreas rurais comparativamente aos 

locais urbanos (e.g., Little et al., 2015; Skogan, 1999). Ou seja, os episódios de crime que 

possam ocorrer na zona de residência com vizinhos ou conhecidos serão interpretados de 

maneiras distintas consoante a relação que cada sujeito tem com os envolvidos. 

Experiências e significados de insegurança 

 A par da exploração do papel dos media, tornou-se imprescindível investigar os 

significados que os indivíduos atribuem às suas experiências de insegurança. De modo geral, 

toda a amostra transportou os seus significados de insegurança para um contexto físico, social 

e/ou temporal, através de pistas ou sinais que podem ser percecionados como ameaçadores. 

Antes de observarmos as principais fontes de segurança e insegurança mencionadas, 

importará olhar para um importante resultado que revela diferenças na forma como os homens 

e mulheres desta amostra expressam o que para eles significa insegurança. Por um lado, no 

sexo feminino, encontramos uma tendência para a descrição de uma constante desconfiança e 

desconforto em determinados ambientes ou situações. Por outro lado, para os homens, a 

insegurança resulta na sensação de falta de controlo em circunstâncias que descrevem como 

ameaçadoras. Este resultado poderá enquadrar-se no que observou Day e colegas (2013) no 

seu estudo, onde os sujeitos do sexo masculino identificaram a sua apreensão como um 

sentimento de estar “fora do controlo”. Esses indivíduos revelaram a importância da constante 

atenção ao ambiente em redor, isto é, da vigilância, que permite a antecipação de possíveis 

confrontos, à semelhança do que reportaram os homens no presente estudo. 

Ao longo dos discursos, foi também possível destacar outra diferença nas expressões 

de insegurança para homens e mulheres. No sexo masculino, em geral, observou-se uma 
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tentativa de diferenciação das expressões de receio e falta de controlo, que admitiam sentir em 

determinados contextos, do sentimento de medo. Por outras palavras, evidenciou-se uma 

relutância dos indivíduos do sexo masculino em pronunciar a expressão “medo” na exposição 

que faziam das suas inseguranças. Na mesma linha, os resultados do estudo qualitativo de 

Guedes (2016) concluíram a evidência de maior supressão das expressões “medo” e “receio” 

nos sujeitos do sexo masculino e o evitamento de confrontações onde estes sentem que podem 

perder o controlo. Estes achados poderão justificar-se na linha do que vimos anteriormente no 

enquadramento da literatura – os homens geralmente estão menos dispostos a admitir aos 

outros as suas preocupações e a sua perceção de vulnerabilidade, optando por omitir os seus 

reais níveis de medo (Sutton & Farrall, 2004; Koomen et al., 2000). 

Ao nos debruçarmos ainda sobre os significados que os indivíduos deram às 

experiências de insegurança, encontramos certos aspetos do ambiente físico e social e da 

dimensão temporal associados a fontes de segurança e insegurança. A área de residência 

destaca-se como um dos principais fatores de segurança ao longo dos discursos. As pessoas 

frequentemente consideram a sua área de residência ou mesma a própria casa como um local 

seguro porque ambas denotam um senso de propriedade do espaço (Lupton, 1999). O que 

despertará mais atenção neste dado é que, à exceção de um sujeito, os restantes entrevistados 

vivem no meio rural e todos apontaram para aspetos semelhantes quanto à importância da 

zona onde vivem para se sentirem em segurança. Ora, a preocupação com o crime concentra-

se entre outros aspetos, nas avaliações das pessoas sobre até que ponto o crime e a desordem 

são problemas reais para a sua comunidade e em vários estudos, os indivíduos consideram a 

sua zona de residência como mais segura em comparação a outras (Skogan, 1999). 

Da mesma forma, a desordem percebida está associada à erosão dos laços sociais, ou 

seja, as pessoas que descrevem os seus bairros como desordenados relatam níveis mais baixos 

de contacto informal com aqueles que vivem ao seu redor (Skogan, 1999). Na presente 

investigação, uma parte destes indivíduos residentes no meio rural, descreveu a insegurança 

como um aspeto ainda longe da sua realidade e apontou para preocupações de outras 

naturezas, como a família e a estabilidade financeira. Dentro da área da residência, a 

tranquilidade e as boas relações com a vizinhança – frisada como um mecanismo de controlo 

social informal essencial – foram os fatores que surgiram como associados à segurança que 

atribuem ao meio onde vivem. Como é indicado na literatura, a vizinhança desempenha uma 

importante função na vida daqueles que vivem, trabalham e socializam no espaço. Nas 

palavras de Swatt e colegas (2013), ela cria o contexto físico e social para as interações entre 
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os residentes do bairro que ajudam a moldar noções de “comunidade” e as perceções dos 

indivíduos sobre o seu espaço social mais amplo. Dito de outra forma, a “eficácia coletiva”, 

definida como a coesão entre os vizinhos residentes combinada com as expectativas 

compartilhadas de controlo do espaço público, é sugerida como um importante processo 

social que inibe o crime e a desordem (Sampson & Raudenbush, 2001). Na linha com a área 

de residência e vizinhança, emergiu um terceiro aspeto relacionado: a familiaridade com o 

meio. Para a presente amostra, esta característica surge pela importância de conhecerem os 

espaços que frequentam assim como as pessoas que neles circulam, à semelhança do que 

encontraram outros estudos onde é sugerido que muitos sujeitos relatam sentir menos medo 

na sua área de residência, ou áreas que conhecem bem, comparativamente a zonas 

desconhecidas (Lupton, 1999; Lorenc et al., 2013). 

 Avançando para o lado oposto, de entre diversas fontes de insegurança mencionadas 

pela amostra, importa ressalvar dois principais aspetos destacados pela amostra feminina: o 

medo do desconhecido e a noite, ambos potenciados pela ausência de companhia. O 

isolamento ligado à escuridão verificaram-se desencadeadores de uma inquietação também 

ela associada ao medo do desconhecido. No estudo de Lupton (1999) por exemplo, para a 

maioria das pessoas que se sentiam inseguras, a noite era um período particularmente 

“inseguro”, porque o espaço não era tão visível e a escuridão trazia consigo uma sensação de 

ameaça. Se pensarmos ainda nestes fatores no contexto social da vizinhança, podemos 

considerar que esta poderá ser um fator importante que afeta as experiências dos moradores e 

as perceções de segurança (Pearson et al., 2015), pelo que em ambientes onde as pessoas se 

sentem confiantes e integradas, provavelmente terão uma sensação de maior conforto. O facto 

de estas duas fontes serem mencionadas na sua maioria por mulheres, dá força à perspetiva da 

vulnerabilidade como o motivo para as entrevistadas se poderem preocupar mais do que os 

homens com estes aspetos, dado que as mesmas podem sentir-se menos aptas a controlar a 

vitimação e podem prever consequências mais severas (Farrall et al., 2007; Lupton, 1999). 

Como Hale (1996) argumenta, para as pessoas que se sentem incapazes de se proteger a si 

e/ou proteger as suas casas, pode-se esperar que “temam” mais os crimes do que os outros. 

Há pouco observamos que as desordens podem potenciar a perceção de um local como 

inseguro. De facto, as incivilidades físicas e as incivilidades sociais, predominantemente para 

os entrevistados do meio urbano, foram relatadas como fontes de insegurança. As primeiras 

foram principalmente associadas ao vandalismo e ao aspeto pouco cuidado dos espaços. Por 

outro lado, as incivilidades sociais relacionaram-se sobretudo com “figuras de medo” 
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nomeadamente pessoas ligadas ao consumo de álcool e estupefacientes, mendigos e pessoas 

de diferentes etnias. Nas palavras de Farrall e colaboradores (2007), a preocupação quotidiana 

pode estar enraizada na forma como as pessoas percecionam o seu ambiente social e físico e 

os sinais de desordem funcionam como informações sobre o crime. Indivíduos residentes em 

áreas com um alto nível de desordem relatam maior perceção de risco de vitimação criminal e 

o maior risco percebido de vitimação, potenciará o maior medo do crime (Ferraro, 1996; 

LaGrange et al., 1992; Leal, 2010; Skogan e Maxfield, 1981; Innes, 2004). Em relação às 

figuras de medo, observamos a adoção pelos sujeitos de um comportamento de evitamento de 

locais e ambientes onde as mesmas possam ser encontradas. 

Para finalizar, será importante destacar duas descobertas distintas. Na primeira, duas 

mulheres residentes no meio rural afirmaram não adotar comportamentos de segurança no seu 

dia-a-dia, por sentirem que na zona onde vivem a insegurança não é uma preocupação. Este 

resultado surge ao encontro do que Leal (2010) concluiu no seu estudo, relativamente ao facto 

de os residentes no meio rural, onde prevalecem os laços de solidariedade social, 

comparativamente ao meio urbano, não sentirem a necessidade de adotar medidas de 

segurança. Além disso, e por se tratarem ambas de mulheres, este resultado acaba por ir ao 

desencontro de outros estudos que concluem pela maior adoção de comportamentos de 

segurança no sexo feminino (e.g., May et al., 2010). A outra descoberta revela que, no total 

da amostra, quatro entrevistados do meio rural, entre os quais três homens e uma mulher, 

relataram adotar exclusivamente medidas de evitamento. Através dos seus discursos, 

encontramos um padrão de resposta que foca no evitamento de locais ameaçadores e com a 

frequência de figuras que poderão despoletar confrontos e conflitos. Este resultado parece ir 

ao encontro de algumas das conclusões de Day e colegas (2013). Por um lado, os autores 

descobriram que uma grande parte da amostra caracteriza os locais ameaçadores como os 

locais “desconhecidos” ou “não familiares”, que exibem incivilidades físicas como edifícios 

antigos, degradados e com graffitis. Nas entrevistas, os homens frequentemente identificaram 

a sua apreensão em locais desconhecidos como o sentimento de “falta de controlo”. Com 

efeito, as principais estratégias usadas para evitar confrontos incluíram o evitamento de 

lugares e/ou de situações de ameaça, sendo seletivos em relação aos lugares que 

frequentavam, muitas vezes optando por ficar na área de residência. Nesta investigação por 

sua vez, embora o medo do desconhecido seja um elemento social mencionado explicitamente 

por mulheres, o evitamento como medida de segurança foi mais claramente evidenciado por 

homens, e no meio rural, podendo justificar-se pelo evitamento de conflitos entre vizinhos e 



107 
 

conhecidos, numa área onde as relações são pautadas pela entreajuda e solidariedade (e.g. 

Riger et al., 1981). 

V – CONCLUSÕES 

 

 A compreensão do sentimento de insegurança é um processo complexo, que exigiu a 

atenção particular a cada componente que constitui esse conceito. O objetivo fundamental 

desta investigação concentrou-se no papel dos media no sentimento de insegurança, tendo 

sido a opção pela abordagem qualitativa intencional, pois a pretensão de uma análise 

detalhada ligou-se, desde o primeiro momento, à tentativa de entender os significados 

atribuídos aos meios de comunicação e a forma como estes podem moldar as experiências de 

insegurança, no contexto das suas rotinas. Uma das primeiras e principais conclusões que 

devemos destacar e que servirá como ponto de partida para as restantes é que: não é possível 

estabelecer uma relação causal entre os media e o sentimento de insegurança, nem tampouco 

teremos condições para confirmar perspetivas como a do cultivo. Por que é que a simples 

quantidade de consumo não é suficiente para explicar os níveis maiores de sentimento de 

insegurança? Ao longo dos discursos, emergiu uma panóplia de significados associados à 

transmissão de notícias. De modo geral, toda a amostra perceciona os media e social media 

como fontes de informação que contemplam uma dose de sensacionalismo, que os deixa 

céticos relativamente à veracidade de algumas notícias. Portanto, em primeiro lugar, cada 

sujeito faz uma escolha consciente e ativa dos meios e fontes que usa para se informar. 

Depois, e como segunda grande descoberta relativamente aos media, é que estes não têm uma 

influência linear no sentimento de insegurança. Dito de outra forma, existe um impacto 

diferencial que atende a outros aspetos que se revelaram essenciais: o local de ocorrência do 

crime noticiado, conhecerem e identificarem-se com os intervenientes e o tipo de crime e as 

suas circunstâncias. Assim, mais do que a quantidade de consumo, a natureza e a extensão das 

notícias evidencia o papel de outras perspetivas que melhor se ajustaram neste estudo: a 

hipótese da ressonância, que sustenta a ideia de que as mensagens dos media, quando são 

consistentes com a experiência vivida, ambas reforçam mutuamente o medo dos cidadãos e a 

hipótese da substituição, que defende por outro lado, que as histórias dos media relacionadas 

com o crime, causam maior medo entre os indivíduos sem experiências de vitimação pessoal 

(Weitzer & Kubrin, 2004). 
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Mas será que apenas os media se destacaram neste estudo como capazes de moldar as 

experiências de insegurança? Ao longo das entrevistas surgiram outros aspetos importantes 

para a compreensão dos significados que foram atribuídos à insegurança. O local de 

residência foi claramente um dos aspetos mais salientados como fonte de segurança, 

sobretudo para os indivíduos do meio rural. O espaço, as relações com a vizinhança e a 

familiaridade com o meio contribuíram em grande medida para a sensação de segurança. O 

contexto residencial poderá ser tão importante que moldará os próprios significados que as 

notícias têm para os indivíduos, como o exemplo que vimos anteriormente, da importância da 

identificação que os sujeitos fazem com os intervenientes no episódio. Da mesma forma, a 

perspetiva da vitimação indireta, num contexto onde existem maiores laços sociais, destacou-

se na compreensão do sentimento de insegurança. Ou seja, a informação de segunda mão, 

através dos media e dos episódios ocorridos com conhecidos, potenciam, segundo os 

entrevistados, a adoção de comportamentos de segurança, enquanto componente 

particularmente afetada por essas experiências. Por fim, observando especificamente o medo 

do crime, enquanto dimensão emocional, podemos ainda incluir a perspetiva da 

vulnerabilidade, uma vez que o sexo feminino foi aquele que reportou, pelo menos de forma 

mais clara, níveis superiores de medo. 

Em suma, várias abordagens serviram de base para a compreensão dos significados de 

insegurança para cada indivíduo. Embora permaneça uma hipótese razoável de que o medo 

público do crime é criado ou acentuado pela exposição dos media, persistem dúvidas quanto à 

força ou mesmo à existência de tal relação causal (Sacco, 1995: 151; Reiner, 2002). Os media 

são uma instituição social dinâmica cujo efeito sobre o medo do crime continuará a ser difícil 

de demonstrar na sua plenitude. Ou seja, o grau e a forma como os medos públicos são 

influenciados pelos media foram estudados, mas continuam a ser questões abertas (Perkins & 

Taylor, 2002). Eles têm a função de informar sobre as causas subjacentes e fatores societários, 

facilitando a discussão sobre crime e violência e as suas soluções (Soola, 2007). Assim, talvez 

necessitemos obter uma compreensão mais aprofundada do lugar que os media ocupam na 

atualidade, ao estudar em detalhe os mecanismos da sua influência na experiência da vida 

diária (Silverstone, 2003). 

Limitações 

 Embora este estudo tenha permitido alcançar uma profundidade e diversidade de 

dados pelo uso da entrevista semiestruturada, existem algumas limitações que devem ser 
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referidas. Antes de mais, o carácter dinâmico de uma abordagem qualitativa tornou difícil a 

tarefa de não esquecer o foco nos objetivos de investigação, uma vez que o surgimento de 

dados novos suscitava a vontade e curiosidade em explorar mais cada ideia. 

 Outra das limitações a salientar prende-se com o nível de validade (validade externa), 

isto é, com a impossibilidade de generalização dos resultados obtidos devido à dimensão da 

amostra selecionada (vinte sujeitos) (Flick, 2009). A triangulação é uma das formas de 

aumentar a validade da pesquisa qualitativa. Esta abordagem descreve a combinação de duas 

ou mais teorias, fontes de dados, métodos ou investigadores e destina-se a compensar 

qualquer unilateralidade ou distorção que pode resultar de um método individual, teoria, fonte 

de dados ou investigador (Flick et al., 2004; Roberts et al., 2006). Cada método é uma linha 

de visão diferente, direcionada para o mesmo ponto, pelo que através da combinação de 

vários, os investigadores poderão obter um quadro mais completo da realidade e um conjunto 

mais rico e complexo de símbolos e conceitos teóricos (Lune & Berg, 2016). Neste estudo, a 

inclusão de uma abordagem quantitativa também teria sido relevante, precisamente porque 

permitiria uma clarificação e corroboração dos dados, oferecendo uma imagem mais completa 

do fenómeno estudado. 

 No que respeita ao critério de fidelidade, este diz respeito ao grau de consistência com 

que os casos são atribuídos à mesma categoria por investigadores diferentes ou pelo mesmo 

investigador em ocasiões diferentes. Neste trabalho, a recolha de dados fez-se apenas através 

de um guião de entrevista e com a presença de apenas um investigador. A qualidade do 

registo e da documentação dos dados torna-se uma base central para avaliar a sua fidelidade e 

a de interpretações sucessivas. Um ponto de partida será então a padronização das notas que 

aumenta a fidelidade de tais dados quando são vários observadores a recolhê-los (Flick, 

2009). 

 Embora existam limitações a sinalizar, este estudo procura oferecer algumas pistas 

para futuras investigações sobre o sentimento de insegurança, clarificando o papel dos media 

neste construto. Com o uso da entrevista semiestruturada, foi possível alcançar o nível de 

detalhe que se objetivava e desse modo, compreender melhor as experiências de insegurança, 

situadas no contexto residencial de cada sujeito. Ao ser aprofundada a relação com os media, 

que tem sido já alvo de estudo na literatura, espera-se que os dados aqui observados possam 

contribuir para a investigação científica do tema. Em futuros estudos que se debrucem sobre 

este tópico, recomenda-se a relevância em explorar os diferentes conteúdos mediáticos, e não 

apenas as notícias de crime. Além desse aspeto, relativamente à construção da amostra, 
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sugerimos a seleção de indivíduos de mais de zonas de residência distintas, dentro dos 

diferentes tipos de meios (rural e urbano). 
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VI – ANEXOS 

Anexo I – Guião de Entrevista 

 

Dimensões Subdimensões Proposta de questões 

Significados 

associados à 

insegurança 

Significado do conceito O que é que é para si sentir-se 

inseguro? 

 

Que aspetos são importantes para si 

para se sentir seguro(a)? 

 

O que distingue para si um ambiente 

“seguro” de um ambiente 

“inseguro”? 

 

Caracterização da zona 

de residência 

 
o Aspetos agradáveis 

 

o Aspetos 

desagradáveis 

 

o Relações com a 

vizinhança 

Gostava agora que me falasse um 

pouco sobre a sua zona de 

residência. 

 

Que aspetos lhe agradam mais na 

zona onde vive? 

 

 Como se sente na sua área de 

residência?  

 

Que aspetos mudaria? 

 

Como são as relações com a sua 

vizinhança? 

 

Comportamentos face 

ao sentimento de 

insegurança 
 

o Comportamentos 

defensivos 

 

o Comportamentos de 

evitamento 

Poderia agora falar-me sobre a sua 

rotina diária? 

 

Que medidas de segurança adota (ou 

são adotados pela sua família) face 

ao conhecimento que tem sobre o 

nível de criminalidade na sua área de 

residência e no país? 

 

E para proteger os seus bens? 

 

Que tipo de comportamentos/ações 

evita para se sentir mais seguro(a)?  

 

Intervenções sobre a  
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insegurança 

 
o Medidas para 

aumentar a 

segurança da sua 

zona de residência e 

no país 

 

o Medidas para 

aumentar a sua 

segurança 

Que medidas, na sua opinião, 

deveriam ser adotadas para aumentar 

a segurança pública? 

 

 

 

O quê que faria com que se sentisse 

mais seguro(a) na zona onde vive? 

Contextos e 

figuras do medo 

 

 

o Contextos físicos 
(graffitis, lixo, 

degradação do espaço, 

arquitetura das ruas, 

luminosidade, ...) 
 

o Contextos sociais 
(consumo de drogas e 

álcool, gangues ou 

grupos de indivíduos, 

prostituição, ...) 

 

Poderia falar-me de espaços perto 

da sua zona de residência que goste 

de estar? 

Que aspetos desse(s) espaço(s) o(a) 

deixam seguro(a)? 

 

Consegue também pensar em 

espaços que não goste de 

frequentar? 

Como são esses espaços? 

 

O quê que esses espaços o(a) fazem 

sentir? 

 

Experiências de 

vitimação 

Vitimação direta 

 
o Consequências no 

medo do crime 

 

o Consequências nos 

comportamentos 

 

 

Passando agora para as suas 

experiências de insegurança ou 

daqueles que fazem parte do seu 

círculo social... 

Gostava que me falasse de algum 

episódio que recorde em que se 

tenha sentido ameaçado(a). 

 

Tem alguma experiência de crime 

pelo qual tenha passado que queira 

partilhar? 

 

(Se houve alguma ameaça ou 

experiência anterior de vitimação)  

Que sentimentos essa experiência 

despertou em si? 

 

Que consequências esse incidente 

teve na sua vida? 

 

Vitimação indireta 

 
o Comunicação 

Na sua rotina diária que 

preocupações são mais recorrentes 

para si? 
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interpessoal 

 
o Consequências 

sentidas pelas 

experiências dos 

outros 
 

 

Que tópicos costuma conversar no 

dia-a-dia com a sua família?  

E com os seus amigos? 

 

Quer partilhar alguma experiência 

de crime pelo qual tenha passado 

algum familiar, amigo ou conhecido 

seu? 

Como é que esse episódio o(a) fez 

sentir? 

Hábitos de 

consumo de 

media 

Tipo de fontes usadas No seu dia-a-dia, costuma ler ou ver 

noticias? 

 

Que meios utiliza para ler ou ver 

essas noticias? 

Tipo de conteúdos 

procurados 

Que tipo de notícias lhe despertam 

mais atenção? 

 

Para quais aspetos de uma notícia 

olha primeiro quando lê o jormal por 

exemplo?  

Porquê esses aspetos? 

 

Que tipo de conteúdo procura mais? 

 

Que meios usa para se informar 

especificamente sobre o tópico 

crime? 

Porquê esse(s) meios? 

 

Perceções sobre 

os media 

Atributos e significados 

associados 

 
o Importância 

atribuída aos media 

como meio 

informativo 

 
o Características 

atribuídas 

(credibilidade, 

veracidade, seriedade, 

sensacionalismo, ...) 

Como caracteriza o papel dos meios 

de comunicação na sociedade atual? 

 

O que acha das notícias e dos 

programas sobre crime que são 

transmitidos? 

 

O que distingue para si uma “boa” 

de uma “má notícia”? 

 

Que características deve ter uma 

notícia para confiar que é verdadeira 

e levá-la a sério? 

 

Quer-me descrever alguma notícia 

que se recorde por lhe ter ficado na 

cabeça? Que aspetos prenderam a 

sua atenção? Porquê?  

Que sentimentos essa informação 
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despertou em si? 

 

Importância das redes 

sociais 

Qual a relevância na sua opinião, no 

crescente uso das novas tecnologias? 

 

Que significado têm para si as redes 

sociais hoje em dia? 

 

O que acha da partilha de histórias 

ou episódios de crime/violência nas 

redes sociais? 

Consequências 

do consumo dos 

media 

Influência no risco 

percebido/ 

medo do crime 

 
o Influência das 

notícias locais, 

nacionais e 

internacionais 
 

o Impacto de 

diferentes tipos de 

crime 

O quê que sente quando vê ou ouve 

alguma notícia sobre um crime 

ocorrido em Portugal?  

 

E se se tratar de um crime ocorrido 

no estrangeiro, o quê que muda na 

sua forma de pensar? 

 

Imagine agora que se trata de uma 

notícia sobre um crime ocorrido na 

sua zona de residência... 

Que aspetos da notícia o deixariam 

mais preocupado/receoso? 

 

Que crimes noticiados (ocorridos na 

zona onde vive) o deixariam com 

mais receio? 

 

Influência nos 

comportamentos 

 
o Comportamentos de 

evitamento 
 

o Comportamentos 

defensivos 

Face aos crimes que são retratados 

nos diferentes meios de 

comunicação... 

Que comportamentos adota 

diariamente para prevenção ou por 

proteção? 

 

Que alterações já fez na sua rotina 

em função dessa informação 

transmitida sobre a taxa de 

criminalidade perto da sua zona de 

residência, ou perto do seu 

trabalho/universidade? 

 

Conclusão Quer acrescentar alguma coisa que não tenha sido falada? 
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Anexo II – Consentimento Informado 

 

Entrevista 
DECLARAÇÃO DE CONSENTIMENTO INFORMADO 

 
 

Leia todo o documento com atenção. Se concordar com a proposta que é apresentada, assine 

o documento no espaço indicado para o efeito. 

 

Eu, ___________________________________________________________________, 

aceito participar no estudo“O papel dos media no sentimento de insegurança: um estudo 

qualitativo”, conduzido pela investigadora Cynthia Leite da Silva e orientado pela Drª Inês 

Maria Ermida de Sousa Guedes no âmbito da Dissertação realizada no 2º ciclo de estudos em 

Criminologia na Faculdade de Direito da Universidade do Porto. 

Mais declaro que tive conhecimento, oralmente e por escrito, de que a participação neste 

estudo é voluntária e me é garantido que os dados recolhidos serão utilizados para fins 

exclusivamente académicos, sendo assegurado o seu anonimato e a confidencialidade. É do 

meu conhecimento também, que a entrevista será gravada em formato áudio. 

Por ter compreendido o acima descrito, e estando ciente da possibilidade de desistência a 

qualquer momento, sem prejuízo de nenhuma natureza, aceito participar nesta investigação.  

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________  

 

(Assinatura do participante)  

 

 

 

 

 

____ / ____ / ____  
(Data) 
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Anexo III – Árvore de Codificação 

 

 


