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“As carrancas do rio São Francisco 

largaram suas proas e vieram 

para um banco da Rua do Ouvidor. 

O leão, o cavalo, o bicho estranho 

deixam-se contemplar no rio seco, 

entre cheques, recibos, duplicatas. 

Já não defendem do caboclo-d'água 

o barqueiro e seu barco. Porventura 

vem proteger-nos de perigos outros 

que não sabemos, ou contra assaltos 

desfecham seus poderes ancestrais 

o leão, o cavalo, o bicho estranho 

postados no salão, longe das águas? 

Interrogo, prescruto (sic), sem resposta, 

as rudes caras, os lanhados lenhos 

que tanta coisa viram, navegando 

no leito cor de barro. O velho Chico 

fartou-se deles, já não crê nos mitos 

que a figura de proa conjurava, 

ou contra os mitos já não há defesa 

nos mascarões zoomórficos enormes? 

Quisera ouvi-los, muito contariam 

de peixes e de homens, na difícil 

aventura da vida dos remeiros. 

O rio, esse caminho de canções, 

de esperanças, de trocas, de naufrágios, 

deixou nas carrancudas cataduras 

um traço fluvial de nostalgia, 

e vejo, pela Rua do Ouvidor, 

singrando o asfalto, graves, silenciosos, 

o leão, o cavalo, o bicho estranho ...”  

Carlos Drummond de Andrade1 

 
1 Poema Exposição de carrancas, publicado originalmente em: ANDRADE, Carlos Drummond de. O poder 

ultrajovem. São Paulo: Companhia das Letras, p. 161, 1978. Acessada em: Pardal (1981: 184). 
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RESUMO 

 

SOARES, André Luiz. O Estudo do “medo do crime” na América Latina: estado da arte e 

uma proposta de organização. Dissertação (Mestrado em Sociologia – com concentração em 

Antropologia) – Instituto de Filosofia e Ciências Sociais, Universidade Federal do Rio de 

Janeiro, Rio de Janeiro, 2021. 

 

O principal objetivo desta dissertação é propor uma organização de como os estudos sobre o 

medo, associado ao crime e à violência, estão estruturados na produção científica, 

considerando principalmente a da América Latina. A grande motivação de pesquisa é refletir 

sobre como abordar sociologicamente o medo. Para tanto, serão retomados os estudos 

seminais de orientação criminológica, em geral, anglo-saxões, responsáveis pela conformação 

do “medo do crime” como um tópico de pesquisa. Desse modo, pergunta-se: como os autores 

latino-americanos abordam o “medo do crime” e o que isso significa em termos de 

possibilidades analíticas? Interessa também utilizar-se das características singulares dos 

estudos sobre o tema nesta região do mundo para estruturar essa organização. A busca pelos 

trabalhos latino-americanos e anglo-saxões se deu pela estratégia de bola de neve até a 

saturação do que foi estruturado como gradiente analítico do medo da violência. Esta 

proposta coloca-se como uma possibilidade de estruturação do tema a partir, sobretudo, de sua 

produção latino-americana. O modo como os autores seminais e latino-americanos 

interpretam a emoção é o elemento-chave dessa organização. Nesse sentido, uma das 

contribuições deste trabalho, na medida em que oferece uma revisão e organização das 

discussões e debates sobre o tema, será possibilitar aos estudos futuros uma maior clareza de 

onde partem as suas análises sobre o medo, quais limites e potencialidades elas carregam 

consigo, principalmente no terreno sociológico.  

 

Palavras-chave: Medo do crime; Sentimento de insegurança; Violência urbana; América 

Latina 
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ABSTRACT 

 

SOARES, André Luiz. O Estudo do “medo do crime” na América Latina: estado da arte e 

uma proposta de organização. Dissertação (Mestrado em Sociologia – com concentração em 

Antropologia) – Instituto de Filosofia e Ciências Sociais, Universidade Federal do Rio de 

Janeiro, Rio de Janeiro, 2021. 

 

The main objective of this master’s thesis is to propose an organization of how studies on fear 

associated with crime and violence are structured in scientific production, considering mainly 

Latin America’s scientific production. The great motivation of the research is to reflect on 

how to approach fear sociologically. To achieve this goal, seminal studies of criminological 

orientation, in general Anglo-Saxons, responsible for shaping “fear of crime” as a research 

topic, will be resumed. Thus, the question is: how do Latin American authors approach “fear 

of crime” and what does this mean in terms of analytical possibilities? It is also interesting to 

use the unique characteristics of the studies on the subject in this region of the world to 

structure this organization. The search for Latin American and Anglo-Saxon works took place 

through the snowball strategy until the saturation of what was structured as an analytical 

gradient of fear of violence is attained. This proposal presents itself as a possibility for 

structuring the theme-based, above all, on its Latin American production. The way seminal 

and Latin American authors interpret emotion is the key element of this organization. In this 

sense, one of the contributions of this work, insofar as it offers a review and organization of 

the questions on the theme, will be to enable future studies to have greater clarity on where 

their analyses of fear come from and what limits and potentialities they carry with them, 

mainly in the sociological field. 

 

Keywords: Fear of crime; Insecurity; Latin America. 
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INTRODUÇÃO 

 

Quem porventura teve a sorte de navegar na altura média do rio São Francisco entre o 

fim do século XIX e começo do século XX, vez ou outra se assustou com uma figura de 

barca2 em seu percurso. Também conhecidas universalmente como figuras de proa e à nível 

nacional como carrancas, elas são uma expressão artística e cultural genuinamente brasileira. 

Sua originalidade não provém de seu uso, já que as figuras de proa são datadas desde o Egito 

Antigo, há mais de 6 mil anos, mas sim de sua característica zoo-antropomorfa. No livro 

Caçando e pescando por todo o Brasil, escrito no início da década de 1940, Francisco de 

Barros Jr. as descreve da seguinte forma:  

Uma estranha particularidade, também somente observada neste rio, é a carantonha, 

que, à guisa de "rostro", enfeita as proas, se enfeite se pode chamar a coisas tão 

horrorosas. 

São figuras teratológicas, que representam cabeças de animais com cara de gente e 

vice-versa. Quanto mais horripilante é a figura, tanto melhor. As esculturas são 

coloridas, predominando as cores vermelha, azul e preta. Uma que muito me 

impressionou, pela perfeita concordância dos elementos heterogêneos reunidos, foi 

uma cabeça de carneiro ornamentada de grandes chifres naturais e que tinha cara de 

homem barbado, com orelhas de burro e nariz de porco! A figura era pavorosa, mas 

tudo tão bem ajustado, que nos recordava certos tipos muito nossos conhecidos ... 

Os autores são inegavelmente artistas, mas só uma imaginação doentia será capaz de 

criar e harmonizar características tão dessemelhantes. 

São curiosos os espantalhos, mais curioso ainda é, porém, o motivo desses 

monstrengos. São propositadamente compostos para ... afugentar o diabo, 

permitindo-lhes viagens seguras e felizes! (PARDAL, 1979: 12-13). 

 

Para o colecionador e museólogo Paulo Pardal (1979), as carrancas eram a garantia da 

barca. Segundo os remeiros3, elas gemiam três vezes quando atravessavam uma situação de 

perigo4 de naufrágio. Apesar de o autor ter a intenção de descobrir a “real” funcionalidade na 

origem das primeiras carrancas da região, o relevante para o início deste texto é seu uso e a 

difusão da crendice popular sobre o objeto. Francisco Biquiba Dy Lafuente Guarany (1884-

1895), considerado o maior escultor das figuras de barca, conta ao museólogo que intimidar 

os animais do rio São Francisco, especialmente o jacaré e o surubim, foi uma das razões 

relacionadas com sua criação. Outra, ainda mais falada pelos moradores da região, foi tentar 

 
2 É assim que o mestre Francisco Biquiba Dy Lafuente Guarany, seu principal escultor, diz que elas são mais 

conhecidas no médio São Francisco (PARDAL, 1979: 12). 
3 As barcas eram ou movidas por uma vela, ou por remos, por isso a denominação remeiro para aqueles que a 

utilizam. Eles foram personagens importantes na sociabilidade e desenvolvimento econômico na região do 

médio São Francisco.  
4 Os perigos, para Beck (2010), são uma forma mais ou menos visível e evitável dos riscos, isto é, traços da 

modernidade reflexiva na qual a solidariedade do medo é um imperativo que superou o da carência, havendo 

uma mudança da sociedade de classe para uma sociedade de risco. Os riscos teriam uma orientação para o 

futuro, centrado em ameaças universais/globais imprevisíveis, enquanto os perigos dariam contornos de 

objetividade para as situações da vida cotidiana. 
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assustar os espíritos do rio, dentre eles, os mais conhecidos na época eram o Minhocão, Nego-

d’Água, Caboclo-d'Água e a Cachorrinha-d'Água. As pessoas viam nas carrancas uma fonte 

de proteção diante do medo causado pela crença de que alguma coisa era perigosa, neste caso 

os animais e os espíritos, lastros tanto objetivos quanto subjetivos.  

 

Figura 1 - Carranca da 2ª fase de Guarany. Foto de Marcel Gautherot. 

 

Fonte: Pardal, 1979: 15. 

 

O poema de Carlos Drummond de Andrade, a epígrafe desta dissertação, traz em si uma 

provocação: a mudança no uso das carrancas. Como elas saíram do médio São Francisco e 

foram parar em um banco na Rua do Ouvidor? Aqui talvez não sejam as causas5 o objeto de 

maior interesse, mas a própria mudança como uma ilustração. Os medos, as estratégias para 

lidar com ele, as crenças sobre os perigos e as condições de expressão dos sentimentos se 

articulam de maneira inter-relacionada com o tempo e o espaço. As pessoas certamente não 

deixaram de temer os espíritos e os animais do Velho Chico, mas são as formas de 

experimentar, expressar, interagir (a partir do) e representar o medo que variaram na história. 

 
5 Nunca o número de carrancas foi equivalente ao de barcas. Existiam dificuldades artesanais que não permitia 

estender esse luxo a todas as embarcações. No mais, a partir do Tráfego Marítimo de 1940 e da Consolidação das 

leis do Trabalho, em 1943, as barcas movidas a varas e remos foram abandonadas ou modificadas para a 

implementação de motores a explosão. As carrancas já sendo peças raras e pouco conhecidas, acabaram se 

tornando parte exclusiva do percurso dos colecionadores (PARDAL, 1979). 
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Nos dias atuais, é plausível supor mudanças na composição do imaginário social6 do médio 

São Francisco sobre o que é perigoso. O rio e seus perigos, com algum grau de certeza, devem 

concorrer com as ruas e os sujeitos neste quesito. Se há mudanças nas formas de vivenciar, 

narrar, definir as situações e construir as crenças sobre o perigo, haveria também diferentes 

conteúdos para o medo? 

Segundo Delumeau (2009), o medo, na condição de uma emoção, é natural e possui 

efeitos psicológicos e fisiológicos. Isto é:  

No sentido estrito e estreito do termo, o medo (individual), é uma emoção-choque, 

frequentemente precedida de surpresa, provocada pela tomada de consciência de um 

perigo presente e urgente que ameaça, cremos nós, nossa conservação. Colocado em 

estado de alerta, o hipotálamo reage mediante mobilização global do organismo, que 

desencadeia diversos tipos de comportamentos somáticos e provoca sobretudo 

modificações endócrinas. Como toda emoção, o medo pode provocar efeitos 

contrastados segundo os indivíduos e as circunstâncias, ou até reações alternadas em 

uma mesma pessoa: [a]celeração dos movimentos do coração ou sua diminuição; 

respiração demasiadamente rápida ou lenta; contração ou dilatação dos vasos 

sanguíneos; hiper ou hipossecreção das glândulas; constipação ou diarreia, poliúra 

ou anúria, comportamento de imobilização ou exteriorização violenta 

(DELUMEAU, 2009: 30). 

 

Para o historiador francês, o ser humano tem consciência da sua finitude e, por 

excelência, estará sempre acompanhado pelo medo, pois ele nada mais é do que o temor da 

morte. Esse seria seu conteúdo elementar na peregrinação humana na terra (DELUMEAU, 

2002, 2009). No entanto, apesar do corpo sentir individualmente alguns de seus efeitos mais 

perversos, as situações nas quais se pode e se deve expressá-los se alteram ao longo do tempo 

(MAUSS, 1979 [1921]; ELIAS, 2011).  

Dada essa condição variante do medo, complica-se a busca pela unicidade de seu 

significado. Em seu estudo, o fenômeno é constantemente equiparado com o objeto de 

pesquisa construído a partir dele. A temporalidade, aliás, não seria um empecilho sozinho, 

pois também não haveria como pontuar uma única condição para sua manifestação devido a 

sua suscetibilidade às mudanças de acordo com o espaço e a cultura. Então, todo recorte para 

se estudar o medo, seja ele disciplinar ou epistemológico, acaba mediando o contato entre o 

pesquisador e o fenômeno. Diante desse entendimento, a questão que motivou esta dissertação 

foi: como abordar sociologicamente o medo? O grande desafio do ponto de vista sociológico, 

portanto, seria conseguir desgarrar-se do entendimento do senso comum de que o medo é 

 
6 Imaginário social é um conjunto de significados compartilhados sobre o mundo, permitindo as pessoas 

pensarem, agirem e se entenderem nele. Diferentes perspectivas sociológicas oferecem uma maneira particular 

de interpretar como essa relação entre os atores sociais e os significados se estabelecem. Neste trabalho, a matriz 

weberiana é privilegiada, nela a “vida social é produtora de valores e normas e, ao mesmo tempo, de sistemas de 

representações que as fixam e traduzem. Assim se define um código colectivo segundo o qual se exprimem as 

necessidades e as expectativas, as esperanças e as angústias dos agentes sociais” (BACZKO, 1985: 307). 
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principalmente uma condição fisiológica, capaz de oferecer à psicologia e à biologia 

autoridade científica quase exclusiva sobre ele. 

A adequação do medo associado ao crime e à violência7 como um tópico de pesquisa 

também sofreu com a polissemia em torno de sua definição. Foram, sobretudo, os estudos de 

uma criminologia “administrativa”, motivada por uma epistemologia dedutiva e quantitativa, 

que alicerçou a necessidade de se buscar as causalidades para a ocorrência “do medo”, 

partiram do princípio de que este pudesse ser um objeto unívoco com uma natureza particular. 

Assim, o que gerou dificuldades teóricas e metodológicas para se estudar o medo nas ciências 

humanas foi um de seus principais métodos de mensuração: os surveys. Estes sofreram 

críticas especificamente por sua dificuldade na apreensão do fenômeno. Na última virada de 

século, no entanto, a motivação que prezava pela análise etiológica na experimentação do 

medo, deixou de ser a única empreitada científica possível. Estudos qualitativos e mistos 

ganharam proeminência, em geral, tratando com mais ênfase o aspecto da interação e 

expressão do medo8 – que abrange além dos elementos cognitivo e criminológico, aspectos 

políticos, históricos, culturais e sociais.  

Assim, para alguns cientistas sociais, responsáveis pela constituição do “medo do 

crime”9 como tópico de pesquisa, o medo seria uma resposta a símbolos tidos como perigosos 

no ambiente (FERRARO, 1995). Para outros que se debruçaram sobre o tema, as ameaças e 

os perigos, que causam a reação emocional do medo, são frutos de processos sociais e 

culturais cujas crenças no que é perigoso adquirem uma relevância singular (BORGES, 2011). 

Outra abordagem entende que o medo é uma emoção de segunda ordem, acessada como 

objeto de estudos somente a partir da narração dos eventos criminais (KESSLER, 2009). Ou 

uma emoção capaz de significar coisas diferentes a partir de sua posição na relação social, isto 

é, há distintas mobilizações de poder entre temer e ser temido (LIBERATORI, 2019). Seria 

plausível também admitir que distintos processos sociais de longa duração acabem 

sedimentando representações sociais10 do quê ou de quem deve ser temido em cada lugar, 

 
7 Nesta dissertação, violência é entendida como representações sociais (MISSE, 1999; MACHADO DA SILVA, 

2004; PORTO, 2006); estas dizem respeito a ações adjetivadas como violentas, não a um substantivo intitulado 

violência (WERNECK, 2012). 
8 Alguns autores, como Roché (1988) e Kessler (2009), nomeiam esse aspecto de sentimento de insegurança. No 

segundo capítulo, argumento que essa escolha implica no ocultamento das transformações do campo de estudos 

do “medo do crime”. 
9 “Medo do crime” é utilizado entre aspas ao longo do texto porque é visto como uma construção social. Um 

conceito que extrapola, em alguns momentos, tanto o próprio medo, quando outras emoções se tornam 

importantes a depender do contexto, quanto o crime, quando a violência também serve de insumo para o 

fenômeno através de processos sociais e culturais variados.  
10 Nesta dissertação, essas representações são definidas como blocos de sentido (PORTO, 2006) compartilhados 

cujas significações tecidas permitem compreender a sociedade. 
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conformando sociedades e/ou cidadãos do medo (KRUIJT; KOONINGS, 2002; ROTKER, 

2002). Desse modo, o medo poderia ser visto analiticamente a partir de um gradiente que vai 

desde sua experimentação no corpo (como uma emoção-choque), passando pela reconstrução 

de eventos em sua narração discursiva e também pela interação cotidiana em situações 

espacial e temporalmente definidas (uma emoção construída do ponto de vista social e 

cultural) até, por fim, se conformar em imaginários e representações sociais.  

Em tempo, seria fundamental pontuar que, com o progressivo aumento dos estudos 

qualitativos, o contexto dos trabalhos sobre o “medo do crime” passou a ter centralidade na 

definição das questões e do alcance das discussões e resultados. Dessa forma, tornou-se 

pertinente compreender como outros lugares do mundo, fora do contexto anglo-saxão – onde 

o tema se consolida como tópico de pesquisa –, apreenderam e refletiram sobre o fenômeno.  

Por conseguinte, neste trabalho, meu principal objetivo é pautar uma proposta de 

organização dos estudos sobre o “medo do crime” que englobe discussões presentes na 

América Latina. Uma série de perguntas conduziu este propósito, a saber: como os 

pesquisadores latino-americanos têm pensado o tema, desafiados pelo grau de violência e pela 

incidência de altas taxas de crimes, tendo em vista que nesta região encontra-se a metade das 

20 cidades mais violentas do mundo? 11 Nesse sentido, a questão central desta dissertação é: 

como os autores latino-americanos têm abordado o “medo do crime” e o que isso significa em 

termos de possibilidades analíticas? Em que medida esses estudos sofreram influência da 

discussão científica do tema advinda do contexto anglo-saxão? Neste caso, como teriam 

apreendido, refletido e modificado essas discussões? E, assim, entender: quais são as 

particularidades e dificuldades implicadas para se pensar o medo nessa região? Em que 

medida tem se dado a conformação de teorias e conceitos forjados sobre esse tema? Seria 

possível pensar em um elemento-chave que conseguisse organizar analiticamente os trabalhos 

seminais e os latino-americanos em um mesmo modelo? Além do objetivo principal já 

enunciado, interessa especificamente: refletir sobre o perfil de estudo do medo associado ao 

crime e à violência na América Latina e discutir a(s) característica(s) singular(es) dessa 

literatura. Algumas hipóteses iniciais são: 1) dado o afastamento temporal entre os estudos já 

clássicos sobre o “medo do crime” no contexto anglo-saxão, os autores latino-americanos 

tenham acessado a via crítica do tema cujo medo é visto de forma mais diversa junto com 

outras emoções; 2) a dificuldade de estabelecer surveys nacionais nos países latino-

americanos contribuiu para a existência de uma literatura mais teórica e qualitativa do que no 

 
11 Ver Dammert; Salazar (2017). 
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contexto anglo-saxão. O que também poderia ter sido influenciado pela própria característica 

de formação das ciências sociais latino-americana.  

O gradiente analítico do medo da violência 

Adiante, introduzirei aspectos relevantes para uma proposta de interpretação dos 

estudos do medo associado ao crime e à violência intitulada gradiente analítico do medo da 

violência, cuja construção visa entender as maneiras pelas quais os estudos recortam o medo 

como um objeto de pesquisa. Isso será feito a partir um processo continuado do medo desde a 

emoção-choque até as representações sociais, neste caso, expressadas em conjunto com o que 

tem se convencionado chamar “violência urbana”. Nesse caso, será preciso apresentar alguns 

elementos históricos nos estudos sobre o medo, além de uma conceituação sobre o crime e a 

violência na qual seja possível identificar as opções teóricas e metodológicas em seu 

tratamento. Além disso, será justificado o porquê de a América Latina ser um universo de 

pesquisa relevante para pensar sobre este tipo de medo. 

Antigamente, a maior parte dos perigos capazes de ameaçar os homens estava na 

natureza: rios, mares, epidemias, terremotos, incêndios, tempestades etc. (TUAN, 2005 

[1979]). Em termos quantitativos, ao longo da história humana, nossas próprias ações 

passaram a figurar as principais condições de perdas abruptas de nossa espécie 

(DELUMEAU, 2002; 2009). O progressivo aumento no poderio bélico dos conflitos armados 

nos últimos séculos, culminando nas duas guerras mundiais do século XX, ilustra esse 

argumento. Apesar desse avanço na nossa capacidade autodestrutiva, desde a Idade Média, 

alguns autores acreditam que a insegurança e a violência diminuíram gradualmente sua 

presença na sociabilidade rotineira das pessoas. Existem variadas denominações para esse 

fenômeno, Norbert Elias (2011) chamaria de processo civilizador enquanto Michel Foucault 

(1999) [1975], referindo-se a um período posterior, diria ser a normalização. Contudo, nos 

últimos sessenta anos, pelo menos, a violência urbana passou a assolar o cotidiano da vida 

citadina, e, em algum grau, também a do campo. As cidades e sua relação com o medo 

oferecem recursos para pensar como as ações humanas se tornaram uma das principais fontes 

de perigo na contemporaneidade (TUAN, 2005 [1979]). No período medieval, as cidades 

eram verdadeiras fortalezas, espaços protegidos e construídos para conter ameaças externas. 

Um dos medos mais comuns era o medo do Outro, dos estrangeiros, daqueles cujos hábitos 

não eram compartilhados com os habitantes de uma região. Nessa época, o perigo estava nos 

encontros furtivos, na má sorte de viagens entre uma cidade e outra. Porém, essas 

configurações sociais mudaram de forma significativa no último século, quando assistimos ao 



7 

 

nascimento das grandes cidades em todo o mundo, onde o Outro estigmatizado pode estar nas 

ruas, esquinas, e até no apartamento ao lado. A violência urbana, nesse sentido, é uma das 

maneiras mais fáceis atualmente do ser humano se lembrar de sua finitude, em última 

instância, da morte (DELUMEAU, 2002; 2009). Mas o que seria tal violência? E o crime? Por 

fim, como se relacionam com o medo?  

Crime e violência são “conceitos” escorregadios que se relacionam com boa parte do 

mundo social. Na contemporaneidade quase tudo interpretado como violento sofreu um 

processo de criminalização, e até crimes não violentos carregam em si signos da violência 

(MISSE, 2016; 2019). Apesar de relacionados intimamente por meio do Estado moderno, que 

atribuiu a si o poder (dentre eles o de criminalizar) e à sociedade a violência (SCHINKEL, 

2010), eles não são sinônimos. Várias são as teorias sobre o crime e assim como no caso das 

abordagens sobre a violência, cada uma tem em si um aspecto relevante, funcionando como 

uma espécie de holofote que ilumina um lado do fenômeno, mas que oculta os seus outros 

aspectos (SCHINKEL, 2010). O conceito de crime também exige a classificação de alguns 

atos como transgressores cuja variação no espaço e tempo é uma contingência. Contudo, não 

se pode interpretar um código penal como um dicionário do que é crime, existem linguagens 

concorrentes no cotidiano (MACHADO DA SILVA, 2010) e tanto a definição legal quanto as 

outras definições são problemas sociológicos a serem investigados (MAGALHÃES, 2004: 

134). Finalmente, pressupõe-se também ter de haver uma acusação para existir o crime, pois 

se não houver conhecimento da transgressão ela não poderia ser processada como tal12. O 

Estado moderno é a instituição mais legítima atualmente em que ocorre esse controle. O que 

não acontece sem problemas, Misse (2019) adverte:  

No cotidiano concreto das acusações e denúncias, o processo de criminalização 

ganha vida e os procedimentos que irão definir realmente o que será criminado – 

sejam procedimentos do Estado, sejam de outras soberanias – irão depender não só 

de avaliações morais, como também de diferentes medidas de interesses. De forma 

ainda mais incisiva, o processo de incriminação de supostos sujeitos do crime 

passará por provas diferenciais cuja tendência será aniquilar qualquer pretensão 

igualitária quanto mais desigual for a sociedade. Separado de suas condições sociais, 

o crime e o criminoso serão submetidos a procedimentos que, mesmo quando 

igualitários, reproduzirão a desigualdade de sua produção (Misse, 2019: 26). 

 

 
12 Um dos exemplos mais famosos e elucidativos da importância da acusação social é o oferecido por Bronislaw 

Malinowski em Crime e costume na sociedade selvagem [1926] quando ele conta a história de um casal 

incestuoso, por conta da matrilinearidade, em que todos tinham conhecimento da relação e faziam pouco caso 

porque ninguém havia tornado o assunto público. Então o pretendente prometido da moça acaba se sentindo 

traído e os acusam perante toda a comunidade de cometerem o incesto, o jovem não ver outra saída senão o 

suicídio, se jogando de cima de um coqueiro; não antes de pedir à sua família que o vingasse.  
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Dessa forma, o crime não poderia ser tomado como um conceito pleno porque os 

cientistas o acessam por meio de sua representação jurídica de práticas sociais, sem conseguir, 

assim, defini-lo propriamente, e essa mesma reflexão pode também recair sobre a violência 

(MISSE, 2004). Em vez de ser um conceito passível de definição, ela tem sido um objeto a ser 

estudado em suas múltiplas manifestações, ainda em construção e sofrendo sucessivos 

alargamentos em suas significações. Violência física, violência simbólica, violência estatal, 

violência difusa, violência política, violência urbana, violência estrutural etc. É preciso se 

perguntar se todas são equivalentes, quais têm seu uso legitimado. Caso a violência a seja 

considerada um conceito, é polissêmico e amorfo, e como categoria é performática, normativa 

e acusatorial (MISSE, 2016). Normalmente seu sentido está associado ao de agressão, criando 

a possibilidade de causar ferimentos ou morte. Mas quando o termo violência é invocado 

pouco explica (MISSE, 2016; 2019). Diante das dificuldades de consenso e unicidade nas 

definições e nos usos da violência, pode ser profícuo extrair da sua dimensão prática os 

recursos para contribuir na sua significação. Portanto, ela não seria tratada como um conceito, 

mas como uma representação social (MISSE, 1999; MACHADO DA SILVA, 2004; PORTO, 

2006). Nesta dissertação, essas representações são definidas como blocos de sentido (PORTO, 

2006) compartilhados cujas significações tecidas permitem compreender a sociedade. Desse 

modo, para os autores alinhados a esse tratamento, não haveria algo puramente objetivo como 

a violência, mas ações classificáveis como violentas (WERNECK, 2012). Misse (1999) 

realiza esse trabalho por meio da “acumulação social da violência” – analisada em três 

sentidos, o das “práticas representadas e acusadas como de violência interpessoal, de 

violência estatal e de coercitividade da estrutura social” (MISSE, 2016: 60). A violência 

urbana, interpretada por Machado da Silva (2010), como uma gramática capaz de orientar o 

curso das ações dos atores sociais é outro exemplo disso. “Assim, o esforço de compreensão 

do fenômeno chamado violência implicaria pesquisar, questionar, teórica e empiricamente, a 

matéria-prima da análise sociológica, isto é, a natureza do social e das relações sociais” 

(PORTO, 2014: 61). Desse modo, Maria Stela Porto faz dos sentidos, crenças e valores de 

uma sociedade o conteúdo para a análise do fenômeno da violência por meio das 

representações sociais.  

Desde a década de 1960, assistimos nos países ocidentais ao crescimento da importância 

dada para o problema da violência e da criminalidade, sobretudo, nos grandes centros 

urbanos. Suas causas e seus efeitos passaram a figurar nas agendas de pesquisas científicas e 

das políticas públicas. Nesse sentido, como objeto científico, princípio organizador, 
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subdisciplina da criminologia ou conceito, o medo associado ao crime e à violência pode ser 

situado de forma relacional (BECKER, 2008a). Isso quer dizer que o entendimento dos 

conceitos próximos dele, como o risco e a percepção do risco, permitirão esclarecer sua 

construção analítica. Sendo uma emoção, o medo poderia ser descrito de modo simplificado 

como uma reação fisiológica que deixa o corpo em sinal de alerta (GAROFALO, 1981). No 

entanto, fatores sociais, políticos, históricos e culturais que constroem o compartilhamento 

das representações sociais sobre as ameaças e perigos desempenham também um papel 

relevante na construção dos riscos que o estimulam (LAGRANGE et al., 1992; FERRARO, 

1995; BORGES, 2011). Tais riscos precisam ser observados considerando a percepção das 

pessoas, que varia de acordo com a aceitação moral prática delas (SMITH; PAIN, 2008). Os 

riscos, aliás, por serem uma parcela importante na experimentação dos medos, fincam nele 

elementos sociais e culturais como crenças e valores (DOUGLAS, 1996; JACKSON, 2008). 

Assim, mesmo o medo sendo, em parte, uma resposta emocional ao risco percebido, isto é, 

individualmente experienciado, as condições para expressá-lo, em geral, são socialmente 

construídas e culturalmente compartilhadas (MAUSS, 1979 [1921]; REGUILLO, 2002; 

FUENTES; ROSADO, 2008). A matriz sociocultural, então, possibilita os indivíduos dotarem 

seus medos de conteúdos específicos e reagir de acordo com a expectativa de terceiros, não só 

em harmonia, como em negociação e também em conflito (KOURY, 2002; LE BRETON, 

2019). Esse conjunto de ideias permite enxergar o medo como um objeto passível de ser 

tomado pela sociologia, já que é possível notar em todas essas possibilidades uma 

complexificação de sua mera manifestação mecânica no corpo; um assunto claramente 

biológico. Assim, além dos fatores sociais e culturais responsáveis por mediar a 

experimentação do medo no corpo, a construção sociocultural das emoções permite estender o 

medo à narração discursiva e à interação social, o que possibilita, ao se entender a relação 

indivíduo-sociedade como uma retroalimentação, a conformação de representações sociais do 

medo, que podem classificar pessoas, ruas, bairros e até cidades como perigosas, como se 

fossem verdadeiramente assombradas por “fantasmas”.  

Alinhando essas noções com as apresentadas anteriormente sobre a relação entre crime 

e violência, não seria prudente se tais conteúdos específicos deste tipo de medo norteassem 

sua construção conceitual sem a devida relação com o contexto estudado. Neste trabalho, 

prefiro, na maior parte das vezes, fazer referência à violência, pois ela tem um significado 

mais abrangente do que o crime13. Nesse sentido, a condição complexa da violência nas 

 
13 O conceito da acumulação social da violência de Misse (1999) chama a atenção para essa noção.  
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cidades da América Latina adquire relevância quando se busca entender os medos associados 

a ela. Para Kruijt e Koonings (2002), a violência é uma condição histórica fundamental no 

desenvolvimento das sociedades latino-americanas. Eles a periodizam em três momentos, a 

violência tradicional, vivida no século XIX e no começo do XX, cuja utilização visava 

conformar a ordem tradicional, rural e oligárquica; a violência política, marcada pelo 

populismo e autoritarismo do século XX, que tinha como objetivo conservar o poder; e a 

violência pós-autoritária cujo legado de terror do período anterior não permitiu que 

democracia amenizasse a violência, em vez disso ela “democratizou” seu uso na vida 

cotidiana. 

Alguns autores nos últimos anos têm oferecido elementos para avançar na compreensão 

dessa violência pós-autoritária (KRUIJT; KOONINGS, 2002) na América Latina. Para 

Briceño-León (2007), por exemplo, existem três graus de análise para apreender o aspecto 

multifacetário dela: o macro, o meso e o micro-social. Na dimensão mais estrutural, há a 

profunda desigualdade social; as expectativas homogêneas e as possibilidades heterogêneas 

de realizá-las; e a perda de importância da instituição religiosa, bem como as mudanças de 

papéis da família. Na meso-social, o autor coloca o crescimento vertiginoso das cidades 

latino-americanas no século XX, aumentando a densidade de zonas pobres e a segregação 

urbana; a cultura da masculinidade; e as mudanças no mercado das drogas, principalmente nas 

formas do varejo atuar. E, por fim, em um nível situacional, como facilitadores da violência, o 

autor aponta para o incremento das armas de fogo; o consumo de álcool; e as dificuldades de 

expressão verbal dos sentimentos. Misse (2019), por sua vez, acredita existir no continente 

latino-americano, a partir da análise da violência, uma questão mais abrangente entre Estado e 

sociedade: uma disjunção. Embora entre os países hajam especificidades, há em comum uma 

incapacidade dos Estados e suas instituições de repressão e de justiça no controle e 

processamento legal da criminalidade. A fonte de alimentação dessa disjunção estaria nos 

altos índices de desigualdade social e pobreza, também apontados por Briceño-León (2007), 

responsáveis por colocar em xeque a soberania e legitimidade estatal por meio, dentre outros, 

de alternativas aquisitivas vantajosas dos mercados ilegais. Para Misse (2019), uma ilustração 

desse arranjo desacreditador da possibilidade de os Estados dessa região completarem um dia 

as etapas do Estado moderno, é a corrupção14. 

Em primeiro lugar, é preciso reconhecer que no plano das ideias a sociedade latino-

americano transita há várias décadas de um sistema de crenças hierárquico-

estamental para um sistema de crenças igualitário-individualista (DAMATTA, 1979; 

PERALVA, 2000; LIMA, 2009) e que o efeito disso, numa sociedade de consumo 

 
14 Ver o conceito de “mercadorias políticas” de Misse (1999; 2014). 
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de massa, tem sido produzir jovens individualistas-hierárquicos com demandas 

igualitárias, mas sem possibilidade objetiva de alcançar os seus interesses, já que a 

estrutura econômico-social permanece preservando uma resistente barreira à 

mobilidade social, principalmente nas dimensões de etnia ou raça, gênero e acesso a 

direitos, impregnadas de pobreza urbana, segregação social e privação relativa. O 

resultado é uma acumulação social de desvantagens amplamente distribuída em 

praticamente todas as cidades latino-americanas, com uma geografia humana de 

favelas, comunas, barrios e conjuntos habitacionais de periferia sem paralelo – nessa 

dimensão – com os protótipos democráticos europeus e norte-americanos. Talvez 

por isso, autores como Desmond Arias e Daniel Goldstein tenham podido escrever, 

com propriedade, sobre as “democracias violentas” da América Latina. Aí está o 

paradoxo – como uma democracia pode ser adjetivada de violenta sem perder o 

significado de democracia? (MISSE, 2019: 34-35). 

 

Enfim, uma questão que atravessa essas perspectivas é a cidadania, ou o vácuo dela. As 

grandes cidades latino-americanas eram tidas antes das décadas de 1950/60 como o lugar dos 

direitos, onde as pessoas não estariam submetidas a outras como no campo, mas apenas a lei 

(BRICEÑO-LEÓN, 2007). A continuidade da desigualdade e violência contribui para a 

erosão dessas expectativas (Idem) e do enfraquecimento da própria democracia, esta podendo 

ser até caracterizada como “sem cidadania” (HOWARD et al. 2007). Assim, ao contrário do 

que se esperava, essas cidades latino-americanas se transformaram no lugar da 

vulnerabilidade e do perigo, onde tal violência reescreve as condições da cidadania ao criar 

vítimas em potencial15 e novas subjetividades a partir do medo (ROTKER, 2002). Em vez de 

atestar sua ausência completa, a venezuelana Susana Rotker (2002) substitui aquele 

imaginário em que as leis seriam confiáveis pelo que ela chama de cidadanias do medo, pois, 

segundo ela, este último é um dos elementos mais críveis da vida cotidiana das cidades.  

Por conta dessas características sui generis da violência na América Latina, apresentar 

algumas estratégias utilizadas pelos autores da região para conceituar e operacionalizar o 

medo se torna relevante para apreender novas possibilidades teóricas e metodológicas, dada as 

condições específicas de cada espaço e tempo. Uma das contribuições deste trabalho, na 

medida em que oferece uma revisão e organização das discussões e debates sobre o tema, será 

possibilitar aos estudos futuros uma maior clareza de onde partem as suas análises sobre o 

medo, quais limites e potencialidades que elas carregam consigo, principalmente no terreno 

sociológico.   

Assim, parece importante pensar em como o medo associado à violência pode ser 

estudado sem desconsiderar todos esses processos comuns ao cotidiano de boa parte dos 

latino-americanos. Com esse intuito, proponho uma interpretação dos estudos sobre o “medo 

 
15 As vítimas em potencial são de todas as camadas sociais, são todos aqueles que saem e sentem que algo pode 

acontecer, pois já não acreditam nem confiam em mais nada, está tudo fora de controle (ROTKER, 2002: 16-17). 
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do crime” a partir do que venho apresentando como um espectro do medo, que deve, 

sobretudo no contexto latino-americano, adquirir a companhia da categoria violência. 

Os estudos euro-americanos do tema já descartaram há muito tempo uma correlação 

simples e direta entre a criminalidade violenta e o medo, no entanto, o conhecimento sobre ela 

em termos de fala do crime (CALDEIRA, 2000), gramática da violência (MACHADO DA 

SILVA, 2010; WERNECK; TALONE, 2019) ou “fantasma” da violência urbana (MISSE, 

1999) torna a América Latina uma região em que essa relação poderia ser matizada de um 

ponto de vista tanto cotidiano quanto sócio-histórico. De acordo com Téllez (2015), os países 

com maiores taxas de homicídios são os mesmos que percebem a insegurança como seu 

principal problema. Desse modo, os números latino-americanos dão indícios de que a 

imbricação entre “violência urbana” e o medo precisaria de um enfoque compreensivo 

diferenciado por conta de seu elevado grau. Segundo o Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento (PNUD), em um relatório de 2013 intitulado Segurança cidadã com rosto 

humano que visava tratar especificamente o medo, a insegurança e a violência na América 

Latina, enquanto outras regiões do mundo entre 2000 e 2010 diminuíram ou estabilizaram os 

índices de homicídio, na região em que este estudo se concentra, esse crime subiu 12%; nessa 

década mais de um milhão de pessoas perderam a vida neste contexto; 65% das pessoas 

relataram que deixaram de sair à noite por conta da insegurança e 13% sentiram a necessidade 

de se mudar, esses 13% equivalem a 74,8 milhões de pessoas, ou seja, toda a população de 

Argentina, Peru e Uruguai somadas. Entre os 18 países analisados pela PNUD (2013), 11 

apresentaram taxa de homicídio maior do que 10 a cada 100 mil habitantes, o que é 

considerado epidêmico pela Organização Mundial da Saúde (OMS). E o roubo, nos últimos 

25 anos, se tornou o delito mais comum na América Latina, um em cada cinco moradores da 

região afirmaram terem sido vítimas deste tipo de crime no ano que precedeu a pesquisa. Vale 

ressaltar que seis de cada 10 roubos são violentos. Por isso, o crime comum é considerado a 

principal ameaça, na frente do crime organizado e das gangues (PNUD, 2013); a insegurança, 

em sintonia, é considerada o maior problema público enfrentado pelos habitantes da região 

(FOCÁS; KESSLER, 2015; DAMMERT; SALAZAR, 2017). No entanto, a PNUD (2013) 

reafirma outros estudos no sentido de que a violência é distribuída desigualmente no território 

latino-americano, aumentando a importância das análises locais. E mesmo sendo um 

problema muitas vezes especificamente situado, a violência, o medo e a insegurança 

transcendem esses espaços e se tornam um elemento da vida urbana em geral, a linguagem 

própria da narrativa urbana faz as coisas serem menos deterministas, mas ainda relacionadas 
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quando pensamos nos mapas e nas estratégias para navegar e usar as cidades latino-

americanas, conhecidas por serem “divididas”, mesmo com a coexistência territorial de 

camadas sociais distintas (GLEBBEEK; KOONINGS, 2016). Por isso, pelo menos nas 

últimas três décadas, a urbanização latino-americana virou sinônimo de violência e medo 

(Idem). Considerando a relação entre estes dois últimos, este trabalho vai buscar oferecer uma 

estrutura de organização para os estudos desse tópico.  

O medo será visto dentro de um continuum cujos atores sociais estão inseridos em 

espaços nos quais compartilham e acumulam informações sobre a violência. Assim, o medo 

seria mutável em termos substanciais, ora sendo uma emoção-choque, ora uma emoção 

construída socioculturalmente em que se permite estabelecer discursos e interagir com outros 

atores, até que, por fim, se torna representação social, como signos de um perigo difuso que o 

torna um aspecto constitutivo da própria violência – e não uma mera consequência como é 

comum se pensar. A Figura 2 resume essas ideias em um diagrama e sua explicação em 

seguida permite ampliar suas intenções. Nesse percurso, também é esperado demarcar a 

relevância do tema para as ciências sociais latino-americana em geral e, mais particularmente, 

para a empreitada empírica e teórica da sociologia da violência que vem ganhando 

visibilidade ultimamente (MISSE, 2016).  
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Figura 2 – Gradiente analítico do medo da violência 

 

Fonte: elaboração própria. 

 

Gradiente, como nos informa o dicionário16, poderia ser a variação gradual nos tons de 

uma cor, do mais intenso ao menos intenso. Seguindo essa lógica para o medo associado à 

violência, é possível entender que uma mesma substância (o medo) assume diferentes formas 

conforme o nível de análise do fenômeno. Como há uma grande gama de definições para o 

termo medo, é mais produtivo pensá-lo dentro deste contínuo. Para alguns estudos, o medo 

seria uma reação negativa a estímulos do ambiente (FERRARO, 1995), o que mesmo 

admitindo o caráter social do fenômeno, não estenderia essas noções para as emoções, 

tornando o medo uma emoção-choque, ressaltando seu aspecto natural ainda que mediado por 

fatores culturais e sociais. Ao compreender as emoções como construções socioculturais 

(ABU-LUGHOD; LUTZ, 1990; LE BRETON, 2019), é possível acessar o medo ou por sua 

 
16 https://www.dicio.com.br/gradiente/ 



15 

 

expressão discursiva ao ordenar o mundo após um evento criminal (vicário ou não) 

(KESSLER, 2009), como também na interação social, em negociação e conflito, quando os 

atores agem de acordo com as expectativas dos outros em situações definidas (KOURY, 

2002; LE BRETON, 2019; LIBERATORI, 2019). Essas experimentações, expressões e ações 

concretas reverberam na produção de um conjunto de signos e crenças sobre as pessoas e 

espaços como perigosos (ROTKER, 2002; BARBERO, 2003; DAMMERT, 2004), tornando o 

urbano um lugar da desconfiança (TALONE, 2015), onde as cidades, como atores sociais 

ativos, se confundem com verdadeiros “fantasmas” da violência urbana (MISSE, 1999), 

responsáveis por constituírem as subjetividades de quem as vivenciam cotidianamente. 

Fechando um ciclo vicioso, que no contexto latino-americano, traz consequências profundas 

paras as instituições (MISSE, 1999; KRUIJT; KOONINGS, 2002; COSTA; DURANTE, 

2019), a sociabilidade citadina (DAMMERT, 2004; SEGURA, 2009), a cidadania (ROTKER, 

2002; RUIZ, 2007; PNUD, 2013) e para a qualidade do espaço público (CALDEIRA, 2000). 

Essa é a explicação mais extensa para o que convencionei chamar de um gradiente analítico 

do medo da violência. 

Diante da impossibilidade de processar qualitativamente todos os trabalhos disponíveis, 

alguns critérios foram estabelecidos para uma primeira visualização de como a discussão 

latino-americana estaria conformada. Somente artigos indexados, completos, com acesso 

aberto e online foram considerados nesse momento. Assim, chegou-se na SciELO como o 

indexador capaz de prover as publicações cujo conteúdo principal fosse o continente latino-

americano. Esse conjunto de artigos serviu de ponto de partida para uma revisão bibliográfica 

que não pretendeu nem ser sistemática, nem exaustiva. Os estudos-chave, no âmbito da 

América Latina, foram eleitos a partir da construção de um banco de dados de citações 

bibliográficas cuja finalidade era realizar uma análise de redes científicas17. Apesar de não ter 

construído as redes de citações, o trabalho manual permitiu identificar tanto algumas obras 

quanto alguns autores que eram presença constante nas bibliografias. Assim, seguiu-se a 

estratégia bola de neve e a cada texto central eram identificados outros trabalhos que se 

relacionavam direta ou indiretamente. Desse modo, livros e capítulos de livros passaram a 

integrar o conjunto de leitura que antes seria somente de artigos. Assim, a busca pelos 

trabalhos se deu até a saturação do que foi estruturado como o gradiente analítico do medo da 

violência. 

 
17 Em um trabalho futuro essas redes serão expostas e discutidas. 
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O intuito, como já dito, não era conseguir processar toda a produção científica sobre o 

“medo do crime” na América Latina, mas o suficiente para conseguir oferecer uma 

organização analítica. Então, tentando sempre respeitar os trabalhos seminais para o contexto 

latino-americano e os balanceando com trabalhos recentes, chegou-se a saturação de leituras. 

O mesmo processo de bola de neve foi realizado com os estudos seminais do contexto anglo-

saxão, a partir, sobretudo, da respeitada revisão de Hale (1996). O que contribuiu para a 

organização dos debates centrais do tema, apresentados no primeiro capítulo. Vale pontuar 

que mesmo não se tratando de uma revisão sistemática de literatura, esta dissertação avança 

no esforço de obter alguma organização para um tema tão disperso como o medo associado ao 

crime e à violência. Essa discussão metodológica está mais desenvolvida no Apêndice I, 

principalmente na segunda e na terceira seção.  

A dissertação está estruturada em mais três capítulos além desta introdução. Os 

capítulos foram divididos seguindo a ideia do gradiente analítico do medo da violência, isto 

é, o medo associado à violência será visto em seu espectro. O primeiro capítulo está 

concentrado nos aspectos de sua experimentação, o segundo trata de sua construção 

sociocultural e o terceiro da conformação das representações, sobretudo nas cidades latino-

americanas. Assim como a intenção de mostrar gradativamente as diferentes facetas do medo 

por meio de estudos variados, este trabalho nesse mesmo processo estará mostrando o 

afastamento da literatura latino-americana da anglo-saxã. Isto ficará evidente quando se tomar 

o texto em sua totalidade, haja vista que nos dois primeiros capítulos há a construção do medo 

como um objeto social no balanço entre trabalhos euro-americanos e latino-americanos, 

evidenciando como os autores desta região do mundo apreenderam as discussões. Os estudos 

latino-americanos que ilustrarão as temáticas levantadas no contexto anglo-saxão devem ser 

vistos como uma forma de demarcar suas estratégias teóricas e metodológicas para estudar tal 

medo, desafiados pelo alto grau de violência desta região do mundo. No último capítulo, será 

discutido justamente um entrelaçamento temático que faz da América Latina uma região 

relevante para pensar o medo: cidades, cidadania e violência. Estes últimos são parte das 

ferramentas da literatura latino-americana para conceituar o medo de forma particular, 

principalmente no sentido de construir subjetividades urbanas (ROTKER, 2002; DAMMERT, 

2004; BARBERO, 2003; SEGURA; 2009). Esses capítulos entregam, quando vistos em 

conjunto, a proposta de interpretação do medo e da organização de seus estudos na América 

Latina como, de fato, um gradiente analítico do medo da violência.  
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CAPÍTULO I – FEAR OF CRIME: A EMOÇÃO-CHOQUE  

 

Neste capítulo, os autores foram agrupados por conta de seu modo de interpretar o medo 

como uma reação emocional. Em quase sua totalidade, os estudos seminais sobre o “medo do 

crime”, advindos do contexto anglo-saxão, encaixam-se nesse enquadramento. Por vezes, os 

fatores históricos, sociais e culturais são analisados como condição para a ocorrência do 

medo. Mas esses fatores são vistos como estímulos para a experimentação do medo no corpo, 

e é exatamente essa perspectiva sobre a emoção como uma reação que importou para agrupá-

los. É verdade que essa é uma interpretação generalizada. Faço-a, aqui, para organizar o 

gradiente analítico do medo da violência e, como é próprio a todo modelo, ela não representa 

fielmente a realidade na qual os estudos podem transitar entre as divisões de maneira mais 

fluída. Esse entendimento é importante para demarcar que a caracterização do medo como 

emoção-choque não cobre todos os trabalhos deste capítulo, mas faz jus ao conjunto.  

Além disso, a maneira como as seções estão dispostas respondem àquelas perguntas da 

introdução sobre a relação entre a produção já tradicional do tema no contexto anglo-saxão e a 

latino-americana. Assim, a disposição do texto deste capítulo privilegiou as discussões 

características desses estudos seminais e algumas contribuições recentes sobre eles. Isso se 

deu porque a aproximação dos autores latino-americanos com essa literatura normalmente é 

feita abordando algumas dessas discussões estabelecidas e mostrando, de maneira explícita ou 

implícita, a adequação delas à realidade da América Latina. Desse modo, justifica-se a 

importância do cuidado em afirmar, como no parágrafo anterior, que nem todos os estudos 

deste capítulo possuem uma interpretação do medo como uma reação emocional, haja vista 

que os trabalhos latino-americanos, normalmente, possuem uma visão sobre o medo que 

considera a construção sociocultural das emoções. Por conta disso, às vezes, aparece o termo 

“insegurança” nesses estudos. Uma explicação mais extensa sobre essa relação conceitual 

entre o “medo do crime” e o “sentimento de insegurança” no contexto latino-americano será 

feita segundo capítulo, respeitando a divisão proposta pelo gradiente analítico. 

A propósito, o “medo do crime”, atualmente, poderia ser considerado um conceito 

organizador (FARRALL, LEE, 2008). Seria prudente não o confundir com as intenções dos 

pesquisadores no último quarto do século XX, que desejavam buscar uma explicação racional 

para a, então, “irracionalidade” do medo (LEE, 2001). A ânsia por entender o porquê alguns 

temiam mais a criminalidade do que outros ganhou novos contornos, que matizam essa 

relação entre razão e emoção, vista não mais de forma dicotômica, mas complementar. É 
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importante reconhecer que essas transformações ocorrem com contribuição ativa da parcela 

de estudos de orientação criminológica e quantitativa do campo.  

Boa parte dos estudos seminais sobre o fear of crime, aliás, poderiam ser enquadrados 

em uma “criminologia administrativa”18, isto é, produção de conhecimento técnico 

concentrado em fomentar políticas públicas. Neste caso, o “medo do crime” é visto como um 

problema social disruptivo, com sérias consequências para a qualidade da vida individual e 

comunitária em uma região ou tecido urbano, passível de ser conhecido para ser anulado. Os 

estudos com esse recorte sobre o tema, em sua maioria, são quantitativos. Essa caracterização 

“administrativa”, no entanto, é um espantalho para fortalecer o argumento de que essa 

produção cresce à custa de seu desenvolvimento conceitual e metodológico (LEE, 1999, 2001, 

2008; HOUGH, 2017). Essas pesquisas têm sua importância assentada na caracterização e 

descrição do problema, de quem o sofre e o que ele afeta, apesar de isso ser alcançado com 

ressalvas19. A incessante procura pela natureza do medo expôs seu calcanhar de Aquiles: 

capturar uma emoção construída socioculturalmente por meio de perguntas estáticas dos 

surveys. O uso dessa metodologia quantitativa transparece a interpretação do medo como uma 

emoção-choque, que recebe estímulos externos ao corpo e encerra a agência de sua 

manifestação nele.  Embora as tentativas de conceituar o “medo do crime” tenham sido falhas 

em si mesmas, as relações explicativas multivariadas são um legado incontestável de quando 

as pesquisas quantitativas eram então a única estratégia estabelecida de pesquisar o tema. 

Com o tempo, foi evidenciada a necessidade de reorientar as aspirações dessa abordagem e 

contemplar novos aspectos na forma de colocar o problema, mas isso não significou a 

inutilização de uma abordagem metodológica quantitativa.  

Esses estudos, responsáveis pela sedimentação do tema como um tópico autônomo de 

discussão, têm, portanto, uma orientação filosófica positivista, que considera um mundo pré-

existente a partir do qual seria possível explicar as causas e mensurar a distribuição 

demográfica do medo associado ao crime e à violência. Neles, o foco está no aspecto 

experimentado e tido como real desse fenômeno, algumas vezes na relação direta entre 

vitimização e a emoção. Os surveys, que se tornaram o principal recurso metodológico desses 

estudos, por boa parte do tempo não conseguiram capturar a parcela expressiva do fenômeno, 

relacionada com as manifestações do medo para além da reação emocional: a narração 

discursiva e a interação social, por exemplo. Essa limitação foi alterada significativamente no 

final do século XX, sobretudo a partir da Grã-Bretanha (JACKSON, 2004).   

 
18 Ver Murray Lee (1999; 2001; 2008).  
19 Ver Farrall et al. (1997) e Ditton et al. (1999), por exemplo. 
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Neste capítulo, então, busca-se mostrar o processo através do qual os principais temas 

estruturaram o debate conceitual e metodológico do tema. Na primeira seção, serão 

apresentadas algumas definições comuns do “medo do crime”, seguidas das perspectivas 

utilizadas nas explicações de suas causas. Na segunda seção, estarão as estratégias sugeridas 

para a redução do fenômeno. A terceira seção, por sua vez, apresenta os problemas de 

mensuração para depois se evidenciar o caminho pelo qual se conformou a mudança de tom 

na forma como as questões metodológicas passaram a ser colocadas e operacionalizadas. 

Todas essas discussões partem de estudos seminais no contexto anglo-saxão, responsáveis por 

inaugurar os temas e os debates. A partir delas abordam-se então os estudos latino-americanos 

com a finalidade de demonstrar como essas discussões foram apreendidas nessa região do 

mundo. O intuito é relacionar essas produções de diferentes origens no campo sem extrapolar 

os resultados das primeiras para as últimas. Reitero que esses trabalhos encontram-se situados 

nessa primeira parte do gradiente analítico do medo da violência por estarem, assim como os 

estudos seminais sobre fear of crime, ou focando na parcela experimentada do medo no corpo, 

ou abordando esses debates tradicionais, característicos da criminologia anglo-saxã20.  

 

1.1. Definições e explicações 

A partir de uma pesquisa norte-americana sobre o “medo do crime”, Henson e Heyns 

(2015) dão particular atenção para como as definições e mensurações do fenômeno ficaram 

mais precisas com o passar do tempo. Os autores sumarizam as inúmeras definições do medo. 

Os termos compartilhados em diversos estudos formulam uma descrição do “medo do crime” 

com ao menos três aspectos comuns, definindo-o como: “(i) an emotional response (ii) to a 

danger or threat (iii) of an actual or potential criminal incidente” 21 (HENSON; HEYNS, 

2015: 92). Vale destacar o aspecto reativo da emoção como um traço característico dessa 

abordagem, o que contribui para justificar a alocação desses estudos segundo o aspecto da 

reação corporal vista no gradiente analítico do medo da violência. Para Henson e Heyns 

(2015), existem algumas formas comuns na literatura para explicar esse tipo de medo. Nos 

primórdios da constituição do tema, os fatores demográficos eram as únicas variáveis 

explicativas. Assim, muitas discussões se erigiram em torno das diferenças entre idade, 

 
20 Às vezes um(a) autor(a) mais identificado com outra posição no gradiente analítico do medo da violência 

pode aparecer nessa seção. Isso acontecerá quando tal autor(a) tiver um trabalho específico (ou parte dele) que 

toque no tema em discussão. É o caso de Gabriel Kessler, apresentado extensamente no segundo capítulo, 

quando resolve tratar de alguns paradoxos da literatura a partir do caso argentino. 
21 Tradução livre: “(i) uma resposta emocional (ii) a um perigo ou ameaça (iii) de um incidente criminal real ou 

potencial”. 



20 

 

gênero e raça na composição dos grupos que mais sentem medo. Nessa fase, foram 

problematizados alguns dos paradoxos dessa abordagem, dentre eles, o do risco-medo, 

elaborado em razão da discrepância entre o medo reportado e a real probabilidade de 

vitimização. As mulheres e os idosos foram apontados como os grupos que mais sentem 

medo, embora fossem os menos afetados pela criminalidade de rua que atinge com muito 

maior frequência homens e jovens (FERRARO, 1995). Com o desenvolvimento dos debates, 

gerou-se o entendimento de que o medo, apesar de ter relação com a dinâmica criminal de 

uma região, não poder ser comparado com os riscos reais de vitimização. Ele foi então 

entendido como um fenômeno autônomo com seus próprios fatores de construção social 

(KESSLER, 2009). Diferentes arcabouços teóricos foram mobilizados para explicar o “medo 

do crime”, ganhando proeminência aqueles com motivações de cunho etiológico. Henson e 

Reyns (2015) dividem essas explicações em dois grupos, separando-as pelo nível de análise, 

individual e contextual. No nível individual, as discussões envolvem vulnerabilidade, seja ela 

física, social, real ou percebida. No nível contextual, as pistas encontradas nos ambientes são 

tidas como fundamentais na construção do “medo do crime”, as noções de incivilidades e a 

integração social são desenvolvidas para explicar essas teorias. Para Henson e Reyns (2015), 

as pesquisas recentes precisam integrar esses dois níveis de análise, o individual e o 

contextual, para alcançar uma perspectiva mais completa sobre o fenômeno. 

Para quem sente “medo do crime”, sair de casa é como pisar em um campo minado, 

algo de ruim sempre pode acontecer, dizem Box et al. (1988) também a partir da realidade 

norte-americana. A intenção dos autores é consolidar na literatura explicações para o “medo 

do crime” cuja diversidade de variáveis seja considerada para medir suas causas e efeitos. O 

artigo destes autores chama a atenção para a necessidade de o “medo do crime” ser estudado a 

partir de técnicas estatísticas multivariadas. É o que fazem, por exemplo, com o uso do 

modelo logit para realizar uma análise do British Crime Survey (BCS) de 1984. Os resultados 

da pesquisa desses autores apresentam a idade como um grande fator explicativo do medo, 

pois, segundo eles, pessoas acima de 60 anos possuem mais chances de sentirem essa emoção 

do que as que se encontram abaixo dessa faixa etária. No entanto, quando idade e gênero 

interagem, essa probabilidade é menos significativa. Apesar de boa parte da literatura 

considerar mulheres mais temerosas em todas as idades, a diferença entre gênero e níveis de 

medo diminui à medida que a idade avança. Outra relação interessante é a probabilidade de 
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não-brancos sentirem mais medo fora das zonas periféricas22 do que nelas. Com os brancos 

essa relação é invertida. Dentre os diversos fatores afetados pelo medo, de acordo com o 

conhecimento da época, Box, Hale e Andrews (1988) os agruparam da seguinte forma: 

vulnerabilidade; pistas e condições ambientais; conhecimento pessoal sobre o crime e 

vitimização; confiança nas instituições de controle e justiça; percepção do risco; e seriedade 

das ofensas. 

Alguns autores latino-americanos pensaram em como estruturar o debate sobre o “medo 

do crime”. Morquecho e Vizcarra (2008) apresentam três grandes áreas, segundo sua 

classificação, sobre as maneiras de se estudar o tema no mundo: uma delas preocupada com 

as políticas criminais frente a delinquência; a outra imbuída da conscientização estatística da 

percepção pública sobre a criminalidade; e as investigações cujos dados são explorados com 

outras variáveis teoricamente associadas, assim, esses estudos acabam apreendendo os 

pensamentos das pessoas sobre o crime e como elas vivem a insegurança urbana. Dammert e 

Salazar (2017), por sua vez, realizam essa estruturação olhando exclusivamente para os 

estudos do medo na América Latina. Para eles, o tema poderia ser organizado neste contexto 

por meio da aproximação com: o crime e a violência (principalmente em áreas urbanas); o 

sistema de justiça criminal; e, por fim, o populismo penal.  

Na tentativa de construir alguma estrutura mais didática para expor como o “medo do 

crime” foi explicado no grande volume de trabalhos empíricos desde a década de 1960, Hale 

(1996) cria uma das divisões mais respeitadas sobre o tema na literatura. Ele propõe ver o 

tópico através de quatro linhas explicativas causalmente não excludentes, apenas com focos 

distintos. Tais perspectivas variariam entre o polo individual e contextual, como também 

apontam Henson e Reyns (2015). Segundo Hale (1996), elas podem ser identificadas por 

aprofundarem a discussão sobre: a vulnerabilidade das pessoas, os fatores psicológicos 

envolvidos na construção individual do medo, a experiência que se tem da vitimização, bem 

como os aspectos ambientais e suas pistas de perigo. A maioria dos modelos explicativos 

acaba utilizando mais de um desses caminhos, variando a ênfase sobre eles. As seções a 

seguir estão mais próximas dessa separação feita por Hale (1996) para tentar entender como 

os trabalhos latino-americanos apreendem e refletem essas temáticas seminais do tema.  

 
22 Os autores usam o termo inner city que diz respeito aos lugares mais pobres e com pouca infraestrutura de 

moradia, preferi usar o termo “periferia” para o significado ser mais próximo da nossa realidade. 
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1.1.1. Vulnerabilidades 

As pesquisas conduzidas apresentando a vulnerabilidade como assunto central acabam 

discutindo como as pessoas avaliam sua capacidade de reagir a uma ofensa criminal e as 

consequências que recaem sobre elas. Assim, aspectos físicos e socioambientais são 

considerados. Por exemplo, algumas pessoas podem se achar não tão rápidas para sair 

correndo, outras podem se sentir atrativas por possuírem bens de alto valor agregado, assim 

como alguns consideram altos os riscos de um dano físico ou financeiro ser impactante caso 

sejam agredidos ou roubados. Esses estudos geralmente discutem o porquê mulheres, idosos e 

as minorias sociais sentem mais medo, conforme os achados empíricos dos surveys. Em 

relação às diferenças de gênero, a maioria dos estudos críticos ao paradoxo apresentado 

anteriormente reflete sobre o processo de socialização diferencial entre homens e mulheres, e 

também sobre como há possibilidade de a agressão sexual contaminar os outros crimes e 

formar uma sombra de medo nas mulheres de qualquer idade (FERRARO, 1995; PAIN, 

2000). A explicação pelo fator etário também possui contestações contundentes, a saber, os 

mais velhos não seriam tão temerosos quanto aparentam uma vez que seu tempo de exposição 

aos crimes não são considerados nos surveys. Os fatores socioeconômicos e étnicos são 

normalmente explicados pela falta de infraestrutura em lidar com o problema da 

criminalidade, deixando-a inevitável. Pessoas de baixa renda vivem em zonas das cidades 

onde existem altos níveis de crime e outros fatores ambientais possivelmente associados ao 

perigo da vitimização, bem como o impacto de ser vítima seria mais grave em termos 

econômicos. Não-brancos, como negros e indígenas, seriam vítimas de desvantagens 

estruturais históricas matizadas em cada contexto, e isso impactaria a sua confiança nas 

instituições de controle (HALE, 1996).  

Analisando o “medo do crime” no nível individual, Dammert e Malone (2006) o 

relacionam com “outras” inseguranças, o que possibilita entender por outro caminho essa 

questão das vulnerabilidades a partir da América Latina. As autoras realizam um estudo 

comparativo entre a Argentina, Brasil e Chile a partir de um survey de 2001 financiado pela 

Internacional Labor Organization (ILO), que, apesar de ter como objetivo as condições de 

trabalho, incluía perguntas sobre “medo do crime”, vitimização, confiança na polícia e 

condições de vida mais abrangentes. As variáveis de controle foram agrupadas segundo as 

linhas explicativas mais comuns do “medo do crime”, dentre elas: confiança na polícia e na 

mídia, fatores socioeconômicos, vitimização e participação comunitária. E as “outras” 

inseguranças foram testadas a partir das sete dimensões da segurança humana indicadas pela 
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United Nations Program for Development (UNDP): econômica, alimentar, bem-estar, 

ambiental, pessoal, social e política. Estas categorias foram englobadas pelo survey 

perguntando se as pessoas se sentiam seguras ou inseguras em relação ao emprego; as 

oportunidades educacionais para as crianças; a possibilidade de manter a qualidade de vida; a 

estabilidade econômica e política (separadamente); e os diretos humanos23. A regressão 

demonstrou nos três países que essas “outras” inseguranças possuem correlação mais forte do 

que as variáveis de controle com o “medo do crime”, ou seja, quanto mais inseguras nessas 

dimensões, mais medo as pessoas reportam. Essa configuração confirma a hipótese central 

das autoras e joga luz para um paradoxo muito difundido referente ao contexto latino-

americano, o de que o Chile é um dos países mais seguros, de acordo com seus níveis de 

criminalidade violenta, mas seus níveis de insegurança reportados estão entre os mais altos do 

continente (DAMMERT; SALAZAR, 2017). Segundo a tese de Dammert e Malone (2006), o 

“medo do crime” é um fenômeno que possibilita às pessoas expressarem suas insatisfações 

com os outros âmbitos da vida social, econômica e política de uma forma mais concreta, 

assim, é possível interpretar que a já sabida autonomia do medo perante a criminalidade ganha 

contornos específicos na América Latina. Isto é, não bastariam os níveis de criminalidade 

serem baixos, é preciso que haja seguranças sociais e civis que permitam usufruir e criar 

condições para se ter qualidade de vida. Na verdade, a falta delas configura uma situação de 

vulnerabilidade civil, justificando a escolha desta discussão nessa seção. 

  

1.1.2. A comunicação do risco 

Warr (2000) discute as contribuições da literatura, em boa parte as suas, sobre o efeito 

da percepção e da comunicação dos riscos no “medo do crime”. Para o autor, os crimes 

adquirem tanta atenção porque em um nível elementar são eventos assustadores. “They are 

reminders to all that the world is not a safe place, that danger can strike at any time or 

location, and that life, in the end, is tenuous and precious.”24 (WARR, 2000: 452). Warr 

(2000) também enxerga dificuldades mesmo nos estudos exemplares do tema em definir o 

fenômeno. Segundo ele, a maioria dos estudos falha em distinguir percepção, cognição e 

emoção:  

Notwithstanding the claims of some, fear is not a perception of the environment (an 

awareness or experience of sensory stimuli), but a reaction to the perceived 

environment. Although fear may result from the cognitive processing or evaluation 

 
23 Numa escala de 1 (muito seguro) e 5 (muito inseguro). 
24 Tradução livre: “Eles são um lembrete para todos que o mundo não é um lugar seguro, que o perigo pode 

atacar a qualquer hora ou local e que a vida, no final das contas, é tênue e preciosa.”. 
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of perceptual information (e.g., a judgment that an approaching male is armed, or 

that a sound signals danger), fear is not itself a belief, attitude, or evaluation. On the 

contrary, fear is an emotion, a feeling of alarm or dread caused by an awareness or 

expectation of danger (see SLUCKIN 1979). This affective state is ordinarily 

(though not invariably) associated with certain physiological changes, including 

increased heart rate, rapid breathing, sweating, decreased salivation, and increased 

galvanic skin response (THOMSON 1979; MAYES 1979) 25 (WARR, 2000: 453-

454). 

 

O medo não poderia ser a percepção do risco, pois seria uma consequência dela. Assim 

como a ansiedade é uma condição crônica sobre passado ou futuro enquanto o medo seria 

sentido no presente de uma breve situação de perigo. Outros fatores devem ser considerados 

para caracterizar o medo, a saber, a intensidade, a prevalência e sua duração no nível nacional, 

comunitário ou individual (WARR, 2000).  

Assim, a causa imediata de sentir na pele o medo de qualquer crime ou violência seria a 

percepção do risco de ele ocorrer. Dos problemas entorno da discussão sobre redução da 

criminalidade ou apenas do medo relacionado a ela emerge o mal-entendido no qual a 

percepção do risco é vista como igual à realidade objetiva do risco. As pessoas tendem a 

supervalorizar eventos com riscos letais raros em vez daqueles mais comuns, por exemplo, 

homicídios em vez de ataques cardíacos. Embora a relação não seja clara e simples, a mídia 

desempenha um papel relevante na formulação pública sobre as imagens da criminalidade em 

uma região. Frequentemente a mídia é simplista e, por vezes, sensacionalista ao relatar crimes 

raros sem realizar uma comparação ou esclarecer as probabilidades de aquilo ocorrer. Deveria 

ser papel das instituições de controle contextualizar as comunicações entorno da 

criminalidade, além de construir relatórios completos sobre ela, contribuindo, então, para as 

percepções de risco terem mais proximidade com o real. Aliás, essa seria uma política pública 

coerente na busca de redução do “medo do crime” (WARR, 2000). As contribuições dos 

estudos de Mark Warr sobre esse fenômeno vão além de entender a diferença entre o medo e a 

percepção do risco, outro fator entra na equação: a seriedade da ofensa. Segundo o autor, 

somente quando as consequências de uma ofensa são tidas como sérias, e a pessoa entende ser 

possível sua ocorrência, o “medo do crime” existe.  

 
25 Tradução livre: “Apesar das afirmações de alguns, o medo não é uma percepção do ambiente (uma consciência 

ou experiência de estímulos sensoriais), mas uma reação ao ambiente percebido. Embora o medo possa resultar 

do processamento cognitivo ou da avaliação de informações perceptivas (por exemplo, um julgamento de que 

um homem que se aproxima está armado ou que um som sinaliza perigo), o medo não é em si uma crença, 

atitude ou avaliação. Pelo contrário, o medo é uma emoção, um sentimento de alarme ou pavor causado por uma 

consciência, ou expectativa de perigo (ver SLUCKIN, 1979). Este estado afetivo está normalmente (embora não 

invariavelmente) associado a certas mudanças fisiológicas, incluindo aumento da frequência cardíaca, respiração 

rápida, sudorese, diminuição da salivação e aumento da resposta galvânica da pele.”. 
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Na América Latina, as altas taxas de preocupação com a insegurança26 e de ocorrências 

criminais trazem contornos específicos para a relação entre o “medo do crime” e a mídia, pois 

tal preocupação é mais relevante do que nos países centrais e a experiência com o crime é 

mais próxima e frequente (FOCÁS; KESSLER, 2015). Os meios de comunicação, por sua 

vez, tendem a serem sensacionalistas (mostrando as notícias de forma descontextualizada), 

conservadores (realizam associações entre pobreza e criminalidade) e sanguinários, no sentido 

de relatar e/ou mostrar detalhes cruéis e viscerais dos crimes (FOCÁS; KESSLER, 2015; 

FOCÁS; ZUNINO, 2019). Além disso, a existência de mídias pró e contra governos da região 

faz com que a informação sobre insegurança entre no rol das desconfianças, os que mais 

confiam nas fontes (em ordem decrescente) são os brasileiros, os uruguaios, os chilenos e os 

costa-riquenhos, por outro lado, os que menos confiam nelas são os peruanos, bolivianos e 

argentinos; apesar disso, os meios de comunicação no contexto latino-americano são uma das 

instituições que mais gozam de credibilidade27 (FOCÁS; KESSLER, 2015). Nesse sentido, 

para Brenda Focás e Gabriel Kessler (2015), o que o conjunto de pesquisas latino-americanas, 

sobretudo as qualitativas, mostra sobre essa relação entre medo e mídia é que o contexto 

pessoal diante da interpretação da notícia tem relevância particular sobre o medo28, ou seja, se 

uma pessoa se identifica com a vítima ou com o perpetrador tende a ter valorações distintas 

sobre o ocorrido, por conta da empatia com um dos lados na leitura do fato. Os autores 

argentinos reforçam também que as informações não são recebidas de forma passiva29, é 

necessário que exista uma “consonância intersubjetiva”, isto é, uma validação da percepção 

cotidiana do que as pessoas recebem da televisão, por exemplo. Outra questão é o 

enquadramento (framing) das notícias. No caso da insegurança, os autores falam 

especificamente em “efeito framing” responsável por atribuir responsabilidades de causa e 

tratamento da criminalidade. Segundo eles, a cultura age como um “armazém” em que esses 

frames das notícias podem coincidir ou não nos receptores das notícias30. No mais, Focás e 

 
26 Para eles, a insegurança é “una percepcion o un sentimiento, ya que, cuando las tasas de delito bajan, el 

sentimiento de inseguridad sigue estable o incluso se incrementa. Eso demuestra que el concepto de inseguridad 

‘expresa una demanda, la sensacion de una aporia en la capacidad del Estado de garantizar un umbral aceptable 

de riegos que se perciben ligados al delito’” (FOCÁS; KESSLER, 2015: 43). 
27 Essas afirmações foram feitas em 2015 pelos autores, é possível, assim como em todo o mundo, que o 

fenômeno das fake News, impulsionado pelas mídias sociais digitais tenham modificado essa realidade também 

no contexto latino-americano.  
28 Eles usam como exemplo o caso do Índio Galdino e utilizam o trabalho de Luanda Schramm, A televisão e as 

múltiplas vozes dos adolescentes. Um estudo de recepção sobre o assassinato do índio Galdino (2003).  
29 Desta vez utilizam um estudo da Costa Rica de Karina Fonseca Vindas e Carlos Sandoval Garcia, Medios de 

comunicacion e (in)seguridad ciudadana en Costa Rica (2006). 
30 Neste caso, eles se referem ao trabalho da argentina Natalia Aruguete, Framing. La perspectiva de las noticias 

(2011). 
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Kessler (2015) apresentam uma relação entre os meios de comunicação, sobretudo a televisão, 

e o fato de na América Latina o país ser percebido como mais inseguro do que a cidade ou o 

bairro. Para eles, existe uma sintonia entre a formulação de uma agenda pela informação 

televisiva e esse sentimento, como uma vitimização vicária que ganha contornos diferentes 

quando o nível local é acionado; o cotidiano faz com que as informações sejam revistas na 

aceitação da realidade próxima, o que não pode ser feito a nível nacional e, portanto, haveria 

essa noção de que o país como um todo é mais inseguro do que o bairro ou a cidade. No 

entanto, isso influi, segundo os autores, na percepção de que o futuro tende a ser pior para o 

nível local. Isso estaria impulsionado pelo fato de que, nesta região do mundo, não só as 

grandes cidades são o lócus da insegurança, algo estendido também para as urbes médias e 

pequenas (FOCÁS; KESSLER, 2015). Assim, como nos estudos anglo-saxões, os meios de 

comunicação são vistos como um fator importante na produção do medo, mas há a mesma 

dificuldade em se definir exatamente qual o papel desses meios nisso, somado ao fato de que 

os estudos latino-americanos possuem uma tendência qualitativa maior do que os seminais, 

dificultando realizar generalizações; além disso, enquanto no contexto anglo-saxão os 

discursos de insegurança tendem a coincidir com setores mais conservadores, o crescimento 

dessa preocupação na América Latina, potencializado pelo cotidiano violento e a agenda de 

discussão midiática, tende a sedimentar um processo social que caminha na direção de 

posturas cada vez mais punitivas (Idem). À título de exemplificação, na América Latina quase 

24% das pessoas aprovam fazer “justiça com as próprias mãos” (PNUD, 2013).  

1.1.3. Incivilidades físicas e sociais 

Durante algum tempo, para os pesquisadores do tema, somente deveriam ser 

considerados para análise do “medo do crime” aqueles atores cuja vitimização de fato os 

acometeu. Dessa forma, essa acabou sendo uma variável explicativa privilegiada. Entretanto, 

no decorrer da realização de estudos empíricos, viu-se a necessidade de entender como as 

experiências indiretas com a vitimização desempenhavam um papel até mais relevante na 

identificação do “medo do crime”. Esse movimento faz parte de um entendimento mais amplo 

no qual “medo do crime” e crime são fenômenos autônomos com fatores próprios de 

desenvolvimento. Nesse sentido, uma pessoa pode ser afetada diretamente pela vitimização ou 

ela pode se informar sobre essas dinâmicas criminais pela vizinhança, pelas fofocas e rumores 

da região e pela mídia. Ter sido vítima de um crime e ser mais medroso é uma relação confusa 

e difícil de afirmar, geralmente, as pessoas ficam mais cautelosas (Hale, 1996). Por outro 

lado, isso poderia ser dito com mais certeza sobre a relação entre vitimização indireta e medo 
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(BOX ET AL., 1988). A circulação local de informações possui a capacidade de demonstrar a 

qualidade das redes informais de controle, seja para atestar sua força comunitária ou sua 

fraqueza moral. O uso dessas informações à nível individual impacta na percepção do risco, 

no entendimento da seriedade das ofensas e, portanto, na sensibilidade dos atores sobre os 

riscos (WARR, 2000; HALE, 1996).  

Levando em consideração o fato de o “medo do crime” não dispor de uma relação tão 

dependente da vitimização direta, a gama de fatores explicativos aumentou nas pesquisas 

empíricas que se propuseram a analisá-lo. Uma delas valoriza os aspectos ambientais. Sob 

esse aspecto, é discutida como a desordem social (SKOGAN, 2012) adquire notoriedade na 

definição dos níveis de “medo do crime”. Nesse sentido, o que se busca mostrar é como as 

pessoas percebem o ambiente à sua volta, em referência aos aspectos sociais e físicos, como, 

por exemplo: limpeza, pichações, prédios abandonados, prostituição, vadiagem e pessoas em 

situação de rua. Desse modo, nessa chave de explicação os sinais de perturbação moral e 

física de uma área impactam a qualidade de vida das pessoas tanto quanto em definir quem 

elas são diante do perigo (HALE, 1996; SKOGAN, 2012).  

De acordo com LaGrange, Ferraro e Supanic (1992), o termo incivilidades é o mais 

comum para indicar pistas de desorganização física e social. Assim, nele estão contidas as 

desordens físicas e comportamentos sociais disruptivos. Os autores a definem como “low-

level breaches of community standards that signal an erosion of conventionally accepted 

norms and values”31 (LAGRANGE ET AL., 1992: 312). De acordo com esses autores, o 

interesse pelo tema surge com os estudos clássicos da sociologia urbana de Chicago e 

ressurge na década de 1960 como um “mal-estar urbano” quando a preocupação, ao menos 

governamental32, era a lei e ordem. As incivilidades não necessariamente são a causa da 

incitação do medo, mas as pessoas geralmente relacionam áreas desordenadas com as 

atividades criminais (SKOGAN, 2012). Os componentes sociais são capazes de gerarem mais 

medo que os físicos, isto é, pessoas com comportamentos disruptivos impactam mais do que 

paredes grafitadas e chãos sujos com cacos de vidro33. Assim, a ligação entre percepção de 

incivilidades a nível individual e o medo tende a ser mais forte no nível social do que físico.  

As incivilidades, geralmente, não são correlacionadas com gênero e idade, mas sim com 

raça, renda, coesão social da vizinhança, experiência de vitimização e dinâmica criminal local 

 
31 Tradução livre: “violações de baixo nível das normas comunitárias que sinalizam uma erosão das regras e 

valores convencionalmente aceitos”. 
32 Adiante veremos como Lee (2008) e Loo (2008) problematizam essa preocupação governamental e a 

relacionam com o nascimento do fear of crime como campo de estudos.  
33 Em referência à Rohe e Burby (1988, apud LAGRANGE; FERRARO; SUPANIC, 1992). 
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(LAGRANGE; FERRARO; SUPANIC, 1992). Falando em significância estatística, 

normalmente, variáveis sociodemográficas são mais fortemente correlacionadas com 

incivilidades sociais do que com as físicas. Moradores de áreas rurais se incomodam tanto 

quanto os de áreas urbanas com as incivilidades; não se sabe ao certo se eles estão expostos ao 

mesmo grau dos citadinos ou se, apenas, são menos tolerantes. Na época, LaGrange, Ferraro e 

Supanic (1992) afirmaram ser comum na literatura relacionar incivilidades e “medo do 

crime”, mas não era da mesma forma com as percepções sobre os riscos de crime. Para eles, 

as incivilidades sociais e físicas são igualmente relevantes para se estudar o medo. Entretanto, 

as sociais possuem um efeito maior para a percepção do risco. Além disso, as incivilidades 

estão mais fortemente associadas com a percepção do risco do que o medo. Isto é, com a 

avaliação cognitiva do potencial para o crime. Apesar de que, a percepção do risco possui um 

impacto significativo no “medo do crime”. Portanto, a incivilidade é preditiva do medo, o 

efeito é indireto e mediado pela percepção do risco. Ao fim de seu estudo, eles criticam a 

literatura por conceber as incivilidades como algo “ruim”. Haveria um “viés de classe média” 

nessa visão, dizem os autores, pois moradores de lugares “desorganizados” tendem a se 

incomodarem menos com esses fatores. Skogan (2012) faz um contraponto dizendo que as 

pesquisas sobre desordem social sempre encontraram um nível de concordância muito 

semelhante entre os moradores de uma mesma região, as diferenças estavam mais 

relacionadas à percepção de vulnerabilidade e tempo de exposição do que a fatores 

socioeconômicos. 

Dos estudos latino-americanos que dialogam nessa perspectiva destaca-se no Brasil o de 

Silva e Beato (2013) que realizam um estudo na cidade de Belo Horizonte tratando 

especificamente da ecologia do medo. Para eles, o “medo do crime” poderia ser definido 

como uma reação emocional negativa devido à criminalidade. Mas, por considerarem, assim 

como boa parte da literatura criminológica anglo-saxã, que o crime, enquanto tal não é 

preditor do medo, este ocorrendo, assim, por conta de símbolos associados a ele, o trabalho 

trata dos fatores que influenciam a “ecologia social do medo” na cidade. Sua principal fonte 

de dados foi o survey realizado pelo Centro de Estudos de Criminalidade e Segurança Pública 

(CRISP/UFMG) em 2006. O medo foi operacionalizado, segundo os autores, a partir de 

comportamentos específicos que implicam restrições conscientes acerca do julgamento de 

perigo ou risco. As hipóteses são de que níveis baixos de medo estariam correlacionados com 

medidas de integração social da vizinhança (como a eficácia coletiva34) e as incivilidades 

 
34 Os autores se baseiam em Sampson et al. (1997) para fundamentar esse conceito. 
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físicas e sociais estariam associadas com comportamentos restritivos, evidenciando um maior 

medo – haja vista a forma de operacionalizar o conceito. Os resultados no nível estrutural da 

vizinhança demonstram que o aumento da renda média diminui o medo, o que se contrapõe às 

afirmações de LaGrange, Ferraro e Supanic (1992) e fortalece o argumento de Skogan (2012). 

Por outro lado, os resultados também apontam que as taxas de crimes violentos influenciam 

no aumento de comportamentos restritivos, e a estabilidade de residência (o tempo de 

convivência) reduz o “medo do crime”. No nível individual, mulheres, idosos, brancos e 

casados apresentam associação positiva com esse tipo de medo. O resultado mais importante 

do trabalho, é demonstrar que os fatores ligados à eficácia coletiva, em especial a coesão 

social, anulam a relação entre taxa de criminalidade violenta e medo. Ou seja,  

a despeito de uma elevada taxa de crime violento, a maneira como as pessoas 

percebem o ambiente e o modo com que a violência modifica o seu comportamento 

devido ao medo são dependentes de suas relações sociais mais próximas, isto é, do 

seu grau de coesão social em nível comunitário (SILVA; BEATO, 2013: 165).  

 

No estudo de Silva e Beato (2013), não foi encontrada uma associação positiva entre 

desordem e medo, algo comum na literatura criminológica anglo-saxã (FERRARO; 

LAGRANGE, 1987; SKOGAN, 2012). Os autores, no entanto, alertam que isso poderia ser 

uma das limitações do estudo, tendo em vista a forma como o medo foi operacionalizado. Eles 

usaram o conceito de vizinhança a partir das categorias censitárias definidas pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o que, segundo alertam, pode acarretar 

diferenças significativas ao se trabalhar especificamente com os conceitos de bairros e 

comunidades. Apesar disso, os autores encontraram uma forma original de operacionalizar o 

medo. Essa estratégia foi motivada pela falta de indicadores para se mensurar o medo 

associado ao crime e à violência no contexto brasileiro, trazendo implicações positivas para 

estudos futuros no país (SILVA; BEATO, 2013). No Brasil, inclusive, existem alguns estudos 

que seguem uma perspectiva similar, dentre eles, o de Villarreal e Silva (2006), Caminhas 

(2010) e Borges (2011). E outros, com uma abordagem qualitativa, como Frattari (2013) e 

Talone (2015).  

Alguns autores investem na construção de modelos que os auxiliem no desenho das 

pesquisas cuja finalidade é estudar o “medo do crime”. Uma das construções mais 

referenciadas e reconhecidas é o Modelo Genérico do Medo do Crime baseado na Abordagem 

de Interpretação do Risco de Kenneth F. Ferraro, publicado em 1995 no livro Fear of crime: 

Interpreting victimization risk. O estudo é sobre como as pessoas interpretam a realidade 

criminal e o potencial criminal ao redor delas. Para além do medo e do risco, é sua tarefa 

saber como as pessoas dão sentido e interpretam o mundo. Ferraro (1995) irá, a partir de uma 
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amostra nacional dos EUA, examinar a influência do risco “oficial” e da percepção do risco 

no “medo do crime”. Com base na construção teórica do modelo, a percepção do risco é o 

fator pivotal influenciando a reação emocional do medo. Tal modelo inclui as informações 

sobre a interpretação ecológica do crime e vitimização – para julgar o risco sobre vitimizações 

específicas. Duas reações são prováveis: mudar os comportamentos para minimizar o risco ou 

sentir medo. Segundo os resultados, os adultos geralmente têm níveis de medos equivalentes 

com os riscos estabelecidos pelas estatísticas oficiais e tais medos são fortemente moldados 

por sua percepção do risco. O paradoxo vitimização-medo por idade é questionado. Os jovens 

são mais temerosos, segundo Ferraro, e seus níveis de medo estão correlacionados com seus 

respectivos riscos de vitimização. As mulheres de todas as idades reportam altos níveis de 

medo balizados principalmente pela sombra da violação sexual. O ponto central de sua 

pesquisa gira entorno da distribuição e etiologia do “medo do crime” nos Estados Unidos. 

Ferraro (1995) deseja saber quem são as pessoas mais atemorizadas e oferecer explicações 

para esses medos. Sua definição de “medo do crime” é a mesma apresentada em trabalhos 

anteriores com LaGrange35: “Fear of crime is an emotional response of dread or anxiety to 

crime or symbols that a person associates with crime” 36 (FERRARO, 1995: 7-8). Para 

produzir reação em humanos é necessário ao menos uma situação possuir um perigo 

potencial, seja ele real ou imaginado. O perigo potencial é chamado por Ferraro (1995) de 

risco percebido, definido pelo ator social em associação com os outros. 

 

Figura 3 - Modelo genérico do medo do crime baseado na abordagem de interpretação do risco. 

 

Fonte: Ferraro, 1995: 18. 

 
35 Ver Ferraro e LaGrange (1987; 1992). 
36 Tradução livre: “O medo do crime é uma resposta emocional de pavor ou ansiedade ao crime, ou aos símbolos 

que uma pessoa associa ao crime”. 
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Antes desse estudo, as pesquisas costumavam se perguntar como as diferenças entre 

sexo e gênero afetam o “medo do crime”, carecendo de uma estrutura teórica satisfatória. A 

falta do elemento risco e/ou da percepção do risco nas análises prévias, sugere Ferraro (1995), 

contribuiu para a falta de clareza nas abordagens teóricas. Seu livro, por sua vez, almejou 

enfatizar esse tipo de medo a partir da população e promover insights sobre o porquê certos 

grupos sociais seriam mais afetados. Em todos os estudos que consideraram o risco ou a 

percepção sobre ele, esse fator acabou sendo central na explicação do fenômeno. Nesse 

sentido, embora sua abordagem tenha dado ênfase na interação simbólica, perspectivas 

teóricas adicionais foram integradas para desenvolver a abordagem da interpretação do risco. 

Assim, levando em consideração a definição anterior de “medo do crime”, de acordo com 

Ferraro (1995), o interacionismo simbólico é uma abordagem teórica capaz de esclarecer 

como os atores reúnem e interpretam as informações sobre seus potenciais de vitimização e 

escolhem, a partir disso, como agir apropriadamente. Nessa perspectiva, a “situação” se refere 

às condições objetivas e a “definição de situação” as experiências subjetivas da referida 

situação. Desse modo, a primeira diz respeito a todo ambiente físico, pessoal e ecológico, os 

índices de crime, as experiências de vitimizações e informações, enquanto a segunda é sobre 

como os indivíduos e grupos interpretam essas situações no contexto social. Os estímulos 

físicos e culturais são responsáveis pelo desenvolvimento dos significados das coisas pelas 

quais os indivíduos atuam. Os estímulos físicos têm a ver com os ambientes e as relações 

espaciais decorrentes de seu uso. Os culturais, por exemplo, são recheados com artefatos, 

estruturas e processos produtores de significados para os julgamentos sobre o ambiente. O 

conhecimento, seja ele técnico, científico ou de senso comum desempenha também um papel. 

Por fim, é demonstrado como outras perspectivas contribuem para interpretar como os fatores 

“ambientais” influenciam os processos de definição de situação. Assim, Ferraro (1995) 

relaciona uma análise micro e macrossociológica ao considerar as “incivilidades” e a 

“oportunidade criminal”. A teoria das incivilidades é útil para o arcabouço interacionista 

porque desenvolve como as pessoas usam as informações recolhidas sobre o ambiente. E a 

teoria da oportunidade do crime permite entender como forças macroestruturais e geográficas 

afetam a maneira pela qual certas situações são definidas como perigosas (FERRARO; 

LAGRANGE, 1987; LAGRANGE ET AL., 1992). Assim:  

Both the ecological and personal characteristics are seen as shaping perceptions of 

neighborhood incivility and cohesion. Neighborhood incivility and cohesion are 

probably negatively related but this is always dependent upon perceptions of 

neighborhood characteristics. These perceptions of neighborhood characteristics, in 

turn, affect perceived risk. In considering both ecological and personal 
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characteristics, the meanings that actors learn and attribute to these phenomena are 

crucial in assessing risk of criminal victimization37 (FERRARO, 1995: 18-19). 

 

1.1.4.  Indivíduo, sociedade e medo 

Jonathan Jackson (2008) realiza um esforço teórico para enveredar por um caminho 

compreensivo no estudo do “medo do crime”. Para o autor, é preciso ter em mente a natureza 

psicológica e sociológica das questões relativas ao fenômeno. Os processos responsáveis 

pelas conexões entre percepções do risco e as emoções são parte do grupo psicológico. 

Aqueles em que o significado cultural e social do crime, do desvio e da estabilidade social 

prevalece são considerados parte do sociológico. A percepção do risco, a partir de um ponto 

de vista interdisciplinar, é a pedra angular no argumento do autor. Jackson (2008) divide o 

estudo do risco em duas possibilidades, a probabilística e a contextualista. Uma atribui um 

evento específico e suas consequências ao risco de algo ocorrer enquanto a outra torna a 

probabilidade apenas uma dentre os diferentes fatores, sem a necessidade de singularidade. 

Na perspectiva contextualista38 do risco, é considerada a sua psicologia; como ele é 

construído e a informação circulada; os processos e interesses institucionais em jogo na sua 

ampliação e atenuação; e o significado social do crime compartilhado e determinado pelas 

percepções públicas de risco. Nem todos percebem o risco da mesma forma, essa é a principal 

diferença ao seguir esse caminho. Assim, é preciso uma sensibilidade diferencial quanto ao 

impacto e aos efeitos do crime para compreender como distintas imagens são criadas. Nelas 

estão misturadas sensações de probabilidade, controle e consequências. Além disso, o autor 

atenta para o fato do crime não ser entendido de forma abstrata, mas sim como algo 

relacionado a indivíduos e contextos. Desse modo, atribulações e a culpa agem por meio da 

influência social, criando narrativas.  

Quando tentamos compreender como acontece a construção do risco no nível individual 

precisamos entender o papel da vulnerabilidade e da representação desta. A vulnerabilidade é 

vista em termos de antecipação das consequências de uma vitimização, sendo uma questão-

chave para a literatura do “medo do crime” (BOX ET AL., 1988; HALE, 1996; HENSON; 

REYNS, 2015). Logo, distintos grupos ponderam de forma diferente sua capacidade de 

controlar os impactos dessa ocorrência bem como a sua probabilidade em ser alvo dela, seja 

 
37 Tradução livre: “Tanto as características ecológicas quanto as pessoais são vistas como moldando as 

percepções da incivilidade e coesão do bairro. A incivilidade e a coesão da vizinhança provavelmente estão 

negativamente relacionadas, mas isso sempre depende das percepções das características da vizinhança. Essas 

percepções das características da vizinhança, por sua vez, afetam o risco percebido. Ao considerar as 

características ecológicas e pessoais, os significados que os atores aprendem e atribuem a esses fenômenos são 

cruciais na avaliação do risco de vitimização criminal”. 
38 Jackson (2008) faz referência ao trabalho de Thompson e Dean (1996).  
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por condições físicas ou ambientais. Como vimos anteriormente, dessa linha de pesquisa 

surge o debate em torno das mulheres e idosos “se enxergarem”39 mais vulneráveis. Essas 

representações podem ser cognitivas ou afetivas, considerando probabilidades e 

consequências, respectivamente. No entanto, quanto mais os indivíduos percebem sérias as 

consequências, mais eles julgam alta a probabilidade de vitimização. Cognição e emoção não 

precisam ser necessariamente dependentes. Essas representações ou narrativas do risco podem 

ser produto da mídia, ou das comunicações interpessoais (rumores, fofocas e afins), 

entretanto, são traduzidas em preocupações pessoais. Ainda, é preciso considerar duas 

dimensões do “medo do crime”, a preocupação cotidiana e outra mais próxima de uma 

ansiedade difusa, isto é, uma dimensão da experiência e outra da expressão. A experiência 

está relacionada com eventos concretos, são respostas ao ambiente físico e social, às crenças 

sobre a prevalência de crimes e ao senso pessoal de vulnerabilidade. O medo expressado 

articula atitudes e valores mais gerais, talvez nesse aspecto o medo – no sentido da emoção-

choque – não seja o que está em pauta, mas sim preocupações sociais diversas canalizadas 

pelo conceito simbolicamente denso de crime, como uma metáfora. Os surveys de vitimização 

tendem a sobrepor essas duas dimensões e acabam exagerando a frequência de tal emoção. O 

autor é um dos que ditam as possibilidades de alterar esse quadro (JACKSON, 2004; 2008).  

Tirando o mundo social dos parêntesis, como Jackson (2008) sugere, é preciso ter em 

mente o lugar do crime nele. Em sua análise, considerada neo-durkheimiana, a ofensa com o 

crime demonstra a coesão da comunidade e a decadência social (Jackson, 2004). Moralidade, 

culpa e visões de mundo entram na conta40. Os indivíduos, de acordo com o autor, inscrevem 

suas representações do risco em carne e sangue. De início, ele critica o paradoxo risco-medo – 

aquele que foca na preocupação das pessoas em serem vítimas, pois estariam se baseando 

excessivamente na representação do risco a partir das experiências particulares dessas 

pessoas. Quando, na verdade, a experiência indireta, isto é, o ambiente social em vez do físico 

parece ser o verdadeiro “multiplicador de crimes”41, desempenhando um papel mais forte na 

ansiedade (LaGrange et al., 1992; Hale, 1996). As informações de segunda mão, incluindo a 

mídia, como vimos, podem valorizar aqueles crimes com as consequências mais graves, 

causando sentimentos mais emocionais do que cognitivos sobre a criminalidade em geral 

(WARR, 2000; FOCÁS; KESSLER, 2015; FOCÁS; ZUNINO, 2019). Além disso, a indústria 

 
39 A maioria dos estudos críticos, como da criminologia feminista, apontam que são as pesquisas as responsáveis 

por afirmar isso, não as mulheres propriamente ditas.  
40 O autor cita Douglas (1992) e Sparks (1992) para embasar suas afirmações.  
41 Ele toma esse conceito de Taylor e Hale (1986).  
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do “medo do crime” também desempenha um papel na ampliação das percepções dos riscos, 

apesar de ter fins próprios nesse movimento (LEE, 1999; 2001; 2008). Isto causa não só a 

capitalização das ansiedades, mas a criação de sensibilidades na população sobre o crime. 

Jackson (2008) ressalta a moralidade do crime:  

Crimes stimulate outrage and moral judgement in the observer. Crime is typically 

intentional: someone is seeking to deprive someone else of something – to damage 

them physically, psychologically or emotionally. The ‘how dare they’ factor may 

thus add a certain inflection to the risk of crime, an extra layer of significance and 

importance, raising the salience and inflecting the meaning of crime and crime-risk42 

(JACKSON, 2008: 156). 

 

Ademais, essa condição específica da percepção do risco de crime pode gerar avaliações 

e respostas ao mundo social, sejam elas sobre controle, ordem, desvio ou identidade do grupo. 

As crenças e os símbolos sobre as ameaças ou perigos são condicionados culturalmente, 

assim, essas impressões variam de acordo com o contexto. A concepção das pessoas sobre 

perigo ou risco varia de acordo com as relações sociais, organizando ou reforçando-as de 

acordo com as hierarquias de poder43. Nesse sentido, Mary Douglas (1996) usa uma metáfora 

esclarecedora. Para ela, a forma errônea de interpretar os fatores sociais na percepção do risco 

é encará-los como manchas em uma lente que distorcem a imagem verdadeira. Essa visão 

negativa da influência do social descarta juízos morais sobre o tipo de sociedade em que as 

pessoas desejam viver. Em vez de distorções na realidade, os fatores sociais são melhorias, 

fruto de um foco aguçado no qual a sociedade também está sendo avaliada junto com as 

percepções dos riscos.  

Dentro dessa discussão, Doriam Borges (2011) realiza o estudo brasileiro de maior 

fôlego sobre o “medo do crime”. Sua análise é feita a partir da construção e teste de um 

modelo chamado de “crenças de perigo”, visando entender como este último influencia o 

sentimento de insegurança (o medo construído socioculturalmente) e o “medo do crime” (o 

experimentado) da população carioca. Para isso, ele utilizou a Pesquisa de Condições de Vida 

e Vitimização na Região Metropolitana do Rio de Janeiro (PCVV), realizada pelo Instituto de 

Segurança Pública (ISP) em 2007. A metodologia estatística empregada foi a de cluster44. O 

trabalho de Ferraro (1995) ocupa uma posição privilegiada na construção do modelo de 

 
42 Tradução livre: “Os crimes estimulam a indignação e o julgamento moral do observador. O crime é 

tipicamente intencional: alguém está tentando privar outra pessoa de algo - prejudicá-la física, psicológica ou 

emocionalmente. O fator “como eles ousam” pode, portanto, adicionar certa inflexão ao risco de crime, uma 

camada extra de significância e importância, aumentando a relevância e flexionando o significado do crime e do 

risco de crime”. 
43 Jackson (2008) baseia-se na discussão de Mary Douglas (1992). 
44 O Autor utilizou a metodologia de Booysen et al. (2005) para construir os índices que representam as “crenças 

de perigo”. 
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Borges (2011) cujo medo é “[...] um sinal de alerta e aviso de perigo, [...] uma reação a algo 

que possa ser perigoso de fato ou classificado como tal, segundo uma crença” (BORGES, 

2011: 59-60). A forma como os indivíduos interpretam e julgam o mundo ao seu redor é 

mediada pela construção sociocultural de motivações específicas como crenças e valores. De 

acordo com cada contexto social, as crenças podem reverberar em emoções como o medo, 

sentidas de forma individual e/ou coletiva. Elas são um elo entre o real e o imaginado, tecidas 

pelos processos de interações entre os indivíduos. Então, segundo Borges (2011), 

compreendê-las vai além de saber o que elas pensam sobre algo ou alguém, mas como e por 

que pensam de tal forma.  

 

Figura 4 - Modelo de Crenças de Perigo. 

 

Fonte: Borges, 2011: 83. 

Assim como no modelo de Ferraro (1995), é preciso perceber símbolos associados aos 

crimes para alguém sentir medo. São necessários estímulos para a reação emocional, às vezes 

também fisiológica, de defesa e luta do medo ser deflagrada. Embora seja muitas vezes 

imaginado e nem sempre vivido, o medo é real; esse ângulo, pelo menos em alguma medida, 

desvaloriza discussões sobre sua irracionalidade. Seria diferente cobrar racionalidade entre a 

percepção e o risco objetivo, tendo em vista a possibilidade de comparação entre um 

fenômeno subjetivo e sua contrapartida objetiva (WARR, 2000). Para Borges (2011), esses 

estímulos são as crenças. Os indivíduos constroem algo ou alguém como perigoso nas 

interações sociais. Processos históricos, culturais e cognitivos desempenham um papel 

fundamental na definição dos julgamentos e valores disponíveis para os atores sociais agirem 

em um contexto específico. Contos, mitos, estórias, fantasias, ditados populares, instituições e 
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tecidos urbanos, são apenas alguns dos elementos participantes dos processos de 

assentamento do significado das coisas em uma sociedade. Como Durkheim45 nos ensinou 

outrora, a cristalização dos significados das palavras de uma língua nos permite a 

comunicação fluída. As crenças atuam no mundo social de forma similar simbolicamente. 

Borges (2011) seleciona cinco crenças, compostas por diversas ações, capazes de provocar a 

reação emocional de medo: 

[...] a crença de que o indivíduo é um alvo atrativo; a crença de que determinado 

ambiente é perigoso; a crença de que há muita violência na sociedade; a crença de 

estar desprotegido; e a crença da presença de um potencial ofensor. Se o indivíduo 

possui alguma dessas Crenças de Perigo e é exposto a um sinal potencial de perigo 

associado a essa(s) crença(s), então sentirá o medo (BORGES, 2011: 81).  

 

Partindo do princípio que essas crenças são construídas socioculturalmente46, Borges 

(2011) concebe índices para representá-las a partir da PCVV realizada pelo ISP em 2007. Os 

índices são de: (1) vitimização direta e indireta; (2) abandono do espaço público; (3) 

desordem física e social na vizinhança; (4) sinais de violência na vizinhança; (5) integração 

social na vizinhança; (6) crença que há mais violência; (7) falta de confiança na polícia; (8) 

alvo atrativo. O seu Modelo baseia-se em duas perguntas da PCVV sobre vitimização, que 

desejam saber como as pessoas se sentem47 ao caminhar de dia ou de noite em suas 

vizinhanças, na cidade do Rio de Janeiro. Assim, os índices que representam a crenças de que 

o ambiente é perigoso (1, 2 e 4) aumentam as chances das pessoas se sentirem muito 

inseguras. No índice (1) isso é verdade para noite e não para o dia. O índice (3), que também 

parte da crença de que o ambiente é perigoso, surpreendeu ao diminuir as probabilidades de 

uma pessoa se sentir muito insegura à medida que ele cresce48. A crença de que há mais 

violência teve um efeito contrário, quanto maior o índice (6), menos as pessoas se sentiam 

muito inseguras. Os índices (5) e (7), sobre a crença da ausência de um guardião formal ou 

informal possibilitam o sentimento de insegurança. Quando eles crescem, haveria mais chance 

de uma pessoa se sentir insegura do que segura. Por fim, o índice (8), confirma os principais 

resultados da literatura de que quanto mais os indivíduos consideram-se atrativos para uma 

ação criminosa, mais se sentem inseguros.  

 
45 Em As formas elementares da vida religiosa [1912]. 
46 Essa é sua visão sobre as crenças e não o medo. Apesar das crenças, os estímulos do medo, terem sua 

construção social e cultural identificadas, o autor interpreta a emoção pelo viés da reação corporal. Por isso, seu 

trabalho está nesse primeiro momento do gradiente analítico do medo da violência.  
47 Quatro resultados possíveis para cada questão: muito ou pouco seguro e muito ou pouco inseguro. 
48 O autor alerta que isso pode ser porque as perguntas que compõem esse índice são relativas à vizinhança e, 

segundo Newman (1972 apud BORGES, 2011), a avaliação da vizinhança tende a ser melhor que a da realidade 

(BORGES, 2011: 216). 
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O trabalho de Borges (2011) demonstra a importância de não desconsiderar as 

mudanças teóricas e metodológicas no estudo quantitativo do “medo do crime”. As estratégias 

de operacionalização do fenômeno passaram a considerar as principais críticas sobre o uso 

dos surveys. A cautela em mensurar o medo e, consequentemente, apresentar seus resultados 

se tornou uma das principais características dos estudos que utilizam esse método. 

  

1.2. Estratégias de contenção 

Como um problema público, Hale (1996) identifica alguns conjuntos de perspectivas de 

ação comumente associados com a “redução” do “medo do crime”. Autores centrados na 

perspectiva da vitimização acreditam ser suficiente, ou controlar o nível de criminalidade, 

caso apostem na vitimização direta como fator privilegiado na explicação do “medo do 

crime”; ou controlar a qualidade das informações circuladas sobre os delitos, contribuindo 

para ajudar as percepções dos riscos de as pessoas estarem mais próximas do risco “real” 

(WARR, 2000). A comunidade é uma das formas de reduzir o medo para quem valoriza a 

integração social como possível fator de controle da criminalidade (SKOGAN, 2012). 

Contudo, somente quando relacionada com um ambiente “perigoso”, em termo de 

incivilidades, ter sido vitimizado parece desempenhar um papel significativo no medo 

(LAGRANGE ET AL. 1992). Isso pode acontecer em razão do ambiente estar sempre 

relembrando a possibilidade de a vitimização ocorrer de novo, ou porque o senso de controle 

e neutralização seja percebido como menos provável. Se as incivilidades fossem confrontadas 

com coesão comunitária e melhores condições de moradia, as pessoas sentiriam menos medo. 

No entanto, lugares de classe média são vistos como mais eficientes para medidas como essa, 

em razão de existir uma série de desvantagens socioeconômicas, institucionais e espaciais na 

relação entre crime e bairros pobres (BOX ET AL., 1988; HALE, 1996).  Se considerarmos o 

ambiente físico e social como um preditor de medo, os símbolos associados ao crime podem 

ser de alguma forma modificados em termos de arquitetura para possibilitar um convívio mais 

intenso e positivo da comunidade. Por fim, a polícia pode ser um elemento-chave na redução 

do “medo do crime”, entretanto, isso está relacionado diretamente ao nível de confiança das 

pessoas nessa instituição. Para os mais idosos em regiões periféricas, a maior presença 

policial atuando no reestabelecimento da ordem pública49 aumentaria a confiança na polícia. 

Em lugares como os Estados Unidos e o Brasil onde a atuação policial é reconhecidamente 

violenta, a polícia acaba não angariando a confiança da população, pelo menos, para os pobres 

 
49 Não no combate ao crime, mas no fato de tentar manter a moralidade pública intacta.  
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e negros do país (BOX ET AL., 1988; HALE, 1996; WARR, 2000; MISSE; GRILLO; 

TEIXEIRA; NERI, 2013; COSTA; DURANTE, 2019).  

Na América Latina, Dammert e Malone (2006) testam a relação entre distintas 

estratégias de policiamento e o “medo do crime”. Elas preferem pensar um continuum, em 

que de um lado estão as políticas de “tolerância zero” com o crime e, de outro, o policiamento 

comunitário, trazendo a população para participação cidadã. No contexto latino-americano, 

defendem as autoras, as estratégias importadas dos Estados Unidos no que diz respeito a 

“tolerância zero”, acabam desembocando, por conta de limitações institucionais da própria 

polícia, em estratégias reconhecidas como mano dura cujos abusos e repressões ilegais são 

comuns. As comparações seguem sendo feitas entre a Argentina, Brasil e Chile, cada um com 

suas respectivas particularidades sobre a formação e a atuação de suas polícias. E mesmo 

considerando um continuum entre a mano dura e o policiamento comunitário, é possível dizer 

que em cada país um modelo é preterido diante do outro (DAMMERT; MALONE, 2006). 

Para as autoras, na Argentina e no Brasil imperam as estratégias da mano dura, sendo o caso 

brasileiro uma de suas formas mais extremas; no Chile há uma situação distinta, os cidadãos 

confiam na polícia e existem programas mais desenvolvidos de segurança comunitária. 

Dammert e Malone (2006) utilizaram dados de cidades desses países com distintas 

experiências no combate ao crime (focando nos polos do continuum) e as colocaram como 

variáveis fictícias no seu banco construído a partir do survey da ILO, contendo as variáveis de 

controle (as teorias explicativas do medo). Enfim, os resultados mostraram que os lugares 

onde as estratégias de policiamento comunitário são mais desenvolvidas, o “medo do crime” é 

menor. As autoras alertam que isso foi alcançado no nível da correlação e não da causalidade, 

mas demarcam a importância desses achados em pesquisas futuras. 

1.3. Metodologia, o núcleo problemático 

A confusão em torno do significado e de como mensurar o “medo do crime”, conforme 

Hale (1996), recai sobre três vícios das pesquisas no tema. A falha em distinguir avaliação do 

risco, preocupação e medo. Os riscos são julgamentos e as preocupações são valores, o medo, 

por sua vez, seria uma resposta emocional negativa gerada pelo crime ou os símbolos 

associados a ele. O medo, para o autor, é tanto efeito quanto causa do julgamento dos riscos, 

confundi-los seria solapar o relacionamento entre eles.  Outro problema seria o foco excessivo 

nos crimes de rua em vez de ao menos considerar nas equações os crimes de maior 

complexidade econômica. E, por último, ainda segundo Hale (1996), a concentração em 

técnicas de pesquisa quantitativa cuja consequência foi interpretar o “medo do crime” como 
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um dado intrínseco dos indivíduos em vez de uma construção social problemática. Fora isso, 

o quesito técnico também desencadeia imbróglios e as perguntas dos surveys são alvos de 

muitas críticas ao longo do tempo. Os maiores defeitos seriam as perguntas hipotéticas, não 

mencionar o medo, não citar os crimes e nem os especificar ou, ainda, não valorizar o 

cotidiano dos entrevistados (FERRARO; LAGRANGE, 1987; HALE, 1996; FARRALL ET 

AL., 1997).  

Nos anos de 1970 nos Estados Unidos, o tema do “medo do crime” passa a gerar um 

grande número de publicações, Henson e Heyns (2015), então, abordam como se deu a 

construção dos recursos técnicos que impulsionaram esse crescimento. Boa parte dos estudos 

se basearam no General Social Survey (GSS) criado pela universidade de Chicago em 1972 e 

no anual Nacional Crime Survey (NCS) realizado pela primeira vez em 1973 pelo Bureau of 

Justice do país. Ambos estavam interessados nas experiências com o crime, as conhecidas 

pesquisas de vitimização. Os levantamentos do GSS, assim como os do Gallup Organization 

e o National Opinion Ressearch Center (NORC) desde os anos de 1960, perguntavam: “Is 

there any area right around here – that is, within a mile – where you would be afraid to walk 

alone at night?” 50 (HENSON; HEYNS, 2015: 92; WARR, 2000: 457-458). No NCS, por sua 

vez, a pergunta comum era: “How safe do you feel or would you feel being out alone in your 

neighborhood at night?” 51 (HENSON; HEYNS, 2015: 92). Esses desenhos de perguntas 

balizaram a interpretação de pelo menos duas décadas de estudos sobre o “medo do crime”, 

em alguns casos até hoje elas possuem importância, contudo, na maioria das pesquisas 

recentes essas indagações foram modificadas em prol de uma afinação conceitual e 

metodológica.   

Garofalo (1981) busca conceituar o “medo do crime” a partir de relação entre o 

indivíduo e o ambiente, assim:  

[...] We can define fear as an emotional reaction characterized by a sense of danger 

and anxiety. We restrict our definition to the sense of danger and anxiety produced 

by the threat of physical harm. Furthermore, to constitute fear of crime, the fear 

must be elicited by perceived cues in the environment that relate to some aspect of 

crime for the person52 (GAROFALO, 1981: 840, grifos do autor). 

 

 
50 Tradução livre: “Existe alguma área por aqui - isto é, dentro de um quilômetro - onde você teria medo de 

andar sozinho à noite?”. 
51 Tradução livre: “Quão seguro você se sente ou se sentiria estando sozinho no seu bairro à noite?”. 
52 Tradução livre: “Podemos definir o medo como uma reação emocional caracterizada por uma sensação de 

perigo e ansiedade. Restringimos nossa definição à sensação de perigo e ansiedade produzida pela ameaça de 

dano físico. Além disso, para constituir medo do crime, o medo deve ser provocado por pistas percebidas no 

ambiente que se relacionam com algum aspecto do crime para a pessoa.”. 
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Para o autor, é preciso diferenciar a reação provocada pela potencial perda de 

propriedade daquela decorrente do dano físico. A primeira seria uma preocupação calculista 

enquanto a segunda seria uma reação autônoma e emocional. Os surveys, afirma Garofalo 

(1981), teriam dificuldades em perceber se há diferenças qualitativas nessas repostas, pois ao 

perguntarem se uma pessoa sente medo de ser vitimizada por crimes específicos, apenas uma 

dimensão é considerada. Uma forma de entender se o medo está relacionado com o dano 

físico, é, segundo o autor, criar uma estrutura conceitual na qual possíveis eventos cujos 

acontecimentos podem levar a danos físicos (como acidentes de carros) sejam considerados 

de forma comparativa.  

A sensação experienciada ao estar sozinho caminhando à noite em uma zona onde a 

pessoa sabe ser perigosa difere daquela imaginada quando o pesquisador pergunta como o 

entrevistado se sentiria ao caminhar à noite pelo bairro, de acordo com Garofalo (1981). 

Assim, o autor indica existir um medo real e um antecipado. A contribuição maior do autor 

para a literatura foi a sugestão de também se perguntar com qual frequência as pessoas 

realmente enfrentaram um medo real e como elas se sentiram naquelas situações. Apesar 

dessas sugestões sobre como valorizar o medo real, ambos seriam importantes, tendo em vista 

que o medo antecipado pode definir o quão forte será a resposta emocional em uma situação 

real de perigo, além também de os dois possuírem repostas comportamentais. Estas últimas 

variam, principalmente, entre diferentes segmentos sociais da população. Para algumas 

pessoas, o medo pode apenas criar justificativas para evitar lugares e acabar modificando 

pouco as rotinas diárias. No entanto, para outras, sobretudo as que vivem em áreas pobres de 

cidades, o medo pode ser parte do cotidiano tanto pela ameaça iminente da criminalidade na 

região quanto por eles não terem poder de alterar essa realidade, seja política, econômica ou 

social. Política seria no sentido da dificuldade de mobilização pública para mudança, 

econômica em relação à falta de recursos (também associada à esfera política) e social poderia 

estar associada à falta de confiança nos outros, uma das principais consequências da desordem 

física e social, segundo Skogan (2012).  

As críticas feitas aos surveys por LaGrange; Ferraro; Supanic (1992), sobre as perguntas 

com a intenção de capturar se as pessoas indicam estar seguras ou não, em vez de com medo 

ou não, alertam para o fato de que o conhecimento está sendo gerado sobre percepção do risco 

e não sobre o medo propriamente dito. Assim, as pesquisas sobre incivilidades, estariam 

relacionando-as com a percepção do risco e não com o “medo do crime”. Contudo, em favor 

da comparação, os autores incluem os dados padrões do National Crime Survey (NCS), mas 
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passam a considerar a percepção do risco e afirmam não possuir certeza sobre as relações 

empíricas entre o medo e as incivilidades, apesar dos estudos anteriores afirmarem existir uma 

relação forte. Eles utilizaram uma amostra nacional telefônica junto da NCS e obtiveram 

resultados diferentes da literatura baseada somente no segundo.  

Sobre outras formas de mensurar o “medo do crime”, Warr (2000) aponta outros três 

tipos de respostas além dos tradicionais surveys. As respostas fisiológicas, os comportamentos 

e os episódios públicos transitórios de medo. Todos possuem vantagens e desvantagens. As 

respostas fisiológicas podem ser o único meio de mensurá-lo enquanto ele ocorre, mas é 

difícil de entender qual foi a fonte do medo. Os comportamentos, segundo o autor, são 

possivelmente a melhor maneira de estudar o medo, mas ironicamente são difíceis de serem 

identificados, haja vista não ser simples relacionar o medo com as atividades exatas 

responsáveis por o evitarem, pois, se elas são eficientes em seu propósito, o medo não ocorre 

ou deixa de existir.  Sobre os episódios transitórios, a intenção de Warr é entender qual seria 

uma escala adequada de estudo do “medo do crime”. Invariavelmente, os surveys nacionais 

não conseguem capturar situações de vizinhanças ou crimes específicos responsáveis pelo 

terror de uma comunidade. Assim, pequenos questionários mensais em algumas cidades, 

poderiam oferecer um entendimento mais apurado sobre como as pessoas interpretam eventos 

ventilados nas mídias locais e por quanto tempo dura o pânico sobre eles.  

Enfim, o volume de trabalhos empíricos sobre “medo do crime” cresceu à custa do seu 

desenvolvimento conceitual (DITTON ET AL., 1999). Assim como Ferraro e LaGrange 

(1987; 1992) – para quem o “medo do crime” é “an emotional response of dread or anxiety to 

crime or symbols that a person associates with crime”53, Ditton et al. (1999) também 

enxergam uma grande gama de significados do termo capaz de prejudicar sua utilidade. 

Assim, “[…] far from being a unitary or simple thing, 'fear' of crime is instead a highly 

complex interacting set of feelings and perceptions”54 (DITTON et al., 1999: 84). Para os 

autores, tal como em Farrall et al. (1997), há a possibilidade de os achados da literatura sobre 

o tema serem um artefato do modo como as perguntas foram feitas.  Por exemplo, segundo a 

pesquisa experimental dos autores, as pessoas estão mais zangadas com o crime em vez de 

temerosas, apesar deste achado também poder ser um artefato decorrente da investigação, 

como eles mesmo advertem. Os autores, aliás, fazem coro ao pedido de Hale (1996) sobre a 

 
53 Tradução livre: “Uma resposta emocional de pavor ou ansiedade ao crime, ou símbolos que uma pessoa 

associa ao crime”. 
54 Tradução livre: “Longe de ser uma coisa unitária ou simples, o “medo” do crime é, em vez disso, um conjunto 

altamente complexo de interação de sentimentos e percepções”. 
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necessidade de se utilizar metodologias menos restritivas como a triangulação entre os 

arcabouços quantitativos e qualitativos, etnografias, estudos sobre histórias de vida e 

entrevistas individuais.  

Nos estudos latino-americanos, Quinteros et al. (2019), com base na realidade do Chile, 

refletem sobre essas condições para se pensar a mensuração do “medo do crime”. Primeiro, os 

autores realizam uma extensa discussão se há uma sobreposição continuada entre os conceitos 

usados para nomear o(s) fenômeno(s). Existem muitas definições para o “medo do crime”, a 

saber, o próprio medo, trabalhado aqui nesta dissertação a partir de uma associação com o 

crime e a violência, o temor cujo entendimento versa sobre uma dimensão subjetiva perante a 

criminalidade, a preocupação com as atividades delitivas e a insegurança, que estaria 

relacionada com as condições da modernidade e da cultura do risco. À essa conhecida 

nebulosidade conceitual (HALE, 1996) estão somados os problemas de apreensão do 

fenômeno que, diante dessas definições, poderia ser considerado menos unívoco do que à 

princípio pareceria. Assim, os autores reforçam o movimento crítico existente no contexto 

anglo-saxão (FARRALL ET AL., 1997; DITTON ET AL., 1999) de que é preciso estar atento 

à dimensão local (PAIN, 2000; DAMMERT; SALAZAR, 2017) do que se convencionou 

chamar de “medo do crime”, impossibilitando as aspirações de perguntas globais para se 

medir o fenômeno em vários lugares do mundo. Além do mais, as dimensões 

comportamentais, cognitivas e afetivas não deveriam mais serem separadas em prol da 

manifestação apenas corporal e fisiológica. O que implica em não mais se pensar em termos 

de intensidade do medo, mas sim de frequência, já que ele seria uma emoção passível de se 

transformar de acordo com o tempo, espaço e contexto (FARRALL ET AL., 1997; DITTON 

ET AL., 1999; DELUMEAU, 2002; 2009; JACKSON, 2004; QUINTEROS ET AL., 2019).  

Diante de tantas controvérsias em torno dos conceitos basilares do tema e de seu estudo 

por técnicas quantitativas, Quinteros et al. (2019) estão se propondo a tratar desses aspectos 

na Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (ENUSC)55 – um dos maiores e mais 

completos surveys do tema na América Latina. A importância desta pesquisa, segundo os 

autores, está no volume de trabalhos que buscam explicar o fenômeno do medo e suas 

causalidades se apropriando dela sem refletir sobre a validade e a confiança de seus dados. 

Quinteros et al. (2019) se concentram especificamente na seção Inseguridad y reacción frente 

 
55 Aplicada desde 2003, e de forma ininterrupta desde 2005, com o objetivo de obter informações sobre “sobre la 

percepción de inseguridad, la reacción frente al delito y la victimización delictiva de personas y hogares a partir 

de una muestra representativa de zonas urbanas a nivel nacional y regional” (QUINTEROS ET AL., 2019: 283). 
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al delito56 presente no survey de 2015. As impressões não são animadoras, pois os autores 

percebem que as perguntas englobam termos que fazem referência a intensidade e não a 

frequência, como é recomendado pelos estudos críticos do tema. Os termos contidos nas 

indagações a que eles chamam a atenção são: le afecta; cómo se siente; qué tan seguro se 

siente57. Além disso, as perguntas possuem um caráter hipotético que já foi preterido por uma 

forma em que as situações concretas sejam valorizadas em prol de respostas mais acuradas 

sobre o fenômeno. No intuito de aprofundar o entendimento das limitações da ENUSC, os 

autores chilenos realizaram uma pesquisa qualitativa com entrevistas semiestruturadas com 57 

homens e mulheres de diferentes níveis socioeconômicos, idades e lugares de residência em 

sete regiões do Chile. Uma primeira afirmação é a de que o survey chileno não possui clareza 

conceitual nem operacional sobre o fenômeno que busca entender. Outro problema é o de que 

a ENUSC reduz a “reação ao delito” somente em termos de insegurança e temor, 

desconsiderando também parte das críticas contundentes aos estudos quantitativos que 

consideram o medo uma emoção privilegiada, excluindo a possibilidade de pensar na raiva, 

um exemplo bastante encontrado no estudo qualitativo de Quinteros et al. (2019), em sintonia 

com outros (DITTON ET AL., 1999). No mais, o survey utiliza uma noção genérica de 

“delinquência” abrindo margem para distintas percepções e definições do que ela seria, 

portanto, toda resposta dirigidas as perguntas que a contenham não podem inferir com 

precisão a relação entre os níveis de criminalidade de uma região (bairro, comuna ou país) e a 

variância do “medo do crime”.  

No Brasil, Borges (2011), afirma que a maioria das pesquisas brasileiras que possuem 

alguma pergunta para medir o “medo do crime”, na verdade, utilizam questões que remetem a 

percepção do risco. Assim, essas pesquisas acabam perguntando sobre a avaliação pessoal da 

probabilidade de ser vitimizado. Isso leva o autor a tratar, especificamente a partir da PCVV 

de 2007 realizada pelo ISP, o sentimento de insegurança de andar pelas ruas da vizinhança 

durante o dia ou a noite, em vez do “medo do crime” propriamente dito. Não ter disponíveis 

perguntas que considerem esse medo específico se colocou como uma falta ferramental para 

potencializar o teste de seu Modelo de Crenças de Perigo, de acordo com o próprio autor. 

Outra dificuldade das pesquisas de vitimização no país, diferente do Chile, seria a existência 

de uma dispersão metodológica tanto no desenho da amostra quanto dos questionários, o que 

compromete a comparabilidade entre elas (CATÃO, 2008). Segundo Catão (2008), a primeira 

pesquisa de vitimização do Brasil foi feita em 1992, no Rio de Janeiro, pelo Instituto Latino 

 
56 Tradução livre: “Insegurança e reação diante do crime”. 
57 Tradução livre: “te afeta; como se sente; quão seguro se sente”. 
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Americano das Nações Unidas para a Prevenção do Delito e Tratamento do Delinquente 

(Ilanud). Zilli, Marinho e Silva (2014), por sua vez, afirmam que esse tipo de pesquisa teve 

início no país em 1988, através de um suplemento posto na Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílios (PNAD), realizada pelo IBGE. De qualquer modo, desde então, sustenta Catão 

(2008), várias outras pesquisas desse tipo foram realizadas (cerca de 40) abrangendo 

municípios e regiões metropolitanas, sobretudo, da região Sudeste do país. Metade das 

pesquisas nesta região foram feitas no Rio de Janeiro (CATÃO, 2008). Além dessa 

concentração geográfica, há uma falta de periodicidade que também inviabilizaria a 

construção de séries temporais (ZILLI ET AL., 2014).  

Enfim, o estudo de Quinteros et al. (2019) e as notas sobre a realidade brasileira 

evidenciam no contexto latino-americano, mais especificamente no Chile e no Brasil, os 

problemas comuns dos surveys de vitimização, como em estudos euro-americanos 

(FARRALL ET AL., 1997; DITTON ET AL., 1999). Mas, um complicador extra é trazido pela 

realidade brasileira: as dificuldades institucionais para construção de uma pesquisa de 

abrangência nacional, padronizada metodologicamente e periódica. Algo que deve ser comum 

a outros países da América Latina. Salas (1981) afirma ainda que a pouca tradição das 

ciências sociais em formar criminólogos nessa região, relegando essa tarefa principalmente ao 

direito e, às vezes, a medicina, seria outro complicador. Isso contribuiria para as pesquisas de 

vitimização terem limitações de ordem teórica e metodológica. O Chile, mesmo com todos os 

problemas apontados por Quinteros et al. (2019), seria, assim, uma das poucas exceções neste 

quadro latino-americano. 

Diante desse cenário, outras possibilidades podem guiar as pesquisar sobre o “medo do 

crime”. Na opinião de Hale (1996), as metodologias alternativas aos tradicionais surveys não 

devem tomar o “medo do crime” como um dado, ao contrário, devem desconstruí-lo e, assim, 

com visões mais aprofundadas buscarem contestar generalizações ou enriquecer alguns 

achados teóricos pregressos. É com esses autores, juntamente com Murray Lee (1999, 2001, 

2008) e autoras feministas como Susan Smtih e Rachel Pain58 que a base para a construção da 

virada qualitativa no campo do “medo do crime” é fundamentada. No presente trabalho, a 

virada qualitativa faz parte do que chamo de “construção sociocultural do medo” (um 

conjunto de processos que mudam a forma de interpretar o emocionalmente o medo) no 

sentido de dar ênfase na proposta do gradiente analítico do medo da violência. São esses 

estudos os responsáveis por ampliar a gama de possibilidades no estudo do “medo do crime”, 

 
58 Esta dissertação faz referência mais adiante a trabalhos posteriores dessas autoras, mas que reforçam esse 

movimento crítico. 
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eles vão se desfocar a criminalidade de rua e conectar o medo com acontecimentos mais 

amplos da vida social, mas também com aspectos do cotidiano. 
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CAPÍTULO II – A CONSTRUÇÃO SOCIOCULTURAL DO MEDO 

 

Este segundo capítulo, é o cerne da ideia do gradiente analítico do medo da violência. 

Uma série de acontecimentos em termos de produção do conhecimento possibilitaram 

mudanças substantivas na forma como o problema do medo foi colocado. Assim, os estudos 

assumem orientações disciplinares e filosóficas mais diversas. Da forte influência 

criminológica dos primeiros estudos, em particular daqueles centrados no aspecto reativo do 

“medo do crime”, os estudos passam a dispor de orientações fenomenológicas, 

construcionistas e praxiológicas com contribuição mais efetiva da sociologia, antropologia e 

geografia. As metodologias também são ampliadas em suas possibilidades, e os estudos 

etnográficos ganham proeminência (PAIN, 2000). Na dimensão discursiva, o medo utiliza o 

crime, e também a violência, como uma forma de reorganizar o mundo social através da 

narração. Na dimensão da interação, por sua vez, o medo é um definidor de situação que tem 

no “outro” um expectador ativo para a ação social. Nesse sentido, compreender e interpretar 

como as pessoas, em interação, definem e vivenciam suas relações com os estigmas espaciais 

e corporais do medo é o principal objetivo desta via. Relembrando, mais uma vez, que no 

gradiente analítico do medo da violência alguns estudos podem misturar essas perspectivas 

apresentadas de forma separada. Entretanto, eles foram enquadrados a fim de obter uma 

organização teórico-metodológica que resultou nesse gradiente analítico.  

 Abordando especificamente a produção latino-americana, é pertinente uma nota sobre 

sua relação entre a definição do “medo do crime” e o uso do conceito “insegurança”. O tema 

da insegurança ganha projeção, sobretudo a partir do contexto europeu, quando sociólogos a 

relacionaram com uma condição intrínseca à modernidade (BECK, 2010 [1986]; CASTEL, 

2004). Trabalhos como os do francês Sébastien Roché (1988) contribuíram para relacionar a 

insegurança com o crime e, então, também com o “medo do crime”. Mas, no princípio, tenho 

a hipótese de que a relação com este último se deu por oposição. Alguns autores europeus até 

afirmam que é como se o medo fosse visto como um aspecto do senso comum e o sentimento 

de insegurança fosse o tratamento devidamente realizado por especialistas, no caso, os 

cientistas sociais (FERNANDES; RÊGO, 2011). Dessa maneira, é possível entender o porquê 

de o sentimento de insegurança ter sido colocado como um complemento ao “medo do 

crime”, pois este último era tido como um dado da realidade pré-existente pelos estudos 

criminológicos seminais. Na América Latina, um dos trabalhos sociológicos mais importantes 

no tema é realizado por Gabriel Kessler (2009), fruto do seu doutorado na École des Hautes 
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Études en Sciences Sociales (EHESS), na França. Não é a intenção querer determinar suas 

influências teóricas, mas é fato que o autor constrói sua problematização do tema nessa chave 

de oposição entre o “medo do crime” e o sentimento de insegurança. Assim, a alta qualidade e 

o impacto de seu estudo são, a meu ver, um dos motivos para o difundido uso do termo 

sentimento de insegurança no contexto latino-americano, principalmente se os estudos se 

identificarem com uma perspectiva diferente daquela quantitativa que estabeleceu o fear of 

crime como tópico de pesquisa. Assim, é importante saber desses usos para entender o porquê 

alguns estudos latino-americanos trabalhados nesta dissertação citam o “medo” e a 

“insegurança” como conceitos distintos, ou em oposição. Esse não é o caminho escolhido pelo 

gradiente analítico do medo da violência por querer justamente incentivar o tratamento 

sociológico do medo e avançar na possibilidade de torná-lo uma categoria analítica útil para a 

sociologia da violência, ao menos do contexto latino-americano. Dessa forma, o sentimento 

de insegurança seria parte dos estudos sobre o “medo do crime”, abordando com mais ênfase 

sua dimensão expressiva através da narração e da interação social. Alguns aspectos sustentam 

essa opção, como a diversificação teórica e metodológica na produção dos estudos 

criminológicos e a necessidade de concorrer pela inteligibilidade de um tópico que é 

reconhecidamente disperso (HALE, 1996; FARRALL; LEE, 2008). Enfim, por conta de um 

processo de incorporação crítica na sua conformação conceitual, o “medo do crime” ganhou 

essas aspas que atestam o cuidado com sua diversidade analítica, negando o estigma de 

unicidade deixado pelos primeiros estudos criminológicos.  

Esse capítulo busca alcançar dois objetivos. Um primeiro está interessado em assentar 

as bases que possibilitaram fazer o medo ser entendido de um ponto de vista sociocultural em 

contraste com a emoção-choque vista no primeiro capítulo. O segundo visa apresentar e 

discutir alguns estudos como ilustração dessas mudanças. Desse modo, a primeira seção 

abarcará uma contextualização que buscará mostrar como o “medo do crime” foi inventado e 

sedimentado como objeto de pesquisa. Em seguida, na segunda seção, será abordado o 

surgimento do campo socioantropológico das emoções e seu impacto na forma de definir o 

medo. Na terceira seção, será feita uma exposição sobre o papel do medo na vida social 

moderna e, por fim, abordará uma proposição crítica sobre o sentimento de insegurança, na 

direção de indagar seu lugar nos estudos sobre “medo do crime”. Na quarta e última seção, 

serão apresentadas as novas possibilidades de olhar para o medo como um objeto 

multifacetado. Será discutido, principalmente, o seu aspecto prático, tendo por base o 

cotidiano, para assim dar ênfase à sua dimensão local. Nesse caminho será possível abordar a 
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parcela discursiva do medo, sobretudo na parte referente à insegurança, e à interação social, 

quando os trabalhos tratarem das rotinas e das relações face-a-face atravessadas e 

possibilitadas pelo medo na vida das pessoas. Com exceção da apresentação referente à 

invenção científica do “medo do crime”, as outras seções estão justapondo os dois objetivos, 

isto é, evidenciando as mudanças teóricas no tema e, ao mesmo tempo, expondo os estudos 

latino-americanos em cada seção. A dimensão da experiência do medo, exposta no primeiro 

capítulo, não deixa de estar presente, mas há efetivamente uma diferença de foco nos 

trabalhos. Ora isso aparece de forma desequilibrada quando um estudo se atém a uma forma 

de entender o medo preterindo outras, ora essas dimensões estão articuladas de modo mais 

estável.  

2.1. A invenção do “medo do crime” 

Por ocasião do aniversário de 40 anos59 da “descoberta” do “medo do crime”, Murray 

Lee (2008) reflete sobre sua história. O autor mostra como tal fenômeno se torna alvo de 

políticas públicas duvidosas. Vindo a público através de uma série de surveys sobre as 

ansiedades da população estadunidense perante a criminalidade, o “medo do crime” foi 

quantificado e considerado representativo. Essa configuração permitiu a formulação de uma 

série de fatos sobre os níveis de medo da população em geral como também de grupos 

específicos e assim criou-se o entendimento de que tal fenômeno poderia ser reduzido ou 

governado através de políticas públicas. Contudo, foi se descobrindo que os resultados desses 

surveys descreviam mais os problemas de pesquisa do que as ansiedades geradas pelo 

problema social. Além disso, o processo de quantificação fez obscurecer a natureza amorfa e 

subjetiva do fenômeno60. Para alguns autores, portanto, o “medo do crime” é um conceito mal 

construído61 e é também um conjunto de experiências capazes de fazer conexões com 

ansiedades mais amplas (HALE, 1996; LEE, 2008; FARRALL ET AL., 1997). 

Inspirado pelo trabalho de Michel Foucault, Lee (1999, 2001; 2008) afirma que em vez 

de ter sido “descoberto” como um problema público e social, o medo, foi, na verdade, 

inventado. Não seria difícil, segundo ele, encontrar na literatura ocidental referência à 

preocupação sobre a periculosidade de certos locais, classes sociais e pessoas, como vimos 

também com Delumeau (2002; 2009). O que se vê é a formulação discursiva do “medo do 

 
59 Atualmente já passamos de seu 50º aniversário. 
60 Lee (2008) destaca com pesar que a definição de Skogan “… a diffuse psychological construct affected by a 

number of aspects of urban life” (1976: 14) não tenha perdurado, pois ela consegue capturar a natureza subjetiva 

do “medo do crime”. 
61 Em referência as categorias arbitrariamente construídas esclarecidas por Foucault em sua aula inaugural no 

Collège de France em 1970. 
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crime” em um nível empírico como um objeto científico passível de ser mensurado, analisado, 

numerado e calculado (LEE, 1999). Segundo o autor, durante pelo menos três décadas de 

estudos no tema, não houve uma preocupação profunda em entender as implicações da 

natureza contingente do conceito e de sua pesquisa. Ele, então, analisa um conjunto de 

arranjos discursivos e alinhamentos que possibilitaram a pesquisa sobre “medo do crime” se 

tornar um projeto adequado para criminologia e outras disciplinas sociais; primeiro nos 

Estados Unidos, mas rapidamente copiado por uma série de países na América do Norte, 

Europa e Oceania (e, grifo meu, na América Latina), através dos surveys de vitimização. Em 

suas próprias palavras:  

More precisely, the constitutive discursive elements of fear of crime’s genealogy 

could be listed as – although not exclusive to – the following: the increasing 

sophistication of statistical inquiry; criminological concern with new forms of crime 

statistics; the emergence of victim surveys; rising rates of recorded crime in the 

USA and new attempts to govern this; racialized concerns about ‘black rioting’; a 

particular form of populist political discourse; and a historical moment where the 

conditions of possibility were such that these seemingly diffuse discourses could 

converge – the debating and passing of the Omnibus Crime Control and Safe Streets 

Act 1968. All the sites of power/knowledge and the discursive arrangements 

required to set in train a self-sustaining ‘fear of crime’ feedback loop fell into place 

in the USA at this point in its history, and ‘fear of crime’ emerged as a legitimate 

governmental and disciplinary object of calculation, inquiry and regulation62 (LEE, 

2001: 480). 

 

Os trabalhos que buscaram entender a natureza do “medo do crime” com a intenção de 

reduzi-lo ou governá-lo, podem ser considerados parte de uma “criminologia administrativa”, 

como já foi afirmado. O autor utiliza essa denominação para poder transmitir a ideia de um 

conjunto de práticas interessadas na prevenção situacional do crime, produzindo insumos para 

os anseios governamentais de controle por meio da racionalidade estatística – evidenciada no 

uso dos surveys – que, por seu turno, os utilizam com a intenção de subsidiar políticas 

públicas conservadoras (LEE, 1999). Mike Hough (2017) faz um contraponto a essas noções a 

partir da Grã-Bretanha, foco das análises críticas de Lee (1999). Ele era um dos pesquisadores 

do Home Office, responsável pelo British Crime Survey (BCS), e afirma ser errôneo supor, 

como faz Lee, ter existido uma articulação institucional intencional entre as pesquisas e o 

 
62 Tradução livre: “Mais precisamente, os elementos discursivos constitutivos do medo da genealogia do crime 

poderiam ser listados como - embora não exclusivamente - o seguinte: a sofisticação crescente da investigação 

estatística; preocupação criminológica com novas formas de estatísticas criminais; o surgimento de pesquisas de 

vitimização; taxas crescentes de crimes registrados nos EUA e novas tentativas de governar isso; preocupações 

racializadas sobre "motins negros"; uma forma particular de discurso político populista; e um momento histórico 

onde as condições de possibilidade eram tais que esses discursos aparentemente difusos poderiam convergir - o 

debate e a aprovação da Lei de Controle do Crime Omnibus e Ruas Seguras de 1968. Todos os locais de 

poder/conhecimento e os arranjos discursivos necessários para colocar em prática um ciclo de feedback 

autossustentável de 'medo do crime' entrou em vigor nos EUA neste ponto de sua história, e o 'medo do crime' 

emergiu como um objeto governamental e disciplinar legítimo de cálculo, investigação e regulamentação”. 
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endurecimento das políticas criminais. Na verdade, para ele, os pesquisadores do Ministério 

do Interior da Grã-Bretanha foram uma espécie de contrapeso desfavorável à medida que 

poderiam ser ainda mais excessivas, tendo em vista o debate deturpado principalmente pela 

mídia sobre o crime na década de 1980. Hough (2017) não nega o impacto da crítica de Lee 

nos estudos sobre “medo do crime”, nem a orientação ilustrativa do elitismo liberal do núcleo 

de pesquisa do qual fazia parte, mas à época eles não enxergavam estar prestando serviço 

especificamente às políticas draconianas. Contudo, segundo Lee (2008), não devemos nos 

iludir de que o conhecimento produzido por nós é meramente técnico e apolítico ou está 

isento de ser cooptado por agendas políticas. Ainda mais se considerarmos, como David 

Garland (2008), que há uma mudança político-cultural no controle do crime e na justiça penal 

a partir da década de 1960 no contexto anglo-saxão onde um “sistema penal-welfare” se 

modifica ao tirar o sujeito transgressor de seu centro e colocar no lugar dele a vítima. Nesse 

novo contexto, o Estado passa a pregar um controle situacional da vida cotidiana, dividindo a 

responsabilidade dos riscos com os cidadãos.   

Os estudos sobre “medo do crime”, então, começaram a “ouvir” vozes críticas63 a partir 

dos anos de 1980 quando questões passam a ser colocadas considerando aspectos políticos e 

sociais. O movimento realista e as feministas também tiveram papel de destaque nessa virada. 

Em vez de se perguntarem sobre a paradoxal discrepância entre níveis de medo e os de risco, 

é perguntado o que “fizeram” as pesquisas, o que significa o “medo do crime” e “para que ele 

foi utilizado” (FARRALL; LEE, 2008). O interesse pelos tradicionais surveys decaiu, 

sobretudo, após um projeto intitulado “Crime e Ordem Social”, no qual diversos 

pesquisadores chegaram à conclusão de estarem imersos em um tópico confuso e 

congestionado (FARRALL ET AL., 1997; DITTON ET AL., 1999). Alguns autores 

começaram a propor caminhos alternativos para alcançar algum entendimento sobre o 

fenômeno, como as biografias individuais64 e as conversas sobre o crime (CALDEIRA, 2000; 

SPARKS; GIRLING; LOADER, 2001). A crítica mais contundente ao tradicional método 

quantitativo foi a de Farrall et al. (1997) e Ditton et al. (1999). Contudo, apesar das 

transformações no campo e de os estudos tradicionais de “medo do crime” estarem quase 

umbilicalmente conectados com uma “criminologia administrativa”, o fato de o tema 

permanecer com o mesmo nome como princípio organizador responde a duas reivindicações. 

Uma delas é concorrer para a inteligibilidade do tópico e, a outra, não criar debates 

 
63 Em referência ao nome do livro de Murray Lee e Stphen Farrall (2008).  
64 Farrall e Lee (2008) se baseiam em Wendy Holway e Tony Jefferson (2000). 
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desconexos e sem vigor teórico-metodológico (FARRALL; LEE, 2008; LOO, 2008; LEE, 

2008).  

Imbuído do interesse histórico na construção desse tipo específico de medo, Loo (2008) 

retrata como foram os anos de 1960 (até o ano de 1973) nos EUA. Segundo ele, essa foi uma 

época divisora de águas tanto para políticas públicas de esquerda quanto de direita, com 

reverberações até os dias de hoje, principalmente, sobre o tema que o autor privilegia: a 

importância do crime de rua. Ele, na realidade, está contestando uma visão predominante na 

literatura na qual o mote lei e ordem teria se originado no público e desencadeou profundas 

mudanças nas políticas públicas americanas. Em vez disso, o autor argumenta que houve a 

fabricação de um consenso popular – de fato, uma representação dele – sobre “problema 

público” por parte das elites para justificar profundas mudanças nas políticas públicas. A 

constituição do pânico moral ao redor do crime nos anos 1960 sustenta a sua argumentação.  

Pânico Moral é quando o público, a mídia e o Estado reagem de forma desproporcional 

a algum problema. O “medo do crime”, em certas circunstâncias, foi visto como um 

fenômeno desta ordem. O termo é cunhado no trabalho de Cohen (1980 apud LOO, 2008). 

Alguns modelos de interpretação do pânico moral foram desenvolvidos: o do grupo de 

interesses; o da tensão estrutural; e o da engenharia de elite. No primeiro, um grupo mobiliza-

se em busca da atenção da mídia ou do Estado para um assunto determinado. No segundo, 

existe um sentimento generalizado que encontra um problema específico como veículo para 

expressar ansiedades mais amplas. Os modelos da tensão estrutural e do grupo de interesses 

geralmente formam híbridos para explicar porque um problema específico surge em um dado 

momento do tempo. No terceiro modelo, a mídia e/ou o Estado são os agentes responsáveis 

pela criação do problema. No entanto, este último é raramente empregado por parecer inapto 

para a maioria dos problemas sociais (LOO, 2008).  

Loo (2008) enxerga essa predileção pelos modelos da tensão estrutural e do grupo de 

interesses enraizadas em questões teóricas e ideológicas, principalmente pela falta de estudos 

empíricos atestando a incapacidade do modelo de engenharia de elite. De acordo com ele, a 

dificuldade em se fazer estudos a partir desse modelo é a causa de seu pouco uso. Segundo o 

autor, seria necessário um minucioso “trabalho de detetive” para ver os agentes iniciais 

fomentando algum problema social. Então, as perguntas norteadoras de seu texto sobre o 

pânico moral em torno do crime nos EUA dos anos 1960 foram: quem o iniciou e o que 

aconteceu com ele após ter sido iniciado? Sua análise está interessada em como os recursos 

políticos são mobilizados e recebidos pelos agentes. No caso, Estado, agências de pesquisas 
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de opinião pública, mídia e público. Tratando todos como reivindicadores de primeira ordem, 

o modelo de engenharia de elite torna-se particularmente profícuo. Segundo ele, o importante 

não é o sentimento da maioria, mas sim aquele apresentado como se fosse o majoritário.  

Nesse sentido, o texto de Loo (2008) nos leva a concluir pela inexistência de um pânico 

moral ao redor da lei e ordem nos EUA da década de 1960. Ao invés disso, o Estado e a 

Mídia foram os agitadores do problema, sobretudo, para frear movimentos sociais 

insurgentes. Isto é, o crime de rua foi propositalmente associado as manifestações – tanto pelo 

Estado quanto pelas pesquisas – para elevar seus números no período. Sua análise cuidadosa 

ainda se preocupou em não deixar o público parecer uma mera plateia ou massa de manobra, 

pois as mesmas pesquisas de opinião que mostravam o “crescimento” da criminalidade, 

também evidenciavam a não concordância da população em categorizar as revoltas populares 

como criminalidade ou marginalidade. A mídia, no entanto, escolhia tendenciosamente como 

mostrar os resultados desses questionários. As conclusões de Loo (2008) são interessantes 

principalmente por reinterpretarem a virada punitiva dos anos 1970: se o pânico moral não 

ocorreu, o que antes era consequência se torna causa, a saber, as políticas draconianas de 

justiça criminal. E demonstra a natureza socialmente construída da criminalidade. O “medo 

do crime”, portanto, não poderia mais ser considerado um fato social inevitável (GARLAND, 

2008; LOO, 2008). 

O conhecimento, o poder e suas respectivas implicações socioculturais são 

sistematicamente omitidos nos estudos comuns sobre “medo do crime”, afirma Murray Lee 

(2008). Ele se refere, em geral, a um tipo de pesquisa feita pela “criminologia administrativa” 

responsável por resumir o debate em torno do medo em termos técnicos. Esse hábito de boa 

parte da literatura, em um contexto de racionalidade neoliberal, traz implicações tanto no 

nível macro quanto no micro. Mesmo os autores críticos dessa abordagem se permitiram 

apenas realizar discussões sobre as limitações metodológicas e de precisão do método 

estatístico. Desse modo, essa visão continua vislumbrando o “medo do crime” sob uma égide 

técnica e apolítica (LEE, 2008).  

Assim, o autor destaca uma série de fatos históricos capazes de demonstrar o contrário 

do comumente narrado. Em primeiro lugar, como um conceito, ele teria sido inventado por 

conta de novas tecnologias de enumeração do crime na década de 1960, como vimos com Loo 

(2008). Em segundo, as manipulações desses resultados – pelo Estado e pela mídia – o 

transformaram em problema público, bem como em problema social (Idem). Terceiro, o 

“medo do crime” se tornou um princípio organizador de políticas sociais e de justiça, como 
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também um objeto de investigação criminológica (GARLAND, 2008). Quarto, 

consequentemente, no momento em que foi enumerado se tornou político (LEE, 1999; 2001; 

2008).  Então, segundo Lee (2008), não se pode debater níveis de medo sem considerar como 

ele implica a esfera política. Além disso, o autor indica existir três dimensões para não perder 

de vista as capacidades do poder e do conhecimento nas pesquisas nessa área: enumeração, 

democratização e redução.  

A dimensão da enumeração consiste basicamente em não interpretar os métodos 

estatísticos como neutros ou meramente técnicos, é preciso notar os recursos e interesses 

políticos postos à mesa, principalmente, em relação à sua produção e divulgação. Isso nos 

leva a entender a dimensão da democratização, ou seja, sua comunicação. A própria 

existência da necessidade de se entender o “medo do crime” é um fator de sua reprodução, 

junto com séries, livros, filmes, programas de televisão, notícias, precauções etc. Por 

conseguinte, a nomeação de um problema facilita sua identificação cultural, assim como sua 

governamentalidade65(GARLAND, 2008). Isso evidencia o poder envolvido na sua correção e 

redução. Esta última dimensão é capaz de informar sobre como nossos medos são politizados 

e disputados, principalmente quando indicam a qualidade de alguma instituição, como a 

policial. As consequências vão desde pautas eleitorais até a truculência legitimada da conduta 

policial. Um lugar-comum de intervenção é o espaço público e as implicações dessa escolha 

reverberam em seu esvaziamento ou aprofundamento de segregação socioespacial 

(DAMMERT, 2004; SEGURA, 2009; CALDEIRA, 2000). Em contextos onde as pesquisas 

de vitimização e “medo do crime” são assíduas, considerando os problemas de medição e sua 

superestimação, as instituições de controle social são obrigadas (e/ou se obrigam) a reduzir 

um fenômeno sobrevalorizado (LOO, 2008; FARRALL ET AL, 1997; CECCATO, 2012; 

QUINTEROS ET AL., 2019). 

Farrall e Lee (2008) falam em uma dupla hermenêutica66 ocasionada por esses surveys 

de vitimização. De um lado estão os governos tentando minimizar as subnotificações de suas 

estatísticas oficiais. De outro, a população recebe os resultados desses índices pelo próprio 

governo e pela mídia, pressionando o governo a tomar medidas para “frear” o crime. Ao 

mesmo tempo, políticos utilizam o “problema do crime” – assim como o medo dele – como 

parte central das campanhas eleitorais. Nesse sentido, apesar de parecer um pharmakón 

(RODRIGUEZ; SEGHEZZO, 2010), ou seja, sendo tanto o veneno quanto o remédio para o 

 
65 David Garland (2008) contribui para esse entendimento. Poderia também ser interpretado, segundo Lee 

(2008), sob a ótica da microfísica do poder de Foucault cujo corpo é inscrito de significados.  
66 Eles fazem referência à Giddens (1984) e Lee (2001). 
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problema da insegurança, o Estado cria mecanismos para fazer a população tomar conta de si 

mesmo67, gerenciando seus riscos (GARLAND, 2008). Emerge, assim, os sujeitos do medo68 

(LEE, 1999; 2001). Tal configuração movimenta um mercado específico capaz de lembrar a 

população dos perigos cotidianos69. A mídia – direta ou indiretamente – e a circulação de 

eventos chocantes desempenham um papel importante nessa engrenagem. Além disso, a 

sedimentação de pesquisas sobre o tema possibilita a criação de políticas públicas. Conforme 

os autores sugerem, existe uma série de pressões políticas por trás da utilização ou não dos 

conhecimentos gerados, elas variam no tempo e não são estáticas. Temos, portanto, não 

apenas um problema público, mas também um fenômeno social articulando as esferas do 

Estado, da economia, da mídia, da sociedade e do conhecimento (FARRALL; LEE, 2008).  

Enfim, as mudanças no campo do “medo do crime” passam pela reflexividade70 dos 

próprios pesquisadores sobre os resultados de seus esforços. Boa parte deles não defende o 

fim das pesquisas quantitativas, mas sim uma produção crítica caso seja necessário fazê-las 

(FARRALL; LEE, 2008; JACKSON, 2004; 2008). A interpretação do “medo do crime” deixa 

de ser estática e meramente comparativa para entender os contextos sociopolítico, 

psicossocial e geoespacial. Tal fenômeno passa a ser irredutível a qualquer um desses 

contextos, não possuindo uma causalidade específica. Desse modo, cada vez mais é comum 

ter estudos multidisciplinares, com metodologias qualitativas ou mistas, além de 

multivariadas como já costumavam ter desde a década de 1980.  

2.2. O campo socioantropológico das emoções 

As emoções e os sentimentos desde o início da conformação disciplinar da sociologia e 

da antropologia estiveram presente nas reflexões de seus autores considerados clássicos. Um 

dos principais exemplos é o trabalho de Marcel Mauss (1979 [1921]) sobre a relação 

indivíduo e sociedade traduzida através espontaneidade e obrigação na expressão dos 

sentimentos (VÍCTORA; COELHO, 2019; ZARIAS; LE BRETON, 2019). Entretanto, 

somente nos anos 1980, as emoções passam a ser um campo de estudos autônomo a partir, 

principalmente, da contribuição antropológica de duas norte-americanas, Michelle Rosaldo e 

Catherine Lutz. As autoras reposicionaram as interpretações euro-americanas sobre as 

relações entre corpo-emoção-pensamento e gênero-(des)controle-poder, respectivamente. 

 
67 Tais mecanismos podem ser vistos sob o ponto de vista da governamentabilidade (FOUCAULT, 1978). 

Autores como Pat O’Malley e David Garland também abordam a questão.  
68 Murray Lee (1999; 2001) os chamam de fearing subjects. 
69 Seguradoras, equipamentos de vigilância e artifícios para evitar crimes de rua como bolsas anti-furto e cartões 

anti-fraude, por exemplo.  
70 De novo, referenciando Giddens (1984). 
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Ambas estão escrevendo contra uma etnopsicologia presente nos contextos da América do 

Norte e da Europa Ocidental, em que essas dicotomias razão-emoção e emoção-

distanciamento são interpretações comuns (Idem).  

Abu-Lughod e Lutz (1990) apresentam como as emoções haviam sido estudadas até 

então. Elas propõem uma divisão do campo entre o essencialismo, o relativismo e o 

historicismo para, por fim, poder introduzir a perspectiva que adotam: o contextualismo. O 

essencialismo era uma orientação comum no contexto euro-americano por conta de seu 

aspecto etnopsicológico cujas emoções são tratadas de forma universal, natural e não 

problematizada; uma emoção-choque como vimos em alguns estudos no primeiro capítulo. As 

outras perspectivas consideram análises interculturais, a possibilidade das emoções e os 

sentimentos significarem coisas distintas em cada contexto. O relativismo, como o próprio 

nome diz, carrega em si um “fazer antropológico” de desconstrução, questiona-se como 

pensamos, falamos e as emoções ocorrem em cada lugar. Aqui estariam os trabalhos seminais 

de Michelle Rosaldo (ABU-LUGHOD; LUTZ, 1990). O historicismo realiza um trabalho 

similar ao refletir sobre essas noções através do tempo, em momentos históricos específicos. 

Ambas relativizam as emoções, uma de maneira sincrônica e a outra diacrônica, 

respectivamente. Abu-Lughod e Lutz (1990), entretanto, advogam por uma genealogia da 

própria emoção, inspiradas pelo trabalho de Michel Foucault e sua interpretação do que é o 

discurso. Para elas, a emoção não poderia ser caracterizada como uma substância transportada 

pelo discurso, expressa por meio dele apenas. O discurso emocional seria ele mesmo uma 

forma de ação social capaz de criar efeitos no mundo, lidos de modo culturalmente informado 

pela audiência da fala em questão. Assim, as emoções adquirem uma capacidade 

micropolítica, podendo, então, “dramatizar, reforçar ou alterar as relações de poder, 

hierarquia ou status dos sujeitos que as sentem e/ou expressam” (VÍCTORA; COELHO, 

2019: 10-11). Logo, sentir e/ou expressar as emoções seria uma experiência incorporada71, 

mas também estaria situada nas ecologias e economias políticas onde elas surgem. 

Emotion can be studied as embodied discourse only after its social and cultural - its 

discursive - character has been fully accepted. To take language as more than a 

transparent medium for the communication of inner thoughts or experience, and to 

view speech as something essentially bound up with local power relations that is 

capable of socially constructing and contesting realities, even subjectivity, is not to 

deny nonlinguistic "realities." It is simply to assert that things that are social, 

political, historically contingent, emergent, or constructed are both real and can have 

force in the world72 (ABU-LUGHOD; LUTZ, 1990: 13). 

 
71 Essa é uma referência à definição clássica de emoções presente em Michelle Rosaldo (1984 apud ABU-

LUGHOD; LUTZ, 1990; VÍCTORA; COELHO, 2019). 
72 Tradução livre: “A emoção pode ser estudada como discurso corporificado somente após seu caráter social e 

cultural – i.e. discursivo - ter sido totalmente aceito. Tomar a linguagem como mais do que um meio transparente 
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No Brasil, Coelho (2010a; 2010b) usa a perspectiva micropolítica das emoções para 

demonstrar a fecundidade de se levar seu estudo para além da esfera privada e íntima. Ao 

abordar a sua capacidade de refletirem sobre problemas macrossociais como é o caso da 

violência urbana, a autora busca atestar a dimensão pública das emoções. A socióloga 

brasileira se concentrou nas entrevistas em profundidade com três casais e duas mulheres de 

camadas médias e altas do Rio de Janeiro, que tiveram suas casas assaltadas e foram feitos de 

reféns. Seus resultados sobre as narrativas da violência urbana estão em sintonia com a 

produção crítica aos surveys realizada por Farrall et al. (1997) e Ditton et al. (1999) de que o 

medo não poderia ser a única expressão emocional para as pessoas, apesar de ser um conceito 

“guarda-chuva” (FARRALL; LEE; 2008). Para Coelho (2010a; 2010b), há sentimentos de 

repulsa, desprezo, ironia, medo, pena e compaixão entre as vítimas e seus perpetradores, eles 

são vistos como “sujos”, “bagunceiros”, “pobres” e “ignorantes” em uma construção 

discursiva responsável por reestabelecer as fronteiras de classe social rompidas com a invasão 

de suas casas, e a desordem social gerada por esse evento criminal e pelos assaltantes. Assim, 

o desprezo e a compaixão, principalmente, transparecem nessa visão das vítimas sobre os 

assaltantes; por um lado por serem “ignorantes” e não saberem o valor do que estão roubando, 

e, por outro, por serem “pobres”, pessoas em condições de exclusão e baixa visibilidade, em 

uma clara separação entre nós e eles (os “outros”), reforçando suas distintas posições na 

hierarquia social. Esse quadro endossa a contribuição de Teresa Caldeira (2000) sobre a 

capacidade da fala do crime em reordenar o mundo “perturbado” pelo crime e a violência. O 

medo, por sua vez, aparece acompanhado da impotência como preditor da própria pena. Essas 

noções fazem Maria Claudia Coelho (2010a; 2010b) traçar relações entre as representações 

sociais e as emoções, entendendo a primeira como uma forma de valorar e agir no mundo, 

mas que diante da vitimização, uma experiência possível ocasionada pela violência urbana, 

também poderia ser uma forma de sentir, se conectando com a segunda. Então, seria possível 

articular as dimensões cognitivas e afetivas da própria vitimização e a gramática emocional 

que ela mobiliza.  

Além do aspecto discursivo, as emoções podem ser entendidas como parte do jogo 

social da interação. David Le Breton (2019) também critica a forma estática, naturalizada e 

 
para a comunicação de pensamentos ou experiências íntimas, e ver a fala como algo essencialmente vinculado às 

relações de poder locais que são capazes de construir e contestar socialmente realidades, até mesmo 

subjetividade, é não negar "realidades" não-linguísticas. É simplesmente afirmar que coisas que são sociais, 

políticas, historicamente contingentes, emergentes ou construídas são reais e podem ter força no mundo.”. 
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universal de interpretar as emoções, para o autor francês essa visão é, antes de tudo, 

etnocêntrica. O que Abu-Lughod e Lutz (1990) chamam de essencialismo, Le Breton (2019) 

diz ser tratar a emoção como substância psicológica. O autor usa a interpretação simbólica 

dos sentimentos de Mauss (1979 [1921]) para demarcar a necessidade de entendê-los não só 

no corpo que a sente e/ou expressa, mas para quem essas manifestações se dirigem. É a 

demarcação de que esses sentimentos (e as emoções no geral) estão inseridos em situações 

sociais e culturais específicas. Os atores sociais agem no mundo dando particularidades aos 

seus papéis, mas é um mesmo plano de fundo que fazem as ações e manifestações afetivas 

serem reconhecíveis uns aos outros. Uma exemplificação fornecida pelo autor francês é a 

dificuldade de tradução de emoções e sentimentos para outras línguas, tanto de uma sociedade 

quanto de uma época para outra, pois há sempre o perigo de se desconsiderar as culturas 

afetivas de cada lugar e tempo.  

A emoção não tem realidade em si, ela não se esgota em uma fisiologia indiferente 

às circunstâncias culturais ou sociais, não é a natureza do homem que fala nela, mas 

suas condições sociais de existência que se traduzem pelas modificações fisiológicas 

e psicológicas. Ela se inscreve mais à primeira pessoa no seio de um tecido de 

significações e atitudes que impregna simultaneamente as maneiras de a dizer e de a 

colocar fisicamente em jogo. Ela é, portanto, uma emanação social ligada às 

circunstâncias morais e à sensibilidade particular do indivíduo; não é espontânea, 

mas ritualmente organizada, reconhecida em si e significada aos outros, ela mobiliza 

um vocabulário, narrativas. Ela depende da comunicação social. O indivíduo 

acrescenta sua nota particular e constrói sobre um motif coletivo suscetível de ser 

reconhecido por seus pares, segundo sua história pessoal, sua psicologia, seu 

estatuto social, seu sexo, sua idade, etc. A afetividade é a incidência de um valor 

pessoal confrontado com a realidade do mundo (LE BRETON, 2019: 1-2). 

 

Ainda segundo Le Breton (2019), não poderíamos apreender as emoções como algo 

incontrolável pelos atores, sua interpretação oferece margem a criatividade. A manipulação e 

a dissimulação afetiva demonstram a capacidade das pessoas de literalmente “atuar”. A 

cultura afetiva forneceria instruções e sugestões apropriadas, mas não seriam mecanicamente 

deterministas, abrindo-se a possibilidade de “estratégias vantajosas”, enfim, existindo uma 

espécie de bricolagem (LÉVI-STAUSS, 1989 [1962]) pessoal, na qual os atores sociais 

poderiam controlar as imagens oferecidas de si mesmos (LE BRETON, 2019: 8-9). A 

expressão das emoções e dos sentimentos passa também a depender de um jogo de sinais, 

então, a relatividade desses quadros afetivos está à mercê de situações sociais e culturais, mas 

também dos atores sociais nelas envolvidos. Ao contrário de serem substâncias permutáveis 

entre indivíduos ou grupos, as emoções e os sentimentos são, sobretudo, relações sociais. De 

uma perspectiva simmeliana, Koury (2002) reforça esse pensamento, entendendo que o medo 

“é uma construção social significativa e fundamental para se pensar os processos de 
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sociabilidades e de formação dos instrumentos da ordem e da desordem em um social 

qualquer” (KOURY, 2002: 15).   

Na Argentina, Liberatori (2019) aborda especificamente o medo, entendendo-o como 

uma construção relacional, por vezes ambígua, haja vista sua dupla face entre quem teme e 

quem é temido. A autora analisa como os medos são construídos em La Tela, uma das villas73 

mais antigas da cidade de Córdoba, e estão associados com a insegurança74, um fenômeno 

normalmente relacionado com o crime (LIBERATORI, 2019). A antropóloga argentina 

demonstra, por meio de uma etnografia, que nem sempre o medo é mobilizado de forma 

negativa em uma relação social e, às vezes, não está apenas relacionado com a insegurança, 

ou como ela interpreta tal fenômeno. Como em outras regiões da América Latina, quem mora 

na Villa La Tela, sofre uma série de outras inseguranças, seja em termos de infraestrutura 

urbana, com as dificuldades de habitação, de mercado trabalho, por conta dos elevados 

números de informalidade, ou ainda, de processos históricos e sociais que conformaram 

signos de periculosidade para essa parcela da população, reforçadas por associações espúrias 

entre pobreza e criminalidade. A polícia, por exemplo, acaba se tornando uma 

“classificadora” de quem é potencialmente perigoso e, normalmente, são nos corpos, nas 

aparências e nas ações dos jovens de localidades como La Tela que essas “avaliações” 

recaem.  

No trabalho de campo, feito entre 2009 e 2015, Liberatori (2019) construiu sua entrada 

de pesquisa a partir de uma conhecida que realizava um projeto social em La Tela e a 

apresentou para uma moradora com prestígio diante da villa, adquirido por conta de seu 

tempo de moradia e sua capacidade de articulação política. A partir dessa interlocutora chave, 

vizinhos foram acessados e uma rede de contatos foi formada. Nas conversas com jovens da 

região, a antropóloga percebia ser comum entre eles a dificuldades em terminar os estudos 

secundários e conseguir capilaridade no mercado formal de trabalho. Outros elementos 

também entram em cena, os mais novos diziam ter bronca75 dos empregos precários com 

hierarquias de poder abusivas, recorrentes entre a geração de seus pais, e dos maus olhares 

que recebiam nas ruas. Para a autora, baseando-se em Bourgois (2010), o conjunto de 

 
73 As villas são assentamentos precários localizados, na maior parte das vezes, nas periferias das cidades 

(LIBERATORI, 2019). À título de comparação, estariam próximas em nível de significação das favelas 

brasileiras. 
74 A autora pensa a insegurança da seguinte forma: “la inseguridad es pensada desde las clases más acomodadas, 

ciertos sectores políticos y medios de comunicación, desde donde se tiende a clasificar como peligrosas, 

especialmente, a las personas que viven en villas y barrios empobrecidos” (LIBERATORI, 2019: 1). 
75 Segundo Liberatori (2019), isso quer dizer se mostrar insatisfeito, não concordar e ficar bravo com uma 

situação. 
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desvantagens expressados pelas frágeis oportunidades laborais e os julgamentos cotidianos 

pode ter uma resposta vingativa, para expressar a raiva e inverter a situação de dominação da 

estrutura social, em se tornar “perigoso”; confluindo para uma cultura callejera de 

resistencia, como diria o próprio Bourgois (2010). Essa configuração movimenta um quadro 

emocional entre a compaixão e a raiva. Como vimos em Coelho (2010a; 2010b), a compaixão 

é mobilizada de cima para baixo, em uma clara demarcação de hierarquia social. Já a raiva, 

teria o caminho oposto, o mesmo da bronca, de baixo para cima cujos sujeitos alvo de 

compadecimento são quem a mobilizam. Então, hacerlo el malo76 é uma forma de resistir as 

injustiças, tanto dentro quanto fora da villa; esses jovens querem ser temidos para dominar os 

outros (LIBERATORI, 2019). A antropóloga, portanto, realiza um trabalho que redireciona as 

questões relativas à insegurança na Argentina, associada, em termos de sentimento às classes 

médias e altas e, em termos de produção, aos menos favorecidos, pois trabalha essa noção a 

partir das práticas e dos discursos destes últimos. Assim, as características relacionais e 

multidimensionais da insegurança e do medo ficam evidentes, demarcando a importância, 

nesse tema, de pesquisas contextualizadas no espaço e tempo. 

Por otra parte, me fue posible observar cómo el miedo y el peligro tenían al menos 

una doble faceta entre quienes temían y quienes eran temidos, lo que, para algunas 

personas, principalmente jóvenes varones, se vislumbraba como 

una alternativa seductora para “invertir el miedo” y “hacerse el malo”, volviéndose 

peligroso para otros. De esta manera, estos jóvenes se apropiaban de los estigmas 

otorgados desde afuera de la villa, pero también por los propios vecinos que los 

acusaban de reproducir los estereotipos que se construían desde otros sectores 

sociales. Puede analizar cómo, en ocasiones, el miedo causado a otros se 

transformaba en una forma de “resistencia” frente a un orden considerado injusto, 

tanto dentro como fuera de La Tela, aunque no de manera consciente. Atender a los 

casos etnográficos me permitió afinar la mirada para reflexionar sobre las diferentes 

resistencias que se traducían en La Tela en disputas y juegos de poder entre los 

vecinos de la villa. Las diferencias y distinciones nativas eran construidas respecto 

de sus trayectorias de vida y familiares, géneros, grupo etario, antigüedad en la villa 

y en contraste con la mirada que se configuraba “desde afuera” sobre la villa y sus 

habitantes. Estas diferencias daban lugar a construcciones ambiguas sobre el miedo 

en las cuales éste adquiría diferentes facetas77 (LIBERATORI, 2019: 45). 

 

 
76 Ser perigoso, mau (LIBERATORI, 2019).  
77 Tradução livre: “Por outro lado, foi possível observar como o medo e o perigo tinham pelo menos uma dupla 

faceta entre os que temiam e os que eram temidos, o que, para algumas pessoas, principalmente os jovens, era 

visto como uma alternativa sedutora para “inverter o medo” e “parecer mau”, tornando-se perigoso para os 

outros. Desta forma, esses jovens se apropriaram dos estigmas concedidos de fora da villa, mas também dos 

próprios vizinhos que os acusavam de reproduzir os estereótipos construídos a partir de outros setores sociais. 

Pude analisar como, por vezes, o medo causado a outrem se transformou em uma forma de "resistência" contra 

uma ordem considerada injusta, tanto dentro como fora de La Tela, embora não de forma consciente. Realizar 

uma etnografia me permitiu aguçar meu olhar para refletir sobre as diferentes resistências que se traduziam em 

La Tela em disputas e jogos de poder entre os moradores. As diferenças e distinções entre os nativos foram 

construídas respeitando suas trajetórias de vida e familiares, gêneros, faixa etária, antiguidade na cidade e em 

contraste com o olhar que se configurava “de fora” sobre a cidade e seus habitantes. Essas diferenças deram 

origem a construções ambíguas sobre o medo, nas quais este adquiria facetas diferentes”. 
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Então, o medo, sendo uma emoção, possui em alguma medida uma parcela natural. Ele 

libera componentes bioquímicos capazes de preparar o corpo para se defender de uma 

ameaça. No entanto, cultura e sociedade atuam também na construção e redefinição do que é 

perigoso e ameaçador no espaço e no tempo (DELUMEAU, 2002; 2009). Desse modo, 

mesmo o medo sendo, em parte, uma resposta emocional ao risco, isto é, individualmente 

experienciado, as condições para expressá-lo, em geral, são socialmente construídas e 

culturalmente compartilhadas (MAUSS, 1979 [1921]; ABU-LUGHOD; LUTZ, 1990; 

REGUILLO, 2002; HALBWACHS, 2009 [1947]). A matriz cultural possibilita os indivíduos 

a dotarem seus medos de conteúdos específicos e reagir de acordo com o esperado deles, não 

só em harmonia, como em negociação e também em conflito (KOURY, 2002; LE BRETON, 

2019). 

2.3. Inseguranças e riscos modernos 

Desde os anos de 1970, Ulrich Beck (2010) [1986] acredita que estamos vivendo uma 

transição importante na qualidade da vida social mundial. Antes encarados como sinônimo de 

ousadia e aventura, os riscos deixaram de ser “pessoais” para se tornarem “globais”. Haveria a 

partir desse momento, uma sobreposição entre os problemas gerados por uma sociedade de 

classe e os ocasionados por uma sociedade de risco. Uma distribui riquezas e a outra, riscos. 

Nelas, a diferença substancial recai sobre o tipo de solidariedade, na primeira é a carência e na 

segunda é o medo a principal liga do social. Essas mudanças seriam ocasionadas, segundo o 

autor, por conta do aumento de nossa capacidade de destruir a vida na terra, em que os 

“acidentes” ambientais, visto muitas das vezes como “efeitos colaterais” da modernização, 

teriam impactos cada vez mais severos para a qualidade de vida no planeta. Os riscos destoam 

daqueles da época industrial justamente pelo fato de que seu desenvolvimento agravou 

sistematicamente seus impactos, os levando para uma escala mundial. Seu livro seminal tem 

cinco teses sobre a dita sociedade de risco: (1) tais riscos, por conta de sua natureza invisível, 

manifestam-se somente a partir da produção de conhecimento sobre eles, o que abre margem 

para processos sociais de definição, conferindo importância sociopolítica para esses elementos 

que o definem; (2) as situações de ameaça dessa nova configuração social acabam, ao 

contrário da sociedade de classe, atingindo até mesmo aqueles em mais altas posições de 

poder por conta de sua escala global, apesar de também existir uma dimensão desigual na sua 

distribuição; (3) os riscos não rompem com a lógica capitalista de desenvolvimento, apenas a 

elevam a um outro patamar, isto é, os riscos são o grande negócio da modernização, que não 

podem ser saciados; (4) no contexto industrial, é a materialidade que determina a consciência. 
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A partir dos efeitos da modernização, ao contrário, é a consciência que determina a existência, 

assim, diante de seu potencial político, o conhecimento sobre os riscos torna-se um objeto 

sociológico; (5) por fim, na sociedade de risco as ameaças que seriam frutos de estados de 

excepcionalidade viram elementos da rotina, estaríamos em uma espécie de sociedade 

catastrófica por conta do potencial político dessas últimas. Os efeitos colaterais não são vistos 

apenas do ponto de vista de seu impacto na natureza, mas na sua capacidade de produzir 

também efeitos colaterais em aspectos endógenos aos motores de sua produção, ou seja, 

perdas de mercado, de lucro e de prestígio, por exemplo.  

Os riscos, sob a perspectiva de Beck (2010) [1986], possuem uma orientação para o 

futuro. Eles não desencadeiam a ação a partir de eventos concretos que acontecem em dado 

momento do tempo, na verdade, a eminência do risco é que faz com que ele seja real no 

presente vivido. Esta orientação está baseada no conhecimento sobre a capacidade destrutiva 

desses eventos, em seus danos, mas também em uma perda geral de confiança. Assim, 

segundo o autor, “a verdadeira força social do argumento do risco reside nas ameaças 

projetadas no futuro” (BECK, 2010: 40, grifos do autor). Os perigos, por seu turno, são 

aspectos mais concretos do risco que as pessoas precisam lidar, acionando, de tal modo, a 

nova solidariedade do medo, que ao contrário da carência, faz com que os indivíduos se 

organizem como sociedade civil. Não que os riscos equalizem as diferenças de classes, sobre 

sua produção, conhecimento e comunicação, há quem lucre e quem consuma os riscos, 

diferente da pobreza, aliás, os riscos globais podem afetar os mais abastados. Entretanto, 

nessa necessidade de organização civil diante dos perigos, existe uma situação distinta em 

termos de metas. Enquanto na sociedade de classe “devíamos” alcançar à igualdade, 

melhorando alimentação, saúde, educação e qualidade de vida, na sociedade de risco o mote é 

evitar o pior, não tem metas. A segurança é o único motor social, tendo a insegurança, 

portanto, como uma das marcas constitutivas da modernidade reflexiva. 

Esse par correlato segurança-insegurança conforma o objeto de interesse do sociólogo 

francês Robert Castel (2004) na sua análise dessa modernidade avançada. Para o autor, 

baseando-se principalmente na Europa Ocidental e na América do Norte, vivemos no mundo 

mais seguro que já existiu, em que as pessoas possuem proteções civis e sociais. As primeiras 

estariam garantidas, por um Estado de direito, as liberdades fundamentais e a segurança da 

propriedade e da própria vida. Nas segundas, os indivíduos estão resguardados, por um Estado 

social, de riscos que poderiam degradá-los, isto é, doenças, acidentes, velhice paupérrima, 

enfim, a própria degradação social. Estaríamos imersos em redes de segurança desde o 
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nascimento até a morte circunscrita pelo que Castel (2004) chama segurança social. A criação 

de instituições que assegurariam todos os âmbitos da vida leva o autor a afirmar que estamos 

vivendo em sociedades asseguradoras. De modo paradoxal, o sentimento de insegurança é 

algo cada vez mais popular e onipresente na vida moderna. Os motivos disso são 

contrafactuais, seria a própria busca desenfreada por segurança a causa motriz da insegurança. 

Os sistemas responsáveis por garantir proteção são construções frágeis e complexas, a 

possibilidade de falhar em suas finalidades carrega o risco de causar frustrações de 

expectativas nos indivíduos (CASTEL, 2004). Somente é possível entender essa situação da 

modernidade tardia, segundo o autor, ao considerar que a segurança e a insegurança estão 

relacionadas como configurações históricas específicas e não são recursos imediatos da 

consciência. Ou seja, essas não são naturais e intrínsecas ao ser humano. Elas seriam, na 

verdade, relações com os tipos de proteções de uma sociedade, responsáveis por assegurar ou 

não seus membros. Então, atualmente, parafraseando o sociólogo francês, estar protegido é 

estar ameaçado porque nas sociedades atuais os indivíduos não conseguem garantir sua 

autoproteção. Apesar de essa mesma sociedade incentivar o desenvolvimento de sua 

individualidade, ela promove, de forma simultânea, sua vulnerabilidade. Em síntese, a 

insegurança para Castel (2004) não seria uma reação proporcional aos riscos que estamos 

expostos, mas uma defasagem entre a expectativa socialmente construída de proteção e a 

capacidade efetiva de uma sociedade em garanti-las. Além disso, como exposto em Beck 

(2010) [1986], a própria formulação de conhecimento sobre o risco é uma situação política, as 

consequências de sua difusão exacerbada, para Castel (2004), é a de que quando uns riscos 

“ganham” uma proteção, seja ela civil ou social, outros riscos surgem. Isso torna o horizonte 

da insegurança sempre em constante expansão, por conta da busca incessante por segurança. 

Essas interpretações sobre a insegurança e o medo, possibilitam refletir, de forma mais 

aprofundada, sobre a relação entre os conceitos de “medo do crime” e “sentimento de 

insegurança”. Ao aspecto da reação emocional é somada uma visão histórica e social mais 

ampla. Nela, a modernidade tardia atuaria para que as associações entre emoções, 

sentimentos, sociedade e indivíduos sejam complexificadas. Além disso, essas possibilidades 

de análise da insegurança também reforçam as transformações, discorridas na seção anterior, 

que ajudam a construir o medo de um ponto de vista sociocultural. Isso porque ele também 

estaria inserido em um conjunto de problemas dessa modernidade reflexiva para além das 

condições sociodemográficas e ecológicas enfatizadas nos estudos seminais do fear of crime. 
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Essa visão de oposição entre o “medo do crime” e o “sentimento de insegurança” é, portanto, 

infrutífera, mas como já dito, difundiu-se com mais força pela Europa. 

Nesse sentido, uma contribuição importante é a de Sebastian Roché (1988) que enxerga 

duas formas de analisar o sentimento de insegurança, uma sincrônica e outra diacrônica. 

Sincronicamente, tal sentimento poderia ser estudado pelas pesquisas de opinião pública. 

Diacronicamente, segundo o autor, sendo esta uma forma menos precisa78, buscaria se em 

outros momentos da história o tema da segurança assumiu tanta importância como parece ter 

na atualidade. Sua reflexão considera os processos de composição e decomposição do tecido 

econômico, social e político a partir da França dos fins dos séculos XIX e XX. O centro de 

sua análise da insegurança está no crime. Assim, para capturar a visão sobre o fenômeno no 

século XIX, o autor usa pensadores que se debruçaram sobre o tema, como Durkheim, Tarde 

e Joly. Em ambos os períodos, o crime é um signo capaz de associar preocupações, sobretudo 

morais. Nos processos de mudanças sociais esta realidade é aflorada. No fim do século XIX, 

as migrações internas do campo para a cidade foram identificadas como a principal razão da 

decadência moral das cidades, fruto de um afrouxamento das relações familiares e 

comunitárias, estruturantes, para os autores da época, das causas da crescente criminalidade. 

O surgimento do individualismo mina a solidariedade e a autoridade tradicional, assim, para 

tais autores, o crime seria um preço a se pagar pelo processo civilizatório iniciado na 

Revolução Francesa. O crime atuaria como um operador de denúncias das mudanças sociais, 

ele passa a ser o símbolo de que um passado de ouro (típico-ideal), harmônico, ruiu. Assim, 

para Roché, (1988) uma população insegura está ligada a valores seguros, os da tradição. O 

mesmo se aplica no fim do século XX quando há essa percepção do aumento da 

criminalidade. A população insegura demanda do Estado o “reestabelecimento” da ordem e 

sua respectiva moralidade, acreditando ser possível se livrar da imoralidade ou até extingui-la. 

A punitividade crescente dessa época evidencia como o crime materializa a moralidade 

associada a ele na figura dos autores de atos criminalizados. O crime, portanto, é um operador 

lógico cujo movimento de universalização-particularização79 ordena a desordem. As facetas 

desorientadoras e desconexas são coordenadas em torno de um tema unificador. Tal tema 

oferece coerência quando se tenta reconstruir os referenciais perdidos nas mudanças sociais. 

 
78 As críticas aos surveys não tinham sido conjuradas de forma organizada na época deste artigo. 
79 O autor se baseia em Lévi-Strauss (1969).  



64 

 

O crime é um ponto de encontro de subjetividades que desafia, por meio da ansiedade pessoal, 

a questão da ordem social e política80.  

A noção de insegurança também comparece com força nos estudos latino-americanos, 

como vimos anteriormente. Mas na época da formulação do trabalho de Kessler (2009), a 

insegurança é utilizada na Argentina como uma pré-noção sociológica para descrever a 

realidade em vez de ser um conceito plenamente desenvolvido. Ele, então, diz que existem 

duas vertentes, que conversaram pouco até então, para se estudar o tema do medo associado 

ao crime e à violência. Uma delas, segundo o autor, seria a do “medo do crime”, 

historicamente relacionada com o contexto anglo-saxão, de característica quantitativa e 

dedutiva, com pouco interesse em questões históricas e estruturais. A outra, a do sentimento 

de insegurança, que não conformaria um campo de estudo tão desenvolvido quanto a primeira 

e teria contribuições das ciências sociais, sobretudo, relacionando o medo com ansiedades 

mais abrangentes no âmbito da modernidade tardia. Seu livro tenta usar as duas vertentes e, 

como ele sugere, manter um afastamento de ambas. Teria, portanto, a intenção de entender o 

medo a partir de seu aspecto político, cognitivo e emocional (presente na primeira vertente), 

além de compreender seu sentido histórico-situado e suas consequências políticas (segunda 

vertente). A divisão de Kessler (2009) faz sentido até certo ponto, sua definição do campo de 

estudos do “medo do crime” é coerente, mas incompleta. Ao ocultar as transformações dentro 

do tema do “medo do crime”, mostradas no primeiro capítulo, ele acaba opondo o sentimento 

de insegurança ao “medo do crime”, quando ele poderia ser tido como uma estratégia de 

capturar a expressão do medo. O estudo quantitativo, focado no medo experienciado, ainda é 

predominante na criminologia, mas não é mais a regra. Estudos qualitativos são mais 

demandados e mais comuns, sobretudo, para falar de contextos fora do anglo-saxão, como no 

caso do autor argentino (FARRALL; LEE, 2008).  

Gabriel Kessler (2009), aliás, apresenta a possibilidade do estudo do “medo do crime” 

através do sentimento de insegurança, o que este trabalho não deixa de indicar. No entanto, 

discorda sobre haver uma mudança conceitual que justifique a troca da nomenclatura 

organizadora. Utilizando o caminho de Kessler (2009), seria possível englobar outras 

emoções como a ira, a raiva, a indignação e a impotência. Assim, o sentimento de insegurança 

seria um emaranhado de representações, emoções e ações que, ao contrário, do medo poderia 

ser construída como um objeto acessível. Neste último ponto, recai a diferença entre as nossas 

 
80 Sua visão é muito similar à de Caldeira (2000), no entanto, a antropóloga se refere ao fenômeno como “medo 

do crime” e Roché (1988) como “sentimento de insegurança”. Essas sutilezas evidenciam a falta de consenso de 

tal campo de estudos, principalmente nas ciências sociais.  
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interpretações. Conforme o gradiente analítico do medo da violência, elaborado nesta 

dissertação, o medo pode ser construído como um objeto de pesquisa acessível em múltiplas 

dimensões analíticas. O autor, contudo, considera que o “medo do crime” pode ser também 

diferente de uma resposta emocional perante símbolos relacionados com a criminalidade81: 

Postular un hecho o un individuo como amenazante supone una carga emocional 

previa ligada a si lo percebido está dentro de las categorias de personas o eventos 

considerados peligrosos82 (KESSLER, 2009: 47).  

 

De acordo com o autor, metodologicamente, não teríamos como acessar a emoção, 

contudo, sua manifestação discursiva sim. Isso é sustentado por parte dos estudos 

apresentados anteriormente para se entender a construção sociocultural das emoções (ABU-

LUGHOD; LUTZ, 1990; VÍCTORA; COELHO, 2019). Desse modo, Kessler (2009) define o 

“medo do crime” como derivativo ou de segunda mão, apontando uma sustentação mútua 

entre narração e emoção. Esta última é parte da representação do mundo, pois se baseia em 

relatos sociais mais amplos, um quadro maior responsável por oferecer consenso sobre as 

pessoas, objetos e ações aceitas como perigosas. Deixa de fazer sentido, assim, a dicotomia 

razão-emoção, pois elas estariam, na verdade, relacionadas. Porém, a emoção só tem valor 

explicativo quando um marco específico lhe dá sentido, ou seja, o contexto histórico é 

responsável por sua intensidade e oscilação (DELUMEAU, 2002; 2009; KESSLER, 2009). 

Isto desfoca o medo como uma emoção privilegiada diante das demais, ele tem importância 

central obviamente, mas está acompanhado não só de outras emoções, mas também de 

representações e ações (DITTON ET AL., 1999; LOADER; GIRLING, SPARKS, 2001; 

FARRALL; LEE, 2008; KESSLER, 2009). Enfim, parece ser improvável negar o caráter 

sociocultural das emoções, sobretudo ao considerar que elas não são inatas aos seres 

humanos, mas manifestações coletivas (HALBWACHS, 2009 [1947]; KESSLER, 2009). Por 

isso, o autor argentino prefere utilizar o termo “sentimento de insegurança”. Mas fica evidente 

que seria suficiente demarcar apenas o estudo da parcela expressiva do medo, a insegurança, 

assim, essa seria apenas uma estratégia de recorte para se estudar o medo e não outro objeto 

distinto capaz de conformar um tópico de pesquisa ao redor de si mesmo, é mais profícuo 

integrar o sentimento de insegurança ao gradiente analítico proposto nesta dissertação.  

O próprio Kessler (2009) admite que o “medo do crime” não poderia ser considerado 

uma emoção comum, pois o crime não é um objeto temerário qualquer. O autor aborda a 

relação entre medo e objeto para não a banalizar, normalmente, ela não é sobreposta, isto é, 

 
81 Em referência a uma das visões mais canônicas do campo: a de Ferraro (1995).  
82 Tradução livre: “Postular um evento ou indivíduo como ameaçador supõe uma carga emocional anterior ligada 

ao fato de o que é percebido estar dentro das categorias de pessoas ou eventos considerados perigosos”. 
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eles não coincidem de forma continuada sempre. Às vezes um medo é despertado por alguma 

coisa, mas deslocado para muitas outras. Entretanto, com o “medo do crime” isso não 

acontece. Ele implica um aspecto cognitivo e um juízo de valor. Cognição, nesse caso, 

implica não necessariamente consciência a cada sensação desse tipo de medo, mas é 

conseguir reconstruir – quando perguntado – o porquê de algo ou alguém específico ter 

causado temor. Nesse caso, esse objeto do medo deve estar presente em alguma categorização 

social compartilhada pelo entrevistado. Em tempo, duas coisas devem ser ditas sobre a base 

cognitiva. Ser culturalmente partilhada não quer dizer ser homogênea, existe uma variedade 

de conteúdos disponíveis sobre o perigo. Além do mais, a temporalidade é central, pois a base 

cognitiva é dinâmica e pode ser ressignificada. Este último aspecto vale também para os 

juízos axiológicos.  

Por fim, o autor argentino separa o sentimento de insegurança do risco e do pânico 

moral. Ambos, ao contrário do primeiro, foram bem trabalhados na teoria social. O risco, 

como vimos, seria um dos traços mais marcantes da modernidade reflexiva (BECK, 2010 

[1986]; CASTEL, 2004). Algo gerado por nós mesmos (BECK, 2010 [1986]). Diante disso, 

em vez de pensar em uma dimensão individual do risco, seria mais profícuo – tendo em vista 

a demarcação entre nós (vitimizados) e eles (ameaçadores) no sentimento de insegurança – 

vê-lo através de uma “cultura do risco”83. Nesse sentido, tal sentimento seria fruto da 

defasagem entre a expectativa de proteção socialmente construída e a capacidade da 

sociedade em proporcionar isso (CASTEL, 2004). No mais, a interpretação dos riscos não 

deve apenas repousar na aceitação dos cálculos racionais e probabilísticos, eles podem ser 

representados de diversas formas (DOUGLAS, 1996; JACKSON, 2008). Uma delas seria por 

meio do conceito de dangerization84 no qual o mundo é visto pelas categorias de ameaça. 

Assim, haveria a indissociabilidade entre representação do risco e aceitação moral, desse 

modo, as diferenças de percepções não seriam irracionais, mas sim políticas, isto é, quanto 

mais podemos dar intenção humana às ameaças, mais elas invocam a ira e a preocupação. 

Então, Kessler (2009) conclui existirem lógicas diferentes entre o risco e suas representações, 

tornando a racionalidade probabilística efetiva somente para os estudiosos, não para a vida 

cotidiana das pessoas comuns. 

Pânico moral, como notamos anteriormente, é um conceito desenvolvido para dar 

elucidar processos nos quais um fato é visto como perigoso. Isso não significa sua total 

criação fora da realidade objetiva, mas, alguma medida o exagero e preferência em relação a 

 
83 Ver Giddens (1991). 
84 Ver Lianos e Douglas (2000).  
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outras cuja preocupação talvez fizesse mais sentido. A mídia normalmente ocupa um papel 

central na construção desses fenômenos, mas governos e pesquisas acadêmicas podem acabar 

realizando o mesmo trabalho85. É importante entender este conceito para pensar o sentimento 

de insegurança, pois nem todo delito gera pânico moral e nem toda sociedade está em estado 

de pânico moral porque os crimes aumentaram. Seria mais relevante, portanto, entender os 

acontecimentos relacionados ao escalonamento de um pânico moral, como fez Loo (2008) 

sobre os EUA da década de 1960 (KESSLER, 2009; LEE, 2008). 

Já Fernandes e Rêgo (2011) estão se perguntando como um país com baixa 

criminalidade como Portugal possui um sentimento de insegurança crescente. Para isso, 

resolvem buscar explicações por meio da mudança do medo à cidade para o sentimento de 

insegurança. Então, discorrem sobre dois determinantes da construção deste último, os 

elementos ecossociais e sua dimensão midiática. O objetivo do artigo é contribuir para a 

diminuição da ambiguidade presente na expressão pública sobre o tema. Em relação aos 

medos do passado, em conformidade com os autores, no século XIX a cidade era o lócus das 

“classes perigosas”; desde os delitos comuns nas ruas, passando pela marginalidade de 

meretrizes e vagabundos, até o desenvolvimento de movimentos operários. Antes, em um 

período pré-moderno, os medos tinham lugar nas encruzilhadas, nos maus encontros entre 

povoados, nas epidemias e nas catástrofes. O sentimento de insegurança, por sua vez, é fruto 

de um processo mais recente, segundo os autores, em Portugal dá-se nos anos 1990. Para eles, 

o medo à cidade seria uma interpretação de leigos enquanto o sentimento de insegurança seria 

de especialistas. A explicação mais adequada atenta para como a apropriação do tema pelas 

ciências sociais e humanas acaba reorientando as discussões na opinião pública. O conteúdo 

dessa sensação é a preocupação cotidiana com a pequena criminalidade.  

Para os autores portugueses, sentimento de insegurança é diferente do medo à cidade, 

uma forma fluida de se estudar o fenômeno. Na verdade, sentimento de insegurança é o medo 

à cidade processado pelas ciências sociais, o “medo do crime” seria o ponto de partida, mas 

ele propriamente dito se conecta com preocupações e ansiedades mais amplas – ou seja, 

elementos de sua expressão. A nomenclatura, no entanto, parece rebatizar os estudos seminais 

do fear of crime trazendo as principais variáveis de análise das ciências sociais como a 

percepção social ou comunitária e a estigmatização de espaços e pessoas, mas não traz 

nenhuma novidade em relação à virada chamada por Farrall e Lee (2008) de crime’s fear86, 

 
85 Como vimos com Lee (2008) e Loo (2008). 
86 Também chamada de virada qualitativa, aqui vista como parte da construção sociocultural das emoções para 

poder fazer-se entender o gradiente analítico do medo da violência.  
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reforçando o perigo de causar uma dissidência teórica e metodológica infrutífera ao trocar o 

conceito organizador em vez de capturar suas transformações. Essa interpretação do trabalho 

de Fernandes e Rêgo (2011) é reforçada por suas explicações para os determinantes da 

construção do sentimento de insegurança serem baseadas nas bibliografias mais comuns dos 

estudos conhecidos como “medo do crime”. Contudo, seus procedimentos de 

operacionalização do conceito rebatizado são dignos de nota. Para destrinchar como a 

ecologia das cidades influencia o medo, eles oferecem desde pistas provenientes da 

desorganização social até categorias sensíveis da antropologia urbana para interpretar os 

arranjos, lugares e pedaços87 da cidade. Em relação à mídia, os autores trabalham com os 

efeitos da hiper-representação de casos com grande impacto emocional, mas pouca 

probabilidade de ocorrer no sentimento de insegurança.  

A mexicana Rossana Reguillo (2002) reflete sobre a fragilidade, o risco e a esperança. 

Segundo ela, os seres humanos sempre criaram mecanismos para enfrentar suas fragilidades e, 

com o passar o do tempo, desenvolveram conhecimentos para controlar de modo mais 

calculado os riscos. Um dos traços da modernidade reflexiva é justamente uma quebra do 

monopólio das disciplinas especializadas na definição dos riscos perante a população 

comum88. O medo passa a ser uma emoção libertada do embaraço, como também afirma 

Delumeau (2009). Assim, a esperança, um par de longa data do medo, volta a assumir um 

papel importante na redução de fragilidades, sobretudo, de uma forma contingente, precária, 

através da fé, crenças, pensamentos mágicos, objetos específicos, rituais e confiança não 

reflexiva.  

De acordo com Reguillo (2002), a análise da dimensão política do medo, seja por meio 

do seu uso autoritário visando a legitimidade de ditaduras ou pela governamentalidade de 

populações89, evidencia certas constantes socioculturais. Uma delas, segundo a autora, é a 

necessidade de nomear os temores. Para Reguillo (2002), o medo parece encarnar um agente 

externo capaz de ameaçar a ordem, a coesão e a tradição de alguma comunidade. O imigrante, 

por exemplo, encarna muito bem esse papel (ROCHÉ; 1988; DELUMEAU, 2002; 2009). A 

autora acredita ser essa a maneira pela qual a sociedade responde aos medos invisíveis: 

criando figuras, narrativas e personagens responsáveis pela sua realização. Apesar de ser um 

mecanismo comum na história, atualmente, isso é amplificado por uma época globalizada 

 
87 Citam, inclusive, o trabalho de Magnani (2002).  
88 Baseando-se nos estudos de Ulrich Beck sobre a sociedade de risco. 
89 Reguillo (2002) cita o estudo de Norbert Lechner sobre democracias modernas, mas podemos pensar também 

na exposição de Loo (2008) e Lee (2008).  
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cuja velocidade de informação atingiu níveis jamais experimentados. O outro, então, surge 

como a imagem e semblante do medo encarnando até o próprio mal em alguns contextos 

(MISSE, 1999; 2010). Reguillo (2002), por fim, considera o medo não apenas produto da 

mídia (pânico moral) tampouco um objeto artificialmente construído de pesquisa nas ciências 

sociais, é um programa de ação, em suas palavras: “Fear is not only a way of talking about the 

world, it is also a way of acting” 90 (REGUILLO, 2002: 205).  

Enfim, o sentimento de insegurança é uma estratégia para o estudo do “medo do crime” 

que ganhou força nas ciências sociais. Mas, a meu ver, há uma confusão nessa tentativa de 

identificar um fenômeno qualitativamente diferente que teria, então, um nome distinto. Há 

uma inversão no que é dito normalmente, em vez do medo ser uma parcela do sentimento de 

insegurança, este último é que se torna uma estratégia de pesquisa do primeiro. É preciso 

entender que “medo do crime” desde a última virada de século não faz mais referência ao 

medo como uma emoção-choque privilegiada e sim a um conjunto de emoções e sentimentos 

relacionados com o crime, e ainda mais com a violência. Assim, o sentimento de insegurança 

estaria dentro do tema do “medo do crime” e não o contrário. Tratar o sentimento de 

insegurança como outro conceito organizador – complementar ao medo em suas 

potencialidades – oculta as transformações dentro do debate criminológico do fenômeno, 

sobretudo sob a nomenclatura fear of crime. 

2.4. O medo na prática cotidiana 

Relacionar o “medo do crime” com ameaças móveis e/ou problemas políticos e 

econômicos internacionais demonstra a globalização deste fenômeno. Smith e Pain (2008) 

estão antenadas para como essa “vida própria” do medo invisibiliza uma parcela concreta do 

fenômeno, aquela enfrentada na vida diária das pessoas. A preocupação das autoras é entender 

a complexidade do cotidiano – sentimentos, experiências, práticas e ações de pessoas comuns 

– na relação entre as escalas dos discursos de medo. Mostrar como esse “fantasma” é vivido e 

feito no dia a dia o torna mais palpável.   

Do ponto de vista dessas geógrafas sociais, a potência do cotidiano é negligenciada 

mesmo por estudos críticos. Para elas, seria necessário alcançar um modo de se estudar o 

medo levando em conta os processos globais e os cotidianos, dando-lhes a devida atenção. 

Apesar dessas vertentes vistas como duais, ambas estão acontecendo ao mesmo tempo e a 

perspectiva das autoras anseia por capturar como no âmbito local há resistências e mudanças 

de interpretação para as construções e manipulações existentes a nível global. O “medo do 

 
90 Tradução livre: “O medo não é apenas uma forma de falar do mundo, é também uma forma de agir”. 
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crime” é um conjunto de respostas emocionais e práticas em relação ao crime, à desordem 

individual e comunitária e aos problemas sociais e econômicos mais amplos como moradia, 

desemprego e exclusão social. No entanto, como as pessoas se identificam com esses 

discursos e como eles impactam a vida cotidiana social e espacial das pessoas é, por si só, 

uma questão social relevante tanto para academia quanto para as políticas públicas. Em 

síntese, os atores sociais não seriam apenas passivos, como um receptáculo da mídia e dos 

governos. No nível cotidiano as coisas assumem uma lógica própria, influenciada, mas 

também influenciável. De acordo com essa orientação, o medo é transitório, mutante no curso 

da vida, fortemente relacionado com as identidades sociais e com as experiências situadas 

espacial, social e temporalmente. Situar se refere, sobretudo, ao lugar como um espaço onde 

as mudanças históricas e econômicas se relacionam com as identidades e as relações sociais, 

influenciando a vida das pessoas. Desse modo, em vez de se relacionar apenas com aspectos 

imediatos da vizinhança e do ambiente, o “medo do crime” é histórica e socialmente 

específico (PAIN, 2000; SMITH; PAIN, 2008). 

Apesar de clamarem por análises articuladas, as autoras enfatizam as descontinuidades 

existentes entre as perspectivas globais e locais. A do cotidiano, quando cerrada apenas em si 

mesma, produz um conhecimento limitado sobre contextos políticos, sociais e culturais além 

daquele no qual a pesquisa está imersa. As análises geopolíticas do medo, entretanto, tendem 

a ignorar as pessoas e seu poder, não considerando a capacidade de consciência, criticidade e 

resistência. Smith e Pain (2008), por fim, admitem existirem poucas maneiras convincentes de 

relacionar as vertentes e, no geral, ainda se é ignorante sobre o movimento do medo, isto é, 

“how it moves from discourses/events to the bodies and feelings of individuals” 91 (SMITH; 

PAIN, 2008: 49). 

O desejo das autoras de abordar o medo cotidiana e politicamente busca moralizar e 

materializá-lo novamente. Nesse sentido, afirmam ser preciso abolir um modelo existente no 

qual o domínio político estabelece um relacionamento hierárquico com o cotidiano, se 

sobrepondo sobre o segundo. Elas fazem uma metáfora com o famoso modelo de dupla hélice 

do DNA para ilustrar as duas vertentes, enroladas em uma mesma estrutura, compartilhando 

informações através de conexões. Estas últimas poderiam ser qualquer evento, diálogo, ações 

ou afetos aptos em associar a geopolítica ao cotidiano. As descontinuidades e quebras podem 

simbolizar a natureza conflitante entre as vertentes, mas, ao mesmo tempo, dependentes e 

 
91 Tradução livre: “Como se move dos discursos/eventos aos corpos e sentimentos dos indivíduos”. 
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complementares. Nessas conexões e desconexões estão abertos os espaços para as 

imprevisíveis possibilidades de resistir, dialogar, influenciar e agir (SMITH; PAIN, 2008).  

Entre as revisões comuns sobre o que é o medo (realidade, imaginação ou indignação 

moral), elas preferem oferecer um caminho no qual a geografia das vidas de quem sente temor 

seja levada em conta local e globalmente. Assim, oferecem uma abordagem moral seguida de 

outra material, para saber a natureza do medo e também como ele funciona:  

We view fear as a social or collective experience rather than just an individual state. 

But it is more than this – it is also a morality play and a product of the power 

relations that shape the moral codes of everyday conduct as well as those of 

international affairs. Fear does not just involve a relationship between the individual 

and a variety of societal structures; it is embedded in a network of moral and 

political geographies92 (SMITH; PAIN, 2008: 51). 

 

Na dimensão moral, dois processos são destacados: nomear e privilegiar. Quando um 

medo é nomeado, abre espaço para endereçar essa emoção a alguém e como essa pessoa deve 

lidar com ele. Assim, as posições nas estruturas de poder são evidenciadas nos levando a 

pensar sobre os privilégios. Tanto políticos quanto acadêmicos acabam validando e 

reforçando medos da classe média suburbana branca93 ao ignorarem aqueles mais silenciosos 

que seguem o curso da vida cotidiana. Esses grupos com pouco capital político possuem uma 

materialidade mais imediata e consequências intensas. Desse modo, segundo as autoras, 

quando conhecemos e localizamos o “medo do crime”, contribuímos para torná-lo mais 

palpável. Esse fenômeno não seria, desse modo, um pânico moral abstrato, mas ao contrário, 

uma prática material cada vez mais enraizada. Sua materialização, no entanto, é desigual, 

tornando-se motor de uma série de políticas de controle autoritárias, no caso latino-americano, 

conhecidas como mano dura (DAMMERT; MALONE, 2006). Para Pain (2000), as análises 

etnográficas demonstram a insuficiência das políticas de redução do medo situacionais, 

sugerindo que, ao contrário, elas deveriam ser pensadas de forma mais holística.  

Assim, o medo pode ser conhecido quando estamos atentos às condutas diárias dos 

corpos inspiradas por ele, mesmo sendo os riscos “reais” desconhecidos. Quando localizamos 

o medo, alguns lugares são privilegiados e outros não, conforme o processo de espacialização. 

O espaço público normalmente é o lócus da intervenção, mas não se pode ignorar a 

concretude dessa emoção em ambientes privados e conhecidos. Para mulheres, crianças e 

 
92 Tradução livre: “Vemos o medo como uma experiência social ou coletiva, e não apenas um estado individual. 

Mas é mais que isso - é também um jogo de moralidade e um produto das relações de poder que moldam os 

códigos morais de conduta cotidiana, bem como os das relações internacionais. O medo não envolve apenas uma 

relação entre o indivíduo e uma variedade de estruturas sociais; está inserido em uma rede de geografias morais e 

políticas”. 
93 Elas indicam o texto de Pain (2007) como referência. 
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idosos a violência doméstica é mais comum do que a violência perpetrada por estranhos 

(PAIN, 2000). Nesse sentido, direcionar os esforços em reduzi-lo apenas no espaço público é 

problemático (CECCATO, 2012). Além do mais, existe a possibilidade de materializar medos 

imateriais e estar constantemente enfrentando o “medo errado”, nisso pode ser entendido 

como os mercados de vigilância e proteção desempenham um papel na ordem de nossas 

preocupações cotidianas, evidenciando a desigualdade dos medos relatada anteriormente 

(SMITH; PAIN, 2008). Em síntese: 

Recognising the materiality of fear means that there are tracks and traces between 

the different lives of those who seek to control fear and those whose lives are 

pervaded by it. It is possible to follow the materialisation of certain fears into local 

landscapes; and it is important to show how everyday practices might be inspired by 

this, might tolerate it, could ignore it, will certainly pose alternatives, and may well 

have other, more pressing, ‘things’ to contend with – other materialities which could 

and perhaps should be privileged over the dominant manifestation of fear94 (SMITH; 

PAIN, 2008: 55). 

 

No Brasil, mas especificamente no Rio de Janeiro, dois estudos abordam o medo sob 

uma perspectiva cotidiana, o de Mariana Cavalcanti (2008) sobre a rotina de uma favela e o 

de Vittorio Talone (2015) com base na mobilidade urbana carioca. A antropóloga toma o 

tiroteio como evento central para realizar uma etnografia interessada em interpretar como o 

medo e a incerteza gerada pela violência urbana95 se adequam as vidas dos moradores de 

favela. Estes espaços, segundo a autora, possuem dinâmicas que mobilizam uma série de 

atores, internos e externos a este ambiente, e constituem o habitus de quem as vivencia, 

evidenciando estratégias rotineiras de diminuição dos riscos. Um traço original de seu estudo 

é pensar tal espaço urbano como a própria experiência vivida distinto de entendê-lo como um 

quadro que apenas circunscreve os acontecimentos. Sua hipótese central é a de que a 

possibilidade iminente de acontecer um tiroteio “constitui um dos princípios estruturantes da 

fenomenologia da vida cotidiana na favela” (CAVALCANTI, 2008: 37). Esses 

acontecimentos afetam a mobilidade e a construção do espaço da favela por conta da busca 

por proteção em lugares “seguros”, além do que, os tiroteios frequentes são uma das 

principais preocupações dos moradores. Nesse sentido, vivenciar na prática sua antecipação 

possibilita a formulação de uma série de rotinas de evitação e avaliação dos riscos. O próprio 

tiroteio, como evento privilegiado de investigação, permite a Cavalcanti (2008) desnaturalizar 

 
94 Tradução livre: “Reconhecer a materialidade do medo significa que há trilhas e rastros entre as diferentes 

vidas daqueles que buscam controlar o medo e aqueles cujas vidas são permeadas por ele. É possível 

acompanhar a materialização de certos medos nas paisagens locais; e é importante mostrar como as práticas 

cotidianas podem ser inspiradas por isso, podem tolerá-lo, podem ignorá-lo, certamente apresentarão 

alternativas, e podem muito bem ter outras "coisas" mais urgentes a enfrentar - outras materialidades que 

poderiam e talvez deve ser privilegiado sobre a manifestação dominante de medo”. 
95 Entendida, assim como em Misse (1999), Machado da Silva (2004) e Porto (2006), como representação social.  
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as rotinas, os modos como as pessoas se posicionam perante aspectos da “violência urbana”. 

No intuito de fugir de dualidades ultrapassadas como favela/asfalto, legal/ilegal, a autora 

busca apreender o mundo pelo trabalho etnográfico. Seu método permite ver as práticas 

“coladas” na experiência vivida, contribuindo no entendimento de que a própria rotina desses 

moradores já prevê a ocorrência de conflitos a qualquer momento. Essa perspectiva varia 

sutilmente da de Machado da Silva (2004) cuja noção de violência romperia o fluxo de 

normalidade da rotina. Uma das estratégias responsáveis por demonstrar a reprodução e a 

construção do espaço da favela na experiência vivida dos moradores é uma atividade 

cotidiana de “ler o clima do morro”, na qual as pessoas, através de uma série de símbolos, 

fofocas e memórias (recentes), conseguem identificar se algo está para acontecer ao contrastar 

imagens mentais normativas de quando as coisas estão “tranquilas” com a paisagem da favela 

em um momento específico do tempo.  

Quem está à vista? Os moto-táxis fornecem as pistas mais confiáveis. Se estão 

presentes, tranqüilos e relaxados, rodando constantemente, é possível baixar a 

guarda de imediato. Ainda assim, o olhar inevitavelmente passa, sem 

necessariamente repousar, por outros elementos da paisagem – não só visuais, mas 

também sonoros e mesmo olfativos (afinal, dificilmente um churrasquinho será 

grelhado em momentos de tensão). Há música tocando? Os vendedores ambulantes, 

camelôs, e o comércio local estão abertos? Seus ocupantes estão tranqüilos? E os 

presumíveis olheiros? E a boca, está lá? O semblante dos “meninos”? Há crianças na 

rua? O comércio está aberto? Já houve “tirinhos” hoje? Caso afirmativo, com 

alguma freqüência? Houve tiroteio ontem? As respostas a tais perguntas variam de 

acordo com a hora do dia, o dia da semana e a memória do próprio “clima” recente – 

e normalmente só são registradas conscientemente se negativas (CAVALCANTI, 

2008: 46). 

 

São esses códigos e suas respectivas leituras, chamados por Cavalcanti (2008: 48) de 

“aspecto de legibilidade da favela” que fincam na rotina das pessoas a naturalização do 

conflito. Apesar de ter a “violência na porta de casa”, como muitos moradores afirmaram, o 

tiroteio é a ponta de um icerberg no qual há uma forma mais geral de perceber a cidade e o 

resto do mundo como lugares perigosos para se viver; impulsionada por signos de um perigo 

difuso que fazem da violência um “fantasma” inerente ao espaço urbano da cidade carioca 

(MISSE, 1999; CAVALCANTI, 2008). Enfim, para Cavalcanti (2008), o medo, inclusive em 

ambientes de favela, não estaria apenas associado com a experiência concreta da violência nas 

rotinas, mas também com mediações midiáticas e aspectos da trajetória individual, como 

argumenta Pain (2000). 

Orientado também por uma etnografia na cidade carioca, Vittorio Talone (2015) 

mobiliza as noções de confiança e desconfiança para pensar como elas se adequam à 

continuidade das rotinas das pessoas em deslocamento pela cidade através de linhas de 
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ônibus, que percorrem distintos cenários socioambientais do Rio de Janeiro. O que permite ao 

sociólogo brasileiro tratar da construção moral das viagens nesses coletivos. Segundo o autor, 

tanto a confiança quanto a desconfiança estão voltadas para o futuro. No entendimento 

difundido sobre elas, a confiança seria uma forma de lidar no presente com a falta de 

previsibilidade da vida e das ações dos outros. A desconfiança, por sua vez, seria ter 

expectativas negativas sobre esses outros e, então, adotar uma postura defensiva diante do 

desconhecido. O autor, no entanto, prefere propor um estudo da desconfiança como algo além 

de uma mera antítese da confiança, sua construção analítica da categoria a pressupõe como 

detentora de dispositivo e gramática próprios. A justificativa para tanto é a de que é preciso 

olhar com atenção para os seus mecanismos em suas utilizações pelos atores em situações 

sociais. A “gramática da desconfiança” de Talone (2015) diz respeito as avaliações 

interpretativas dos atores em situações definidas socialmente nas quais a confiança se esvai e 

abre-se a possibilidade de outras pessoas agirem contra esses atores, podendo causar danos 

previstos pela antecipação e pela expectativa gerada pela própria desconfiança. Assim, a 

desconfiança seria vista pelo prisma de uma gama de operações e dispositivos utilizados nos 

cursos das ações dos atores sociais. Os dispositivos, aliás, são entendidos como coisas que 

ajudam a lidar com os desafios dessa gramática96. Nesse sentido, no caso do trabalho de 

campo de Talone (2015), tais dispositivos seriam, principalmente, a “evitação” e o 

“afastamento”, instrumentos usados para as pessoas se sentirem mais seguras nas situações de 

perigo contingentes.  

Ao se depararem com certos elementos, as pessoas interpretam ser necessária a 

mobilização de dispositivos que proponho compor uma gramática da desconfiança, 

como a evitação e o afastamento: “Ah, quando vejo um daqueles pivetes, já fico 

preparada para descer”, diz uma passageira sobre uma linha cujo trajeto inclui a 

Autoestrada Grajaú-Jacarepaguá; “Se tiver homem passando [no corredor de um 

ônibus cheio], eu vou me jogar na pessoa da frente”, afirma uma estudante sobre 

como reage à possibilidade de lidar com um “tarado”; “Eu fico perto do trocador, 

acho que intimida se alguém quiser assaltar”, afirma uma inspetora de colégio sobre 

onde procura sentar no veículo; “Sempre conto o troco logo, sem querer acusar, mas 

tem uns que tentam passar a perna”, conta um homem sobre sua preocupação de ser 

“passado para trás” por um motorista da linha 332 (Castelo-Taquara). Portanto, há 

construções por parte das pessoas de situações em que as mesmas entendem precisar 

desconfiar, levando-as a agir por meio de uma série de procedimentos de 

desconfiança: práticas com regras formais de concretização (TALONE, 2015: 20-

21, grifos do autor). 

 

 
96 O autor utiliza o trabalho de Werneck (2014), intitulado “Sociologia da moral, agência e criatividade” para 

sustentar essa visão.  
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Um dos aspectos mais interessantes dessa etnografia é a representação97 da cidade 

carioca, vista do ponto de vista relacional simmeliano, de forma distópica sob a alcunha 

sugestiva de Hell de Janeiro, evidenciando o caráter sofrido e penoso de se viver nessa urbe, 

onde efetivamente há um “fantasma” da violência urbana (Misse, 1999) pairando sobre as 

ações cotidianas de todos, o que contribui para o conflito ocorrer a qualquer momento. Os 

problemas da violência, de planejamento urbano e de mobilidade, os lugares e as pessoas 

consideradas perigosas, tudo isso conflui para um quadro referencial nomeado pelo autor de 

distopia realizada. Desse modo, segundo Talone (2015), as práticas de desconfiança 

trabalhadas situacionalmente com frequência não desembocariam em situações de 

experimentação de medo, mas sim em cautela, em situações de alerta para o que pode 

acontecer e causar danos. Entretanto, a partir da construção sociocultural das emoções, 

sobretudo a partir de Le Breton (2019), a meu ver, o medo poderia ser visto de forma 

relacional, seria possível dizer que os dispositivos de “evitação” e “afastamento”, além das 

estratégias de posicionamento e uso dos ônibus, colocam o medo no jogo social, o tornando 

capaz de mobilizar aspectos simbólicos e a expectativa de terceiros, e, portanto, sendo um 

motor de sociabilidades, práticas e ações sociais. Poderíamos não estar lidando como uma 

“cultura do medo”, como Talone (2015) de fato afirma não lidar, mas sim com sua expressão 

na interação social, evidenciada pela prática cotidiana, como sugere o gradiente analítico do 

medo da violência. 

 Neste capítulo, uma série de acontecimentos na produção de conhecimento fez da 

construção sociocultural das emoções um elemento-chave para interpretar o gradiente 

analítico do medo da violência. Pôde-se perceber como os autores latino-americanos acessam 

o medo e a insegurança por essa via, mesmo que, às vezes, os vejam como complementares e 

não parte de um mesmo gradiente analítico como a estrutura de organização dessa dissertação 

pressupõe. Além disso, foi possível entender o porquê de o “medo do crime” ser um conceito 

guarda-chuva e como seu desenvolvimento alterou substancialmente o entendimento estático 

e determinista que imperava nos estudos seminais de orientação criminológica. Outras 

emoções, antes ocultadas pelo medo, passam a compor a análise do fenômeno. O que justifica 

a busca por inteligibilidade do tópico.  A construção sociocultural das emoções, aliás, permite 

acessar o medo como um objeto de pesquisa em múltiplas dimensões analíticas. Isso embasa 

as condições para se pensar na sedimentação de processos sociais de longa duração que fazem 

do medo matéria de análise também das representações sociais, tema do próximo capítulo.   

 
97 Entendida também como blocos de sentido (PORTO, 2006), dentro de uma matriz sociológica weberiana.  
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CAPÍTULO III – ASSOMBRAÇÕES URBANAS, CIDADÃOS DO MEDO 

 

Preconizando o entendimento de que a violência pode ser acumulada socialmente 

(MISSE, 1999), é possível estabelecer alguns elementos que fazem dela um conteúdo 

privilegiado para compreensão do medo na América Latina. A tese de Misse (1999) trata 

especificamente do Rio de Janeiro, mas os conceitos desenvolvidos a partir dessa cidade 

elucidam a realidade de quase todas as grandes cidades latino-americanas. A ideia é centrar-se 

na noção de acumulação social da violência (MISSE, 1999), para entender como distintos 

processos sociais criaram a condição de poder representar a violência como um sujeito social 

difuso, um verdadeiro “fantasma”. O conceito de acumulação social da violência (Idem) 

fornece a base de sustentação para abordar momentos relevantes da violência no continente 

que permitem fazer dela um conteúdo específico do medo nesta região do mundo. No nível da 

representação, o medo não seria uma consequência da chamada “violência urbana”, mas parte 

constituinte do que faz dela um substantivo, um ator social ativo para a conformação de 

imaginários sobre as pessoas e os lugares. O medo e a violência, nesse nível de análise, se 

misturam na figura de uma única assombração. Esse seria o último estágio do gradiente 

analítico do medo da violência. Esta discussão é desenvolvida na primeira seção deste 

capítulo. 

Na segunda, serão apresentados alguns trabalhos que permitem entender como os 

processos sociais responsáveis pela construção da dimensão “fantasmagórica” da violência 

atuam na conformação das cidades como um ponto de encontro entre as pessoas e esse 

elemento difuso, o medo. O objetivo será, portanto, tratar das representações sócio-espaciais 

para demonstrar como os territórios e as pessoas se relacionam com o temor no ambiente 

urbano.  

A última seção concatena as duas anteriores ao abordar cidade, violência e medo. No 

entanto, a cidadania é posta na discussão para se pensar como este aspecto das representações 

sociais torna o gradiente analítico do medo da violência cíclico (ou espiral). Essa seria uma 

passagem reflexiva de um olhar sobre a forma como os estudos acessam analiticamente o 

medo, utilizada para construir a estrutura do gradiente analítico, para uma discussão sobre os 

resultados desses trabalhos, responsável por pensar o próprio potencial analítico latente nessa 

proposta. A representação social do medo seria, assim, o último estágio da ideia desse 

gradiente analítico, mas não o ponto final, pois nessa etapa as subjetividades também são 

constituídas, os processos de individuação ocorrem e volta-se para o ponto de partida, para o 
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corpo e sua reação fisiológica cuja identificação do perigo iminente ou imaginado faz o medo 

ser sentido na pele. A fomentação de subjetividades, no caso da experiência latino-americana, 

pode ser pensada a partir da deslegitimação da cidadania e do espaço público.  

3.1. A acumulação social da violência na América Latina 

Um dos primeiros aspectos da acumulação social da violência é entender o papel do 

Estado em sua conformação. Tanto no Rio de Janeiro (MISSE, 1999) quanto na América 

Latina (MISSE, 2019) houve a incompletude daquele tipo-ideal de Estado moderno cujo 

monopólio legítimo do uso da violência era uma exclusividade sua. Esse é um elemento que, 

do ponto de vista da sedimentação histórica, nos ajuda a pensar as configurações e os efeitos 

da violência atual (MISSE, 2008a). Na América Latina, a opção corriqueira pela “justiça com 

as próprias mãos” (PNUD, 2013) atesta a incapacidade de processamento institucional-legal 

dos conflitos (MISSE, 2008A).  

O que chamo de “acumulação social” designa um complexo de fatores, uma 

síndrome, que envolve circularidade causal acumulativa (Myrdal, 1961). Isolar esses 

fatores não é tarefa fácil, pois eles se enroscam cumulativamente e qualquer 

tentativa de separá-los analiticamente conduz, às vezes, a resultados superficiais ou 

tautológicos. Para lidar com essa dificuldade, precisei propor conceitos que reúnem 

diferentes contribuições teóricas, mesclando-as com o material empírico encontrado. 

Assim, por exemplo, como é muito comum no Brasil que a lei não seja seguida em 

certos e variados casos, e como seus contextos produzem às vezes formas que 

padronizam práticas extra-legais relativamente legítimas, não faz sentido encerrar a 

construção social do crime apenas no processo de criminalização, aceitando seus 

termos codificados pelo direito positivo vigente. É preciso ir além e reconhecer as 

formas concretas pelas quais as práticas e suas representações sociais combinam, em 

cada caso, processos de acusação e justificação, criminação e des-criminação, 

incriminação e discriminação que, fora ou dentro do Estado, mantêm-se 

relativamente autônomos frente à lei codificada e em permanente tensão com ela 

(MISSE, 2008a: 379).  
 

Para Misse (2008a; 2008b), os processos sociais responsáveis pelo deslocamento da lei 

à norma, como a normalização de Foucault e a civilidade de Elias, são desenvolvidos por 

conta da socialização da acusação social no ocidente moderno. Com a racionalidade em pauta, 

a separação entre transgressão e sujeitos tornou-se tênue, de modo a fazer deste último e de 

sua subjetividade o principal objeto de acusação. Esta pode ser entendida em duas facetas: 

uma autorreguladora, apenas com consequências internas e outra externa cujo poder é operado 

em uma relação social. Nesse sentido, Misse (2008a; 2008b) propõe dividir a materialização 

da construção social do crime em quatro níveis analíticos: criminalização, criminação, 

incriminação e sujeição criminal. A criminalização tem como foco as reações morais 

definidoras das ações criminosas e o encaixe dessas reações em um código penal, ou por 

conta da tradição, ou pelo ativismo político de empreendedores morais (BECKER, 2008B; 
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MISSE, 2008A). Quando um ato é visto como crime, e a acusação se torna pública, há a 

“criminação” de um curso de ação. Isto é, as interpretações que associam uma ação às 

classificações criminalizadoras previstas nos códigos penais (MISSE, 2008B). A incriminação 

é o processamento dos atos criminalizados do sujeito no sistema de justiça, seja a partir de 

testemunhos ou evidências intersubjetivamente partilhadas. Quando ocorre uma antecipação 

da incriminação, isto é, quando ela acontece antes da criminação e até mesmo da 

criminalização, o sujeito passa a ser o núcleo da acusação e não sua transgressão. A sujeição 

criminal seria, portanto, fruto da condensação e a reprodução de um imaginário social sobre a 

“maldade” de alguns sujeitos, passando a imperar a desconfiança sobre seu ser. Esse ator 

social e aqueles que se encaixam no seu tipo social são considerados “propensos a cometer 

um crime”, sendo, portanto, selecionados preventivamente (MISSE, 2008B). 

Trata-se de um sujeito que “carrega” o crime em sua própria alma; não é alguém que 

comete crimes, mas que sempre cometerá crimes, um bandido, um sujeito perigoso, 

um sujeito irrecuperável, alguém que se pode desejar naturalmente que morra, que 

pode ser morto, que seja matável. No limite da sujeição criminal, o sujeito criminoso 

é aquele que pode ser morto (MISSE, 2010: 21).  

 

A desregulação da distância social e a frequência de práticas crimináveis são os motores 

para a constituição da sujeição criminal na modernidade (MISSE, 1999; 2010). É um 

processo social que difere do processo de incriminação racional-legal (MISSE, 2008A). Para 

o autor, em sociedades desiguais, quase não se encontram espaços para negociar os rótulos e a 

culpa. Esse processo é uma possibilidade de entender tanto na interação quanto na estrutura 

como é conformada socialmente a identidade degradada e também como emergem os sujeitos 

egoístas98 (MISSE, 2008B; 2010). No nível macrossocial, o da acumulação social da 

violência, tipos sociais específicos são construídos e representados como sujeitos criminais a 

partir das condições de cada contexto social e temporalmente situado. Nos trabalhos latino-

americanos apresentados nesta dissertação, isso tende a caracterizar jovens pobres, do sexo 

masculino e moradores de territórios periféricos em termos de infraestrutura e qualidade de 

vida99 (DAMMERT; MALONE, 2006; KESSLER, 2009; LIBERTAORI, 2019). São as 

práticas criminosas desses tipos sociais que normalmente confere o conteúdo do sentimento 

de insegurança, principalmente, por serem vistos pela sociedade como integrantes de um 

mundo à parte, dado o resultado do processo de subjetivação que conformariam esses sujeitos 

 
98 O autor faz uma contraposição aos estudiosos que normalmente enxergam a emergência de sujeitos 

revolucionários frente as estruturas sociais. Uma visão positiva, mas que deixa de lado sua possibilidade 

negativa.  
99 A questão racial é tão importante quanto essas outras questões, mas sua discussão varia muito de país para país 

no âmbito da América Latina, no Brasil ela é incontornável. Ver, por exemplo, Malaguti (2003).  
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(MISSE, 2010). Quando olhamos do ponto de vista deles, no entanto, o medo adquire ao 

menos uma dupla face quando parecer mau se torna um instrumento de inversão da 

dominação estrutural (LIBERATORI, 2019). No nível microssocial, a sujeição criminal 

abrange processos de: deterioração da identidade social ligados ao processo de incriminação e 

não apenas um desvio qualquer; manipulação de um self (GOFFMAN, 1980 [1963]) 

orientado pelo risco de uma morte provável; e emergência de sujeitos egoístas que reificam 

seus atributos sociais (Misse, 2010).  Desse modo, para além de uma rotulação comum, a 

sujeição criminal é um processo social que algumas práticas e seus agentes repousam em uma 

classificação social estável, recorrente e legítima carente, inclusive, de sincronia de 

significados entre o acusador e o acusado (Idem).  

É importante frisar que a sujeição criminal é o resultado, numa categoria social de 

indivíduos, de um processo social de constituição de subjetividades, identidades e 

subculturas do qual participam como fatores: 1) designações sociais que produzem 

uma específica “exclusão criminal” (através de acusações e incriminações) de 

agentes que caiam na classificação social do que seja delito (crime ou 

contravenção); 2) atribuições ao agente (baseada na crença de que sua trajetória 

confirma, nesse caso, regras sociais de experiência) de uma tendência a praticar 

crimes, isto é, de seguir um curso de ação incriminável, geralmente com a 

expectativa de que esse curso de ação venha a ter (ou já tenha) regularidade; 3) 

autorrepresentações, no agente, ou representações nos seus familiares, ou mesmo 

nos seus grupos de referência ou na comunidade em que vive, que ora demandam ou 

tentam “justificar” ou “explicar” suas práticas e escolhas individuais, ora as 

atribuem à sua singularidade ou concluem pela impossibilidade dessa justificação. A 

inexistência de quaisquer dessas dimensões exclui um agente da situação de sujeição 

criminal, mas não necessariamente da incriminação. Indivíduos que são 

eventualmente incriminados podem não incorporar (ou não serem socialmente 

incorporados) na sujeição criminal. As práticas criminais não produzem sempre 

sujeição criminal (MISSE, 2010: 24-25). 

 

De acordo com esses quatro níveis analíticos – criminalização, criminação, 

incriminação e sujeição criminal – a construção social do crime tanto começa quanto termina 

baseada em alguma acusação social. A configuração moderna trouxe o transgressor para o 

centro da acusação. Apesar de esta última contribuir na direção da lei à norma, a incriminação 

seria responsável por fazer o caminho inverso de forma racional-legal. Seria tarefa dos 

dispositivos legítimos a neutralização da disparidade entre as forças envolvidas nesses 

processos, tendo em vista que, por imputar no acusado fraquezas morais, sociais e de caráter, 

a acusação detém o poder, isto é, a efetiva desigualdade de forças na relação social (MISSE, 

2008B). Caberia ao Estado, nesse sentido, a administração legal dessa situação jurídica. 

Entretanto, o significado da lei ainda sendo pautado pela norma, contribui com a transposição 

da ambivalência de interesses, entre acusador e acusado, para dentro desses dispositivos de 

incriminação, ao tomar conhecimento da possibilidade dos agentes legais a negociarem.  
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Diferente da tradição jurídica commom law, as tradições da civil law e, especialmente as 

que sofreram influência da inquisição, não criaram mecanismos para neutralizar esse aspecto, 

obtendo um modelo inquisitorial e sedento pela verdade real100 no qual a acusação ocupa sua 

totalidade, sem mediações dos interesses101 (VARGAS, 2012). Nesse caso, qualquer 

negociação seria ilegal, criando condições para a existência de mercadorias políticas (MISSE, 

1999; 2014). Estas últimas seriam relações de troca, não se resumindo apenas à corrupção, 

envolvendo custos (políticos e econômicos) e negociações estratégicas, realizadas somente a 

partir de uma assimetria de poder; suas transações afetariam mais o âmbito estatal do que o 

individual (MISSE, 1999; 2008A; 2008B; 2010; 2014). Para Misse (2014), seria preciso 

abstrair a dimensão moral para avançar no entendimento de que esses processos sociais são 

uma forma de mercado ilegal, sem exclusividade econômica. Seu aspecto político está 

assentado na possibilidade de um ato criminalizado ser ou não criminado, a depender da 

tolerância nos processos de incriminação, que tendem a ter preferências sociais. Assim, abre-

se margem para ambivalências entre o legal e o ilegal nessas negociações que discutem a 

efetivação da sanção. Esse caráter dúbio é responsável por fomentar trocas (às vezes 

compulsórias) dos mais variados interesses e níveis (do Estado ao crime), criando as 

mercadorias políticas.   

Tanto a sujeição criminal quanto as mercadorias políticas e todos esses processos 

sociais que delas fazem parte constituem a acumulação social da violência. O principal 

objetivo deste conceito seria reforçar a existência de uma “acumulação cíclica de padrões, 

experiências e continuidades ‘subculturais’” (MISSE, 1999: 6) que fornecem a chamada 

“violência urbana” signos de insegurança e “perigo social”. Misse (1999) caracteriza esse tipo 

de violência como a representação de um “fantasma” cuja sedimentação dependeria de 

aspectos da “memória social” da cidade (no caso do seu estudo, o Rio de Janeiro) em vez de 

ser exclusivamente uma configuração social inovadora na qual teria se rompido com os 

padrões de criminalidade anteriores à década de 1980. Existiriam metamorfoses desses 

padrões responsáveis por sustentar um complexo processo de acumulação contínuo, que nada 

teria de linear ou evolucionista. Mais do que refletir sobre o aumento da violência desde os 

anos 1970/1980, a intenção do autor seria tratar sociologicamente a percepção do aumento 

 
100 Nada mais do que um pleonasmo criado pela dogmática jurídica brasileira cuja intenção seria descobrir o que 

realmente aconteceu no evento criminoso, desqualificando a possibilidade de construção social dele, aponta 

Vargas (2012). A autora, comentando sobre a continuidade, em um espaço-tempo histórico de duzentos anos, da 

tortura em busca da confissão – principal critério da produção da “verdade real” – diz ainda que essa 

configuração seria uma crença epistemológica de longa duração. No mais, a confissão tem sido orientadora e 

peça-chave para a formação de culpa dos sujeitos nos Inquéritos Policiais.  
101 Michel Misse, quando trata desse tema, se apoia na interpretação de Kant de Lima (1989; 1994). 
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dela, escrutinando os processos sociais nos quais se consolidam sua representação 

“fantasmagórica”. Esta última seria uma sensação de caos urbano e desordem impelida por 

transgressões individuais e sociais, rupturas de rotinas, crimes simples e complexos, 

circulação de histórias e estórias sobre acontecimentos criminais, injustiças sociais, enfim, 

signos de um “perigo social”, que, em algumas sociedades como a brasileira, toma forma na 

realidade por meio da oposição (ou ódio) a um inimigo interno, os tipos sociais da sujeição 

criminal. É esse “fantasma” da violência urbana a base de interpretação para, a partir de 

moradores e visitantes, uma cidade ser classificada como perigosa ou tranquila (MISSE, 

1999). No Brasil, o Rio de Janeiro é um tipo-ideal desse tecido urbano violento e perigoso no 

qual se fundamenta a comparabilidade com as outras cidades do país. São identificados 

três grandes ciclos no processo de acumulação social da violência no Rio de Janeiro: 

o primeiro - o mais longo, mais matizado, quando a violência é ainda equacionada 

com recursos políticos ou com a “ordem pública” e melhor estudado que os outros -, 

vai das últimas décadas do império até o Estado Novo; o segundo, o mais curto, 

significativo e o menos estudado até agora, vai da redemocratização do país, em 

1945, até a edição do Ato Institucional n. 5, em dezembro de 1968; o terceiro, e 

atual, começa com os anos 70 e prossegue até hoje, com crescente incremento da 

representação de “aumento da violência”. Essa proposta de periodização, como deve 

ser evidente, foi construída para ressaltar os largos traços significativos de um longo 

processo histórico, de suas rupturas e de sua visibilidade social. Os três ciclos 

podem ser, por sua vez, subdivididos, quando se consideram outras dimensões 

importantes. O segundo ciclo, por exemplo, tem seu ápice nos últimos anos da 

década de cinquenta, com a percepção de um aumento das quadrilhas localizadas nas 

favelas e o surgimento do primeiro “esquadrão da morte”, e o terceiro ciclo atinge 

aparentemente o seu ápice em 1986-89, e até agora se caracteriza pela percepção 

social de uma violência generalizada instalada nos morros e favelas que ninguém 

mais parece capaz de combater. No entanto, as taxas de homicídios dolosos têm 

decrescido nos últimos três anos, o que poderia indicar mudanças no atual ciclo. É 

preciso que se considere, quanto ao primeiro ciclo, o aparecimento de tipos sociais 

de sujeição criminal cuja fixação e metamorfose se dará no segundo ciclo. O terceiro 

ciclo especializará e introduzirá novas práticas, acumulará sínteses de tipos, 

aumentará a abrangência de sua esfera de ação e introduzirá mudanças de recursos 

de tal monta que produzirá efeitos de visibilidade social inéditos, incomparáveis em 

relação aos ciclos anteriores (MISSE, 1999: 31-32). 

 

O medo, representado e compartilhado social e culturalmente, e a “violência urbana” se 

sobrepõem quando Misse (1999) trata do “fantasma” da violência urbana, ambos são 

conformados em um sujeito social difuso, que definem situacionalmente a sociabilidade 

citadina e constituem subjetividades. Nesse sentido, adiante serão abordadas as associações 

entre momentos históricos da violência, a própria violência experimentada nas sociedades 

latino-americanas atualmente e o medo, reforçando a noção de uma acumulação social da 

violência no nível latino-americano.  

O legado autoritário e repressivo dessas sociedades, frutos de processos sociais de longa 

duração histórica, acaba criando desafios e desconfianças para os âmbitos políticos e 
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econômicos que almejam fazer parte de uma “modernidade” liberal e democrática (KRUIJT; 

KOONINGS, 2002). A violência estruturaria este obstáculo, por meio de conflitos sociais e 

políticos do passado e do presente, ela teria um aspecto endêmico e permanente na 

configuração das nações latino-americanas, constituindo verdadeiras sociedades do medo 

(Idem). Para Kruijt e Koonings (2002), a persistência da violência política e social está 

relacionada com uma profunda desigualdade social responsável por excluir socialmente uma 

parcela significativa da população, que impulsiona a informalização da sociedade e rói a 

noção de cidadania, e também com a instrumentalização da própria violência nas dinâmicas 

políticas e estatais, capaz de generalizar o terror na vida social. Apesar de em todo mundo a 

violência ter sido algo que acompanhou – e persistiu mesmo após – a formação dos Estados 

modernos, sua singularidade no contexto latino-americano seria esse seu caráter endêmico, 

distinto dos conflitos bélicos que marcaram a primeira metade do século XX na Europa 

Ocidental. Na verdade, a violência teria sido “la característica histórica fundamental en el 

desarollo y evolución de las sociedades de América Latina” (KRUIJT; KOONINGS, 2002: 

25). Os exemplos utilizados pelos autores ilustram desde a tomada e a subjugação das terras e 

povos indígenas até os movimentos revolucionários dos anos de 1950/1960 do século 

passado.  

La violencia, sin embargo, no se ha visto reducida de modo exclusivo al ámbito del 

poder político y de las instituciones gubernamentales, aunque sea ésta la clase a la 

que se ha dedicado mayor atención. Tampoco las formas más claras y abiertas de 

violencia física son las únicas que inciden en las relaciones sociales de América 

Latina. La desigualdad socioeconómica y la miseria, la discriminación étnica, la 

violencia asociada a la delincuencia, los escuadrones de la muerte, los secuestros, 

etc., van en paralelo con los típicos pronunciamientos, cuartelazos y golpes 

perpetrados por los militares, a los que acompañan los habituales asesinatos 

políticos, represiones, torturas y desapariciones, luchas armadas revolucionarias e 

intervenciones externas que tan frecuentemente se asocian a la política de América 

Latina. En conjunto, estas formas representan un amplio abanico de amenazas para 

lo que puede denominarse la «seguridad de la propia supervivencia». La falta 

sistemática de ciertos parámetros básicos de esa seguridad conduce a la instauración 

del miedo como condición endémica102 (KRUIJT; KOONINGS, 2002: 26). 

 

Assim, Kruijt e Koonings (2002) sugerem uma tipologia histórica da violência na 

América Latina dividida em três momentos: uma associada a manutenção da ordem 

 
102 Tradução livre: “A violência, no entanto, não se reduziu exclusivamente à esfera do poder político e das 

instituições governamentais, embora seja esta a classe a que se tem dado mais atenção. Nem as formas mais 

claras e abertas de violência física são as únicas que afetam as relações sociais na América Latina. Desigualdade 

e miséria socioeconômica, discriminação étnica, violência associada ao crime, esquadrões da morte, sequestros, 

etc., vão em paralelo com os pronunciamentos, quartéis e golpes típicos perpetrados pelos militares, 

acompanhados pelos habituais assassinatos políticos, repressões, torturas e desaparecimentos, lutas 

revolucionárias armadas e intervenções externas tão frequentemente associadas à política latino-americana. Em 

conjunto, essas formas representam uma ampla gama de ameaças ao que pode ser chamado de “segurança da 

própria sobrevivência”. A falta sistemática de certos parâmetros básicos dessa segurança leva ao estabelecimento 

do medo como uma condição endêmica”.  
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tradicional rural e oligárquica; outra derivada da modernização do Estado e da inclusão 

popular na política; e, por fim, àquela relacionada com os desafios da consolidação 

democrática, progresso econômico e a participação social. A periodização dos autores se 

concentra na caracterização da violência e do medo (palpável e latente) relacionados com o 

poder público, instrumentalizados por este último através das pautas de interação e dominação 

política e social. No primeiro ciclo, a violência teria suas raízes na história colonial, mas o 

momento trabalhado pelos autores é o século XIX e o começo do XX, especificamente sobre 

a repressão contra as ditas “classes perigosas” e suas insurreições sociais, regionais e étnicas. 

Dada a ordem oligárquica e a inexistência da noção de cidadania para as massas, um traço 

comum dessa violência sociopolítica era perceber esses acontecimentos como “una amenaza 

para el frágil proceso de consolidación del Estado”103 (KRUIJT; KOONINGS, 2002: 27). Por 

conta disso, a proximidade entre as elites e as forças armadas, com a intenção de manter a 

ordem, era bem vista. Desse modo, esse tipo de violência do primeiro ciclo poderia ser 

caracterizado como tradicional. No segundo ciclo, entre os anos 1930 e 1970 do século XX, a 

mudança social advém da incorporação das massas na participação política, marcada pela 

ascensão de regimes populistas “democráticos” com características corporativistas. O traço 

central desse momento histórico, segundo os autores, é a politização da violência social. 

Mesmo não tendo sido igualmente realizada em todos os países, as relações entre populismo e 

autoritarismo desatinou a violência política por toda região latino-americana. Uma inovação 

desta violência, em relação ao período anterior, era o objetivo de alcançar e conservar o poder 

político. Os pontos em comum entre os regimes autoritários que chegaram ao poder eram a 

existência de um caráter nacionalista e a ameaça de inimigos internos: os comunistas. “Desde 

Guatemala hasta Argentina las dictaduras declararon la guerra a sus ciudadanos en nombre de 

la libertad y de la necesidad de conservar la cultura cristiana occidental”104 (Idem: 31). Esta 

guerra interna, segundo os autores, configurou o terrorismo de Estado e suas principais 

consequências foram as arbitrariedades que minavam a ideia de democracia. Nesse sentido, 

criou-se o entendimento de que seria a própria democracia o caminho para resolver os 

problemas da violência nas sociedades latino-americanas. Em contrapartida, de acordo com 

Kruijt e Koonings (2002), na América Latina pós-autoritária, a violência, na verdade, se 

democratizou. Antes relegada às forças armadas, ela teria se tornado, por conta de seu uso na 

repressão política, um recurso para resolução de conflitos ou para qualquer um que persegue 

 
103 Tradução livre: “uma ameaça ao frágil processo de consolidação do Estado”.  
104 Tradução livre: “Da Guatemala à Argentina, as ditaduras declararam guerra aos seus cidadãos em nome da 

liberdade e da necessidade de preservar a cultura cristã ocidental”. 
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um determinado fim. Essa violência pós-autoritária constitui o elemento central do último 

ciclo de periodização histórica proposto pelos autores, basicamente, partindo das 

consolidações democráticas até o presente. Essa “nova violência”, percebida em constante 

crescimento, fomenta uma insegurança social e política por conta dos perigos criados contra a 

adequação de um regime democrático. Os autores atribuem a difusão dessa sensação à 

fragmentação social e as continuidades do poder das forças armadas na garantia da ordem.  

Además, los años y décadas de dominio autoritario y abusivo han hecho que reine 

un clima de impunidad entre quienes componen las fuerzas de seguridad (sobre todo 

la policía y las unidades especiales antisubversivas) que con frecuencia han logrado 

que se cumpliera la ley en las nuevas democracias por métodos dudosos, cuando no 

delictivos. Somos testigos de cómo los representantes estatales recurren a la 

violencia indiscriminada a pesar de la instauración de la democracia y de la 

adopción de políticas en favor de los derechos humanos por parte de los gobiernos 

respectivos. Vemos cómo prolifera la violencia organizada e indiscriminada al 

mismo ritmo que se crean plataformas cívicas y pacifistas. El peligro radica en que 

la ambigüedad estructural que, como decíamos anteriormente, caracteriza a América 

Latina se pueda reproducir una y otra vez: los avances democratizadores y el 

fortalecimiento del poder de la ciudadanía corren parejos con la erosión de la 

legitimidad del Estado debido a que éste no puede garantizar ni la participación 

social ni el imperio de la ley. Esto provoca «vacíos de gobierno» que son ocupados 

por quienes propugnan la ley del más fuerte. Y como resultado pueden aparecer de 

nuevo reacciones autoritarias, o desvirtuarse las formas de gobierno civil105 

(KRUIJT; KOONINGS, 2002: 33).  

 

Outras consequências das ditaduras latino-americanas foram o empobrecimento e o 

aprofundamento da desigualdade, sobretudo, nas áreas urbanas. Longe de associar a pobreza 

diretamente com a violência, Kruijt e Koonings (2002) veem, nesse processo de 

marginalidade e exclusão social, a capacidade de deslegitimar a ordem civil, política e 

governamental, por conta da emergência de ordens paralelas, como Machado da Silva (2004) 

também argumenta, e a “privatização” da administração pública. Para os autores, o 

crescimento da marginalidade também implica em uma reestruturação de força na ordem 

pública. Isso seria sintoma da incapacidade do Estado de ter o monopólio legítimo da 

violência nesta região do mundo (MISSE, 2019), pois grupos variados passam a reger 

algumas localidades, sejam vigilantes, grupos paramilitares, esquadrões da morte, milicianos 

 
105 Tradução livre: “Além disso, anos e décadas de governo autoritário e abusivo levaram a um clima de 

impunidade entre aqueles que compõem as forças de segurança (especialmente a polícia e unidades especiais 

antissubversão) que muitas vezes conseguiram fazer cumprir a lei nas novas democracias por métodos 

duvidosos, senão criminosos. Somos testemunhas, de como os representantes estatais recorrem à violência 

indiscriminada apesar do estabelecimento da democracia e da adoção de políticas a favor dos direitos humanos 

pelos respectivos governos. Vemos como a violência organizada e indiscriminada prolifera ao mesmo tempo que 

se criam plataformas cívicas e pacifistas. O perigo está no fato de que a ambiguidade estrutural que, como 

dissemos antes, caracteriza a América Latina possa se reproduzir continuamente: avanços democratizantes e 

fortalecimento do poder da cidadania andam de mãos dadas com a erosão da legitimidade do estado porque este 

não pode garantir nem a participação social, nem o império da lei. Isso cria "vazios governamentais" preenchidos 

por aqueles que defendem a lei do mais forte. E, como resultado, as reações autoritárias podem aparecer 

novamente, ou as formas de governo civil podem ser distorcidas”. 
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ou narcotraficantes. Esses grupos ganham importância no cenário social e político, e mesmo 

que pareça cínico dizer, como afirma Kruijt e Koonings (2002), eles ilustram a 

“democratização” do uso da violência, antes recurso comum apenas das aristocracias, elites, 

exércitos ou polícias.  

Nesse sentido, o medo latino-americano, para Kruijt e Koonings (2002), é uma 

repercussão psicológica, cultural e institucional da violência. “Se trata de una respuesta a la 

desestabilización de las instituciones, a la exclusión social, a la ambigüedad y la 

incertidumbre de los individuos”106 (KRUIJT; KOONINGS, 2002: 37). De acordo com os 

autores, não viveríamos um “ambiente quase anômico de ansiedade” tão agudo se não tivesse 

ocorrido o terror e a tortura expostos no segundo ciclo, o da violência política (Ibidem). Desse 

modo, a cultura do medo na América Latina, ora latente ora declarada, teria atingido um grau 

de institucionalidade, por conta dessa violência, indiscriminada e sistemática, gestada nos 

próprios aparatos do Estado, reproduzida pelas forças de controle (Ibidem). Assim, apesar de 

as nações serem conformadas em meados do século XIX, os estados policiais teriam nascido 

nos anos de autoritarismo, sua produção anterior e sua continuidade no período democrático 

formou a coluna vertebral das sociedades do medo, onde a “inseguridad, ansiedad y suspense 

se superpuso a cualquier otro sentimento”107 (Ibidem). No nível latino-americano, as forças 

armadas seguem como uma espada pairando sobre as cabeças dos três poderes – o executivo, 

o legislativo e o judiciário – sob o pretexto da garantia da ordem. Entre os exemplos da 

manutenção do poder das forças armadas no controle da sociedade civil latino-americana 

estão os serviços de inteligência e a subjugação das polícias a este “quarto poder”.  

No resulta fácil superar el legado de violencia y miedo en la América Latina post 

autoritaria, y no sólo porque la permanente situación de inestabilidad política e 

institucional amenace con el resurgir de regímenes arbitrarios en cualquier 

momento. Los gobiernos democráticos y civiles actuales encuentran serias 

dificultades para borrar los rastros de esa violencia arbitraria e institucionalizada tan 

incrustada en el propio Estado. Además, las desigualdades sociales, cada vez más 

profundas, y la aparición de vacíos de gobierno a la hora de mantener el orden, la 

paz social y el imperio de la ley alimentan el rescoldo de la violencia y del miedo 

latentes en toda América Latina108 (KRUIJT; KOONINGS, 2002: 41). 

 

 
106 Tradução livre: “É uma resposta à desestabilização das instituições, à exclusão social, à ambiguidade e 

incerteza dos indivíduos”. 
107 Tradução livre: “Insegurança, ansiedade e suspense se sobrepõem a qualquer outro sentimento”. 
108 Tradução livre: “Não é fácil superar o legado de violência e medo na América Latina pós-autoritária, e não 

apenas por conta da situação permanente de instabilidade política e institucional que ameaça o ressurgimento de 

regimes arbitrários a qualquer momento. Os atuais governos democráticos e civis enfrentam problemas graves 

para apagar os vestígios dessa violência arbitrária e institucionalizada tão arraigada no próprio Estado. Além 

disso, o aprofundamento das desigualdades sociais e o aparecimento de brechas governamentais na manutenção 

da ordem, da paz social e do império da lei alimentam as brasas da violência latente e do medo em toda a 

América Latina”. 
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Enfim, na América Latina, a trajetória do medo relacionado com a violência é marcada 

por uma articulação complexa, baseada em uma sedimentação histórica. O Estado adquire 

uma importância singular por conta de seu uso exacerbado da força, seja em um passado 

longínquo, recente ou mesmo o presente vivido (KRUIJT; KOONINGS, 2002). Os processos 

sociais responsáveis pela acumulação social da violência (MISSE, 1999; 2008b) reforçam a 

ideia de que esse percurso do medo tem sua parcela política, mas também social, dada a 

progressiva desvalorização das instituições estatais de controle social e justiça, assim como as 

vidas dos sujeitos criminais (MISSE, 1999; 2008a; 2010). Barrios (2017) é quem argumenta 

que essas duas trajetórias, o legado autoritário e os processos sociais, que poderiam, a meu 

ver, serem descritos por meio da acumulação social da violência (MISSE, 1999), disputam 

pelo medo da população. As arbitrariedades tanto dos Estados quanto dos grupos armados – 

apesar desta última ser uma categoria heterogênea e dificultar a cisão entre atores estatais e 

não-estatais (GLEBBEEK; KOONINGS, 2016) – seriam formas contemporâneas de ampliar o 

temor latino-americano. Isso de maneira geral, mas cada lugar possui suas especificidades na 

constituição das figuras compartilhadas do medo, dada a condição contingente desta emoção. 

No Rio de Janeiro, por exemplo, Vera Malaguti (2003) demonstra como o medo coletivo, 

principalmente de uma “africanização” da nação, teve um papel central na formação da 

sociedade urbana brasileira pós-Independência (WACQUANT, 2003). A possibilidade de o 

medo ser material analítico das representações sociais é reforçada pelo seu estudo.  

Na próxima seção, o intuito é demonstrar, a partir de alguns trabalhos, como esses 

processos sociais que relacionam medo e violência estão assentados no ambiente urbano, seja 

na relação dos indivíduos com os territórios ou com a cidade de uma maneira geral. Esse 

caminho será importante para que a última seção do capítulo se torne compreensível no 

sentido de relacionar o medo, o ambiente urbano, a violência e a produção de subjetividades. 

3.2. Temores urbanos: territórios e imaginários 

Em Bogotá, Avendaño (2017) faz um contraponto as abordagens quantitativas que têm 

por foco o espaço, normalmente atreladas à criminologia, ao tratar das representações sócio-

espaciais, intituladas por ele como “toporrepresentações”. A geografia do crime, fomentada 

por essa criminologia situacional, formula mapas como evidências. Desse modo, as 

cartografias cartesianas são mais uma forma de representar os lugares do perigo, consolidando 

imaginários sobre os espaços e os grupos que devem ser estigmatizados. Esses mapas também 

são conformados em imagens coletivas por conta de sua difusão midiática, favorecendo uma 

visão descontextualizada dos crimes e dos lugares. A pesquisa de Avendaño (2017) também 
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deseja evitar o modo de retratar a realidade dos mapas institucionais e, por isso, o autor se 

volta para os valores e interpretações dos indivíduos, em uma linha subjetiva que permite 

acessar mapas mentais da cidade a partir das dinâmicas espaciais e sociais relacionadas com a 

insegurança. Esse caminho configura a construção social dos territórios, o que, para Niño 

(2002), poderia ser descrita por meio da criação de imagens fragmentadas com diferentes 

significados que mediam a relação dos indivíduos com a cidade. No caso de Bogotá, essas 

imagens atentam para como os espaços estão representados através da operacionalização do 

medo e da insegurança nas narrativas cartográficas (AVENDAÑO, 2017).  

A fim de atingir o objetivo de compreender as associações entre representações, 

imaginários e identidades que sustentam o estudo da insegurança urbana seria necessário, 

segundo o autor, acessar distintas escalas do espaço, desde as individuais do lugar até as 

coletivas do território. Muitas são as formas pelas quais essa geografia das representações 

relaciona as pessoas, os imaginários e os espaços, Avendaño (2017) prefere um caminho cuja 

liga recente e negativa entre os indivíduos e os territórios, a insegurança, tem se tornado 

especificamente esclarecedora, ao menos se tratando de Bogotá. Nesse sentido, sua 

operacionalização do medo se dá por conta do conceito de topofobia, usado como uma 

sensação de medo ou temor generalizado e uma possível falta de afeto das pessoas por 

determinados lugares. Por isso, ele prefere o termo toporrepresentações em vez de 

representações sócio-espaciais. A noção de topofobia109, idealizada originalmente por Tuan 

(2007 apud AVENDAÑO, 2017), seria a relação negativa das pessoas com os espaços, 

transmitida pela inquietação, o desprezo, o conflito e a falta de afeto, que conformam tanto o 

medo quanto o temor sobre tais espaços. Yi-Fu Tuan prevê também o oposto em seus 

trabalhos, as topofilias quando as pessoas demonstram uma relação afetiva positiva com os 

espaços (AVENDAÑO, 2017). No caso de Bogotá, a relação negativa entre os indivíduos e os 

espaços seria fortemente associada com acontecimentos criminais, entretanto, como sugere 

Avendaño (2017), as toporrepresentações são complexas e nem sempre dicotômicas (fobias 

ou filias), existiriam topomixtas, isto é, “esa sensación dual acuñada a un mismo lugar que, en 

relación con su función, la hora del día o el momento de la semana comparte representaciones 

 
109 Segundo um conjunto de autores citados por Avendaño (TUAN, 2007; LINDÓN; HIERNAUx, 2006; 

MATTHEWS; HERBET, 2008), esse conceito pode variar em graus, indo desde uma sensação de incômodo, até 

um pânico generalizado caracterizado como agorafobia, normalmente associado aos lugares públicos, como 

ruas, parques, praças etc.  
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opuestas, filias y fobias, como puede ser el caso del centro de Bogotá”110 (AVENDAÑO, 

2017: 68). Para o autor, essa possibilidade, mesmo consciente da importância da dinâmica 

criminal para a insegurança, não só atesta os benefícios de se estudar os mapas mentais, mas a 

capacidade das pessoas desmistificarem tal insegurança a partir do conhecimento dos lugares, 

seus atores, códigos e condutas e do pertencimento em relação a eles.  

En el contexto actual la ciudad emerge como el escenario geográfico por excelencia, 

el cual se ha convertido en uno de los más importantes referentes en la construcción 

de identidades, imaginarios y representaciones. Indudablemente la ciudad ofrece un 

potencial privilegiado de herramientas en la configuración de identidades 

individuales y colectivas, dada su variedad intrínseca y la múltiple cantidad de 

espacios de los que está constituida. Habitantes, organizaciones sociales e 

institucionales, todos de manera individual y posteriormente colectiva, crean para sí 

mismos una imagen de los espacios urbanos –seguro o inseguro–, de sus fenómenos 

y “realidades”, configuran sus propias representaciones espaciales, tal como se pudo 

verificar en la comparación de los dos tipos de elementos cartográficos analizados. 

Dicha espacialidad urbana es incorporada por el individuo de tal manera que llega 

incluso a convertirlos en extensión de su propio cuerpo, por lo tanto, de su sistema 

de identidad. A su vez, incorpora los códigos sociales y sus expresiones en el 

espacio, llegando al punto de asumirlos por hechos dados y “naturalizados”, al 

tiempo que se identifica con ellos mismos o genera estigmatizaciones y sistemas de 

referencia respecto al otro111 (AVENDAÑO, 2017: 71). 

 

Fuentes e Rosado (2008) analisam as condições, situações, agentes, processos e meios 

participantes da construção sociocultural dos medos, bem como as estratégias sociais das 

populações sob imaginários maléficos cujo conteúdo pode associar a insegurança, o risco e a 

violência. Antes, entretanto, é preciso definir os imaginários urbanos. Tal constructo 

configura uma linha de pensamento teórico com projeção a partir dos anos 1990, sobretudo na 

América Latina, na qual os citadinos são dotados de recursos, habilidades e competências para 

modificar os espaços e construir realidades urbanas112 (FUENTES; ROSADO, 2008). Os 

imaginários são um nexo entre o fluxo psíquico e a cristalização simbólica, pois eles se 

referem antes aos processos que às situações ou aos produtos delas (Idem). Eles são, portanto, 

 
110 Tradução livre: “essa sensação dual cunhou a um mesmo lugar que, em relação à sua função, a hora do dia ou 

a hora da semana, compartilham-se representações opostas, filias e fobias, como pode ser o caso no centro de 

Bogotá”.  
111 Tradução livre: “No contexto atual, a cidade surge como o cenário geográfico por excelência, que se tornou 

uma das referências mais importantes na construção de identidades, imaginários e representações. Sem dúvida a 

cidade oferece um potencial privilegiado de ferramentas na configuração do indivíduo e identidades coletivas, 

dada a sua variedade intrínseca e o múltiplo número de espaços que os constituem. Habitantes, organizações 

sociais e institucionais, individualmente e depois coletivamente, criam para si uma imagem dos espaços urbanos 

- seguros ou inseguros -, dos seus fenômenos e "realidades", configuram suas próprias representações espaciais, 

como foi possível verificar na comparação dos dois tipos de elementos cartográficos analisados. Essa 

espacialidade urbana é incorporada pelo indivíduo de tal forma que os transforma até mesmo em extensão de seu 

próprio corpo, portanto, de seu sistema de identidade. Ao mesmo tempo, incorpora códigos sociais e suas 

expressões no espaço, chegando a assumi-los por fatos dados e “naturalizados”, identificando-se consigo 

mesmos, ou gerando estigmatização e sistemas de referência em relação ao outro”. 
112 Armando Silva (1986; 1992; 2007) é um dos principais expoentes dessa corrente de pensamento.  
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dinâmicos e mutáveis no espaço e tempo, possuindo a capacidade de operar nas ações, 

reelaborar a realidade social e as dimensões da cultura urbana (Idem). Imaginários urbanos 

estão relacionados às experiências, sejam prazerosas ou enfadonhas, neste último caso se 

encontram os imaginários da insegurança e violência urbana (Idem).  

A construção social desse tipo específico de imaginário abrange condições e situações 

objetivas, como a interpretação da população perante a divulgação de estatísticas oficiais da 

criminalidade113; qualidades subjetivas, como as conversas indiretas sobre o crime, os 

rumores, as fofocas e relatos de vitimização; e, por fim, meios de comunicação, como jornais, 

televisão, rádio e internet. O marco teórico dessa interpretação é fenomenológico, assim, 

violência e insegurança (a expressão do medo) adquirem dimensões objetivas e subjetivas 

retroalimentadas em si mesmas. A dimensão subjetiva, por sua vez, adquire centralidade por 

relacionar as representações sociais da violência urbana com os sentimentos e as emoções das 

pessoas. O movimento das valorações situa tanto o indivíduo quanto seu entorno na definição 

daquilo crido como perigoso ou temeroso. Assim como Reguillo (2002), que atentou para a 

necessidade em dar face ao medo, Fuentes e Rosado (2008) inovam em indicar não apenas o 

estrangeiro nesse papel, mas graças aos meios de comunicação – principalmente os 

sensacionalistas, e, agora talvez, as fake news dos aplicativos de mensagens – e seus relatos da 

brutalidade do cidadão comum, a monstruosidade e demonização agora podem ser encarnadas 

por qualquer um, nossos vizinhos, conhecidos e até nossos familiares. Os ônus desta 

configuração são sociais, econômicos e políticos. As cidades se tornam mais segregadas 

(CALDEIRA, 2000); as pessoas mais facilmente desacreditadas114; mercados de segurança 

sedentos pela capilaridade de seus produtos na vida cotidiana de todas as classes sociais 

(GARLAND, 2008); sem contar com a utilização de discursos eleitorais cujo núcleo duro 

envolve tornar o curso das ações menos dependentes da violência (GLEBBEEK; 

KOONINGS, 2016).  

Seguindo o fio dos imaginários urbanos, Carrión e Núñez (2006) abordam 

especificamente o imaginário do medo. O medo, para os autores, não pode ser dissociado do 

lugar onde ele é expresso, dependendo, assim, da linguagem no qual é invocado e da 

construção social pela qual foi conformado. Isso o afasta da definição puramente psicológica 

dessa emoção, pois se concentra nas gramáticas do medo. Por conta dessa posição teórica, 

Carrión e Núñez (2006) tratam das relações entre o medo e o urbanismo. Na verdade, como os 

imaginários do medo emergem na cidade e as percepções das pessoas se correspondem com o 

 
113 Mesmo ciente de que elas não expressam a realidade, é uma forma palpável da comunidade se situar. 
114 Eles citam uma apresentação de Rossana Reguillo (1998). 
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próprio processo de construção desses tecidos urbanos. Essa relação, para Armando Silva 

(2004 apud CARRIÓN E NÚÑEZ, 2006), seria dialética, respeitando a própria formulação 

dos imaginários urbanos para este autor, que 

es un elemento constitutivo del orden social; pero no como reflejo de la realidad, 

sino como parte integrante de ella en tanto define estructuras de significación fijadas 

en procesos históricos y culturales concretos en los cuales la gente da forma y 

sentido a su existencia115 (CARRIÓN; NÚÑEZ, 2006: 6). 

 

Esse objetivo foi perseguido pela comparação entre as gramáticas do medo de quatro 

cidades latino-americanas, Bogotá, Quito, Montevideo e Santiago. As duas primeiras teriam 

altas taxas de criminalidade e as últimas, ao contrário, baixas ocorrências criminais. Os dados 

foram recolhidos por um questionário que atendia quatro seções: identificação, cidade, 

cidadãos e outras percepções. Na primeira buscou-se acessar como a cidade era percebida; na 

segunda o mesmo, mas de um modo físico e histórico; a terceira se concentrou nos cidadãos, 

na forma de habitar e interpretar a cidade; e, por fim, a última centrou-se na percepção que as 

pessoas tinham das outras cidades. A análise foi feita a partir de linguagens, respeitando: sua 

construção local de significados e a capacidade de o medo ser um objeto social de 

representação coletiva; as cifras do medo (percepções quantitativas sobre o índice de 

violência da cidade); o urbanismo e o medo (a interpretação da insegurança diante das 

estratégias governamentais para reduzi-las a estrutura urbana).  

Desse modo, os imaginários do medo “son el producto de una dialéctica social que 

sintetiza en la realidad las percepciones de inseguridad con las políticas urbanísticas 

orientadas a la organización del espacio de la ciudad”116 (CARRIÓN; NÚÑEZ, 2006: 8). 

Bogotá e Santiago foram percebidas por seus habitantes como perigosas, apesar de terem 

índices criminais discrepantes. Quito e Montevideo foram rotuladas como tristes. Para os 

autores, tais imaginários são construídos mesmo que não haja incremento das taxas criminais, 

como no Chile (DAMMERT; SALAZAR, 2017), porque existem “marcas territoriais”, como 

as topofobias ou topomixtas de Avendaño (2017), construídas como depósitos de temor 

(DAMMERT, 2004). A percepção desses lugares específicos como lócus da insegurança para 

toda a cidade seria por conta ou dos meios de comunicações, ou da própria produção urbana 

pública, que pretere sistematicamente alguns espaços. Os autores advogam que a prevenção 

situacional do crime, assentada no estudo clássico das “janelas quebradas” de Wilson e 

 
115 Tradução livre: “É um elemento constitutivo da ordem social; não como um reflexo da realidade, mas como 

parte integrante dela na medida em que define estruturas de sentido fixadas em processos históricos e culturais 

concretos nos quais as pessoas dão forma e sentido à sua existência”. 
116 Tradução livre: “são o produto de uma dialética social que sintetiza na realidade as percepções de insegurança 

com as políticas urbanas voltadas para a organização do espaço da cidade”. 
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Kelling (1981), une, sobretudo nas cidades latino-americanas analisadas, o urbanismo e o 

discurso sobre segurança pelo fio do controle espacial. Essa associação seria responsável por 

um processamento mercadológico dos espaços públicos, no sentido de serem mais parecidos 

com shoppings, isto é, lugares sem história, sem memória, verdadeiros não-lugares117. Nesse 

sentido, a hipótese desses autores é a de que “los imaginarios del miedo, las geografías de la 

violencia y los actores sociales estigmatizados por la inseguridad ciudadana se relacionan con 

las políticas de producción y control del espacio urbano”118 (CARRIÓN; NÚÑEZ, 2006: 15). 

A ideia central disto é que os imaginários do medo são parte das representações da violência 

fixadas histórica e culturalmente (Idem). Por outro lado, existe uma relação entre as cifras da 

violência, a cidade e o medo. As estatísticas são feitas para controlar e gerir a criminalidade, 

mas são utilizadas por meios de comunicação e a população, se tornando representações 

coletivas da própria insegurança urbana, servindo como mecanismos de construção dos 

imaginários do medo, tal quais as cartografias abordadas por Avendaño (2017). Enfim, o 

trabalho de Carrión e Núñez (2006) finca o medo nas cidades e relaciona sua existência com 

campos de poder como a estatística, os meios de comunicação e a arquitetura urbana. 

Assim, podemos entender como o medo, no polo da representação, é fruto de processos 

sociais de acumulação social da violência (MISSE, 1999), marcados, no âmbito latino-

americano, pelo legado autoritário (KRUIJT; KOONINGS, 2002). Essas representações, 

quando atentamos nesta seção para seu aspecto socioespacial, estabeleceram a cidade como 

um elemento produtor e reprodutor de estigmatizações e, consequentemente, medo. Na 

próxima seção, o interesse, portanto, é entender como essa articulação entre violência, medo e 

cidade afeta a construção de subjetividades, identificada principalmente pela noção de 

cidadania.  

3.3. Cidade, cidadania e medo 

Na América Latina, uma primeira forma de representação do medo seriam as estatísticas 

da criminalidade violenta, mas também os testemunhos de quem a sofre nos corpos. Esses 

discursos ganham notoriedade na mídia cujo papel na construção social de imaginários do 

temor é enfatizado (ROTKER, 2002).  Essas noções introduzem a visão da venezuelana 

Susana Rotker, mas o cerne de sua contribuição seminal está na relação entre violência, 

cidade, cidadania e medo. Isso evidencia uma das principais questões para pautar o medo na 

América Latina, o desafio que o grau de violência impõe para as democracias. Essa violência 

 
117 Nos termos de Augé (1993 apud DAMMERT, 2004).  
118 Tradução livre: “os imaginários do medo, as geografias de violência e os atores sociais estigmatizados pela 

insegurança cidadã estão relacionados às políticas de produção e controle do espaço urbano”. 
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tem as cidades, sobretudo as grandes, como ponto de encontro de uma série de injustiças e 

exclusões sociais acumuladas desde as migrações em massa do campo do século XX 

(BRICEÑO-LEÓN, 2007). Para Rotker (2002), portanto, as cidades se transformaram no 

ambiente da vulnerabilidade e do perigo. A autora foca nas capitais latino-americanas, 

buscando as entender como um texto, que assim como os espaços, são formados por práticas 

sociais. Mesmo que a sensação de medo generalizado seja distribuída desigualmente pelo 

conjunto de países que formam a América Latina, todos compartem de um grau de temor nas 

rotinas devido aos processos de globalização dos riscos (BECK, 2010; CASTELS, 2004). 

Então, para tratar da sensação difusa de perigo dessas cidades, a autora prefere se referir às 

práticas de insegurança que redefinem relações com o poder, os concidadãos e o espaço em 

vez de falar sobre estritamente sobre medo.  

Para Rotker (2002), viver nesse ambiente é sentir-se indefeso com duas possíveis 

implicações para esse sentimento: a apatia de não poder fazer nada ou buscar condições de 

suprimir a perda de controle. Essa segunda opção é complicada pela falta de confiança nas 

instituições pós-autoritarismo (KRUIJT; KOONING, 2002), o que constantemente leva os 

latino-americanos a apoiarem meios ilegais de resolução de conflitos. Nesse sentido, Rotker 

(2002) se pergunta: qual imaginário é posto no lugar daquele em que a lei e a ordem são 

críveis? E reafirma que apesar dessas fissuras da sociedade serem estruturais, discursivas e 

políticas, a violência inscreve na carne essa condição: ela reescreve as condições da cidadania 

e cria a vítima em potencial. Qualquer um, rico, classe média ou pobre, pode ser uma vítima 

em potencial ao sair de casa com medo porque tudo está fora do controle e não se pode mais 

confiar em ninguém. Essa descrença total, segundo Rotker (2002), é uma forma de aludir ao 

desgaste com o Estado e suas instituições que poderiam balizar nossas ações como se elas 

funcionassem bem. Enfim, respondendo sua própria questão, a autora diz que o medo é uma 

das formas mais críveis de se viver nesses ambientes, é um produtor de subjetividades 

potencializado pela condição desacreditadora do outro trazida pela violência cotidiana, que 

reescreve o texto da cidade e muda as regras do jogo. Assim, nasce sua frutífera noção de 

cidadania do medo ou cidadãos do medo, que amarra toda essa estrutura argumentativa, em 

suas palavras: “social violence is a practical rereading of urban spaces and of the terms in 

which citizens’ rights are regulated”119 (ROTKER, 2002: 18). 

 
119 Tradução livre: “a violência social é uma releitura prática dos espaços urbanos e dos termos nos quais os 

direitos dos cidadãos são regulados”. 
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A partir das noções de Augé (1993 apud DAMMERT, 2004) sobre o não-lugar120, Lucía 

Dammert (2004) aprofunda a discussão de Rotker (2002) afirmando que estamos construindo 

cidades sem cidadãos, isto é, não-cidades ao considerar a negação de um dos aspectos básicos 

desses espaços: a interação. O medo associado ao crime e à violência aumentaria a 

vulnerabilidade, segmentaria a população e reduziria ainda mais a participação comunitária121, 

contribuindo para uma imagem da cidade como a expressão da desproteção diante do 

desconhecido. A autora chilena reflete sobre Santiago, ressaltando o que há em comum nas 

metrópoles latino-americanas: a reconstrução democrática e o crescimento econômico, em vez 

de produzir a cidade, a fragmentou. Assim, o temor ao crime e a segregação urbana são 

fenômenos que se retroalimentariam mutuamente, confluindo para a formação de uma não-

cidade, relegando estigmatização aos espaços e às pessoas desconhecidas sob o signo da 

desconfiança, se tornando um símbolo da escassez de interação pública. Dammert (2004) 

afirma que tal temor é fruto de processos sociais, políticos, econômicos, históricos e culturais 

específicos. A sensação de sua recorrência mais frequente estaria relacionada com a noção de 

“segurança ontológica” de Giddens (1990 apud DAMMERT, 2004), que quando perdida faz o 

indivíduo não ter os insumos mínimos para a construção de sua identidade, assim como sua 

adequação à sociedade, além de não poder também lançar mão da confiança nas pessoas e nas 

coisas. O uso de Dammert (2004) de temor e insegurança é passível de uma diferenciação. 

Insegurança estaria nesse aspecto social e difuso, seja da perda da segurança ontológica 

(GIDDENS, 1990 apud DAMMERT, 2004), da busca incessante por essa inalcançável 

segurança (CASTEL, 2004), ou ainda por uma mudança fundante da modernidade reflexiva 

caracterizada como uma sociedade de risco (BECK, 2010). O temor ao crime, segundo a 

autora, poderia ser descrito como aquele que permite identificar concretamente esse “outro” 

que gera a insegurança. “Es así como el temor al delito se convierte en una forma de 

expresión simbólica del riesgo permanente que se vive cotidianamente en la ciudad”122 

(DAMMERT, 2004: 90). 

Da mesma maneira que a literatura anglo-saxã ressaltou a existência de paradoxos de 

vitimização (HALE, 1996; WARR, 2000; HENSON; HEYES, 2015), Dammert (2004) aponta 

que em Santiago há essa discrepância entre risco e medo também é encontrada nessa cidade 

cujos indivíduos acreditam ser mais provável serem vitimizados do que a “realidade objetiva” 

 
120 Espaços carentes de identidade, relações e história (AUGÉ, 1993 Apud DAMMERT, 2004).  
121 A autora faz essa afirmação baseada nos resultados de trabalhos americanos e europeus porque, segundo ela, 

seriam raras as exceções dos que trabalham medo e urbanismo na América Latina, pelo menos em 2004.  
122 Tradução libre: “É assim que o temor ao crime se torna uma forma de expressão simbólica do risco 

permanente que se vive diariamente na cidade”. 
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sugere, sustentada também em outros trabalhos da autora (DAMMERT; SALAZAR, 2017). 

Essa situação agiria, então, na direção de uma reconfiguração simbólica e espacial dessa 

cidade. A autora chilena realiza um estudo qualitativo, composto por entrevistas em 

profundidade e grupos focais com residentes de Santiago a fim de compreender os elementos 

que configuram essa forma de se relacionar nesse tecido urbano. Os resultados podem ser 

divididos em três grupos. Primeiro o processo de fragmentação socioterritorial é 

acompanhado por um sentimento de estranhamento entre os habitantes, as pessoas de uma 

localidade às vezes percebem os de outra como estrangeiros, ameaçadores e perigosos. 

Segundo, o abandono do espaço público e também sua privatização maximiza esse quadro, a 

autora aponta também que independente da camada social, os indivíduos têm a tendência de 

privilegiar o espaço privado e reconhecer o público como perigoso, criando uma situação de 

agorafobia123, esta sim, afetando de formas diversas as camadas sociais124. Desse modo, os 

sujeitos se restringem aos espaços privados, influenciando a estigmatização do público como 

lugar da violência e construindo, portanto, os imaginários sociais do temor (DAMMERT, 

2004). Por último, é exatamente a conformação da não-cidade a partir dos efeitos desses dois 

primeiros processos. A cidade não viabilizaria mais as relações e as interações sociais na sua 

característica e marcante diversidade125, mas, ao contrário, passaria a ser um campo minado 

pela desconfiança126, em que o “cidadão”, fora dos espaços assépticos privados de consumo 

(shoppings, por exemplo), se vê em um labirinto de valoração negativa: o espaço público 

(DAMMERT, 2004).   

Ramiro Segura (2009) segue o fio proposto por Rotker (2002) e Dammert (2004) e 

busca compreender as relações entre medo, cidade e cidadania na cidade argentina de La 

Plata. Para ele, o medo na cidade impõe à cidadania desafios difíceis de se solucionar, 

configurando um tipo específico dela, que, por vezes, poderia se considerar paradoxal a sua 

existência, negando-a. O autor define medo como Reguillo (2002), isto é, individualmente 

experienciado, construído socialmente e compartilhado culturalmente, com a possibilidade de 

ser um programa de ação. Mas também o coloca como algo situacional/contextual e 

temporal/descontínuo. Já a insegurança, é vista por ele principalmente com o auxílio de Castel 

(2004), em que o desnível entre expectativa de proteção social e a capacidade do Estado de 

 
123 "temor al espacio público, que se intenta combatir con el automóvil y con el hábitat protegido por las fuerzas 

de orden" (BORJA, 2003: 206 Apud DAMMERT, 2004: 93). 
124 Os mais afortunados recorrem aos centros comerciais privados e os menos ao enclausuramento em suas casas 

(DAMMERT, 2004).  
125 Como Hannerz (2015) sugere.  
126 Trabalhado em profundidade por Talone (2015) no Rio de Janeiro, como vimos anteriormente. 
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nos proporcioná-la abre efetivamente um vácuo cuja insegurança se torna um marco da 

sociedade de modernidade avançada. Além do mais, o autor trabalha especificamente a 

cidadania do medo como uma nova forma de subjetividade (ROTKER, 2002). A hipótese de 

seu trabalho é que existe uma angústia cultural (BARBERO, 2003), produto das variadas 

transformações na vida social das últimas décadas no mundo, que fomentam os medos, estes 

sendo modulados de fora específica por cada contexto. Como vimos anteriormente, no âmbito 

latino-americano, teríamos alguns processos que constroem essas particularidades, como o 

período autoritário e seus legados na passagem de importância de uma violência política para 

uma violência social (KRUIJT; KOONING, 2002; BARRIOS, 2017). Além disso, 

especificamente na Argentina, existem crises econômicas e políticas, além de acontecimentos 

midiáticos sobre a dinâmica criminal que oferecem contornos distintos para o sentimento de 

insegurança e o medo no país (SEGURA, 2009; CERRUTI, 2015). Alguns autores, aliás, os 

relacionam nesse país com as políticas neoliberais (PEGORARO, 2000; RANGUGNI, 2010). 

O fim último de Segura (2009), no entanto, é apresentar uma forma de representar e de viver 

na cidade com medo, mesmo que para isso seja necessário desconsiderar algumas diferenças 

sociodemográficas certamente existentes, tarefa para os estudos com outra orientação 

filosófica, aqueles que buscam causalidades (HALE, 1996).  

 Assim como Dammert (2004), que opõe o espaço público (lugar do perigo) e o privado 

(da segurança), Segura (2009) trabalha a simbolização do espaço127 por meio de um espectro 

iniciado na casa (lugar da segurança), passando pela categoria importante de transição do 

bairro – onde os desconhecidos são facilmente identificados, às vezes até como estrangeiros 

(DAMMERT, 2004) – até os lugares do medo, os espaços públicos. Essa progressão da 

insegurança ao avançar para longe do lar, configura sua topologia do medo (SEGURA, 2009). 

Apesar dos espaços públicos, isto é, os lugares de interação social com desconhecidos da 

cidade serem generalizadamente classificados como perigosos, para Segura (2009), isso não 

exclui a possibilidade de hierarquização e estigma construídos sobre determinados ambientes. 

Essa sensação difusa de insegurança no tecido urbano não é homogênea, ao contrário, existe 

matizes diferenciadas do que poderia ser descrita como uma topofobia (TUAN, 2007 apud 

AVENDAÑO, 2017). São construídas cartografias do medo e “manuais de sobrevivência 

urbana” sobre a cidade segmentada (SEGURA, 2009; AVENDAÑO, 2017). À título de 

exemplo, para Focás e Kessler (2015), o conurbano de Buenos Aires é uma das áreas mais 

temidas pelos porteños, é o espaço onde há topofobia nessa cidade. Da mesma forma que o 

 
127 Fazendo isso a partir de Augé (1993). 
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medo possui um aspecto territorial, possui um temporal e a noite costuma marcar mudanças 

substanciais sobre a percepção das pessoas sobre os espaços (SEGURA, 2009). Outro 

elemento nessa configuração é a construção de temor sobre tipos sociais, Ramiro Segura 

(2009) aborda a polícia e o jovem pobre marginalizado. Isso impõe questões tanto para a 

cidade quanto para cidadania. Criam-se comportamentos de evitação e distanciamento 

(TALONE, 2015) que segregam e negam a multiplicidade de interação singular da vida 

urbana (HANNERZ, 2015), como diria Dammert (2004): criando uma não-cidade. Nesse 

sentido, colocando o dilema central para a cidadania, segundo Segura (2009), de porquê uns 

são temidos e outros não. Para o autor, a “cultura local de segurança” fornece algo equivalente 

a blocos de sentidos (PORTO, 2006) compartilhados sobre quem, o que e onde há perigo em 

potencial. Além disso, há a construção de uma ideia de homogeneidade moral e ética que 

balizam essas classificações de ordenação do mundo a partir do medo, um dos efeitos mais 

conhecidos desse processo é a criação dos enclaves fortificados (CALDEIRA, 2000). 

El miedo excede el delito. El miedo nos habla de un proceso más complejo. Ésa ha 

sido la hipótesis aquí esgrimida. El miedo expresa una angustia más profunda, 

mezcla de inseguridad, desprotección, incertidumbre. Ante el caos y la 

desestabilización de viejas certezas surge la necesidad de poner en orden al mundo y 

el miedo es un artilugio que responde de modo insuficiente y problemático a tal 

necesidad128 (SEGURA, 2009: 74). 

 

Um novo ator social é colocado nas relações entre cidade, cidadania e medo por Jesús 

Martín-Barbero (2003): a mídia. Sua perspectiva, no entanto, varia muito daquelas em que 

tentam analisar como os jornais tratam o medo e a insegurança (FOCÁS; ZUNINO, 2019) ou 

que buscam entender o papel da própria mídia na construção do medo (FOCÁS; KESSLER, 

2015). Barbero (2003), na verdade, está interessado em refletir o porquê o consumo de 

informações na segurança do lar conforma uma situação atrativa, isto é, por que as pessoas 

projetam nesse espaço privado um imaginário de segurança e proteção? Para o autor, é mais 

profícuo estudar os processos que tornam a televisão (TV) uma possibilidade viável de ver a 

vida do que sua própria comunicação. Nesse sentido, sua tese é a de que a TV só tem essa 

posição na vida social atual porque as ruas, e em última instância as cidades, repelem as 

pessoas. Nesta observação, está a relação com o tema discutido nessa seção. Com a negação 

dos espaços públicos, é a TV que se torna um ponto de encontro, mesmo vicário, com as 

pessoas e a própria cidade, diz o autor. Baseando-se especialmente em Bogotá, Barbero 

 
128 Tradução livre: “O medo supera o crime. O medo nos fala sobre um processo mais complexo. Essa foi a 

hipótese aqui apresentada. O medo expressa uma angústia mais profunda, uma mistura de insegurança, 

desamparo, incerteza. Diante do caos e da desestabilização de velhas certezas, surge a necessidade de colocar o 

mundo em ordem e o medo é um dispositivo que responde de forma insuficiente e problemática a tal 

necessidade”. 
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(2003) afirma não ser possível explicar os medos somente pela criminalidade, violência ou 

insegurança, eles são frutos de uma angústia cultural proveniente de vários fatores, mas 

podendo ser condensados, sobretudo, nas cidades, enxergando-as como atores sociais ativos. 

Seus argumentos versam sobre: um urbanismo selvagem capaz de soterrar os aspectos de 

pertencimento e memória coletiva ao racionalizar formal e comercialmente os espaços; a 

normalização das diferenças e condutas causadas pela cidade, que homogeneízam a vida e 

erodem as identidades coletivas, abrindo um vazio a ser preenchido pelo medo; por fim, 

segundo o autor, a cidade impõe uma ordem baseada na incerteza, que é precária, vulnerável, 

mas eficaz no sentido de construir o “outro” como ameaçador a partir da desconfiança. 

Elementos constituintes da própria cidadania do medo (ROTKER, 2002).  

Lo que implosión en lo privado representa es la negación misma de la ciudadanía, ya 

que ella empieza por la negación de la ciudad, esto es por el achicamiento de la 

ciudad que es recorrida/disfrutada por sus habitantes. Es lo que nos corroboran 

cotidianamente las imágenes que de la ciudad nos ofrecen los medios, y 

especialmente la televisión: ese medio que se ha convertido en el vínculo vicario 

pero eficaz de un determinado modo de relación con la ciudad. Para unos bogotanos 

que desconfían de su ciudad, que la esquivan, que la caminan lo menos posible, las 

imágenes de la ciudad que normalmente construye la televisión son en gran medida 

reforzadoras de los imaginarios del miedo. Pues hasta ahora las imágenes de la 

ciudad prevalecientes en la televisión son incapaces de ir mas allá del 

sensacionalismo y el morbo de los accidentes y los asesinatos, de los trancones y los 

atracos, del caos en el que se regodea con frecuencia una cámara incapaz de pasar de 

la más obvia denuncia al mínimo contexto de las responsabilidades ciudadanas129 

(BARBERO, 2003: 74). 

 

No contexto Colombiano, então, surge a busca pelo fortalecimento de uma cultura de 

reconhecimento do outro, chamada “cultura cidadã” (BARBERO, 2003): 

[…] esto es la que rige la convivencia social desde las relaciones con el chofer de 

bus al respeto de las señales de tráfico, desde la resolución pacífica de conflictos 

entre vecinos hasta las reglas de juego ciudadano en y entre las pandillas juveniles, 

desde la relación con el espacio público de los andenes, los parques, las plazas, hasta 

el polémico control del horario nocturno de cierre de los bares130 (BARBERO, 2003: 

79).  
 

 
129 Tradução livre: “O que a implosão no privado representa é a própria negação da cidadania, pois se parte da 

negação da cidade, isto é, pelo encolhimento da cidade que é percorrida /usufruída pelos seus habitantes. É isso 

que as imagens da cidade que os meios de comunicação nos oferecem e, sobretudo, a televisão, corroboram-nos 

diariamente: esse meio que se tornou o elo vicário, mas eficaz de uma determinada forma de relação com a 

cidade. Para alguns cidadãos de Bogotá que desconfiam de sua cidade, que a evitam, que caminham o mínimo 

possível, as imagens da cidade que a televisão normalmente constrói reforçam em grande parte os imaginários do 

medo. Pois bem, até agora as imagens da cidade que prevalecem na televisão não conseguem ir além do 

sensacionalismo e da morbidez dos acidentes e homicídios, dos engarrafamentos e dos roubos, do caos em que 

uma câmara incapaz muitas vezes se deleita em ir da reclamação mais óbvia à contexto mínimo das 

responsabilidades dos cidadãos”.  
130 Tradução livre: “[...] é isso que rege a convivência social desde as relações com o motorista do ônibus ao 

respeito à sinalização, da resolução pacífica dos conflitos entre vizinhos às regras do jogo cidadão nas e entre as 

gangues juvenis, da relação com o espaço público das plataformas, parques, praças, até o polêmico controle do 

horário de fechamento dos bares noturnos”. 
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Nesse sentido, Ruiz (2007) realiza um estudo de caso sobre Bogotá a fim de discutir as 

relações entre a percepção de cultura cidadã, “medo do crime” e a vitimização criminal 

objetiva. Para o autor, tal medo não pode mais ser visto de uma perspectiva estritamente 

criminológica, mas sim dentro de uma temática maior (SPARKS; GIRLING; LOADER, 

2001; JACKSON, 2004; FARRALL; LEE, 2008). Ruiz (2007) entende que pensar a 

percepção de segurança a partir de uma perspectiva de qualidade de vida, inclui 

principalmente aspectos ambientais, trabalhistas e de participação cidadã. Assim, o temor de 

ser vítima tem diferentes efeitos sobre o tecido social, sendo a cultura cidadã uma forma de 

expressão deste último, as consequências vão desde maior respeito e atenção às normas, a 

comunicação comunitária, o cuidado com o meio ambiente até o incremento na participação 

na administração pública e em órgãos de vigilância. Então, Ruiz (2007) operacionaliza a 

cultura cidadã através das seguintes dimensões: respeito entre os cidadãos; autorregulação no 

cumprimento de normas; a solidariedade (compromisso com o bairro, conhecimento dos 

vizinhos e sentimento de união); participação cidadã e afeto pela cidade. A hipótese é que 

altos níveis de medo e de vitimização se associem negativamente com essas variáveis da 

cultura cidadã. O desenho de seu estudo é exploratório, descritivo e correlacional, 

participaram pessoas empregadas em setores estratégicos para entender a região, como 

comerciantes, porteiros, vigilantes e ambulantes. O questionário utilizou a escala Likert para 

medir componentes da cultura cidadã (1-nunca a 4-sempre); medo difuso ao crime131 (1-nada 

a 4-muito); satisfação com a polícia (1-nada a 4-sempre); medo concreto132 (1-pouco 

provável, 2-provável e 3-que um dos crimes listados ocorra em até 12 meses); vitimização (se 

ocorreu algo com o próprio entrevistado, sua família, parceiros ou conhecidos); e, por fim, o 

impacto do crime (uma escala crescente de 1 a 10 sobre o impacto da vitimização no nível 

pessoal e familiar). A amostra foi composta por 253 cidadãos, divididos quase igualmente por 

gênero e com idade média por volta de 34 anos, em sua maioria de camadas populares. 

Segundo Ruiz (2007), os instrumentos tiveram altos coeficientes de validade interna. Assim, 

os resultados do trabalho apontam que o medo difuso se associa com uma menor satisfação da 

polícia, menor cultura cidadã, maior impacto no sujeito e na sua família quando acometidos 

por um crime e uma maior experiência direta de vitimização. O medo concreto, por sua vez, 

está relacionado com o difuso, mas se relacionam com aspectos distintos. Desse modo, o 

medo concreto estaria associado com uma maior experiência de vitimização familiar e direta e 

 
131 Para o autor, uma forma de expressar o sentimento de insegurança em um determinado lugar: bairro, cidade 

ou país.  
132 Segundo Ruiz (2007), a percepção do risco que as pessoas possuem sobre suas chances de serem vitimizadas.  
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também com as camadas mais populares. A hipótese central do trabalho foi comprovada, a de 

que um maior “medo do crime” resultaria em uma cultura cidadã133 menor. Esta última, além 

disso, se relacionou positivamente com a satisfação com a instituição policial.  

Em São Paulo, Luzia Fátima Baierl (2008) define o “medo do crime” como medo 

social, que seria resultante de uma sociedade violenta, das relações de poder e formas de 

sociabilidades construídas nela. A perspectiva da autora privilegia como as narrativas da 

violência urbana se manifestam através do medo e alteram e criam as possibilidades de vida 

cotidiana da população. Baierl (2008) ressalta a distribuição desigual da violência pelo tecido 

urbano. O medo também é mal distribuído, ao menos em intensidade, assim, ele é sentido de 

forma diferenciada em segmentos e grupos de classes. No mais, há uma relação produtiva 

entre violência e sociabilidade, mediada por personagens concretos processados em narrativas 

capazes de afetar os atores sociais por meio de um “medo singular-coletivo construído, seja 

ele passional ou racional, nas suas interações com as outras pessoas, em contextos individuais 

e sociais bem definidos” (BAIERL, 2008: 142). A autora discorre sobre dois tipos de medos 

sociais, um com contrapartida no real e outro no imaginário. Para os moradores de lugares de 

classe média, temer ser furtado ou roubado enquanto chega em casa ou em algum trajeto 

cotidiano teria um lastro na realidade. Contudo, ter medo de sofrer um crime violento estaria 

mais relacionado com uma sensação de insegurança generalizada construída por meio de uma 

“indústria do medo” e da descrença nas instituições de controle e justiça responsáveis pela 

ordem. Por outro lado, moradores de periferias enfrentam cotidianamente uma violência real e 

simbólica maximizada por conflitos deflagrados em seus territórios. Desse modo, seus medos 

podem ser intensificados pela dureza da realidade. Nesse cenário, Baierl (2008) discute como 

policiais e traficantes transformam-se em personagens sociais capazes de traduzir as 

sociabilidades construídas. 

Teresa Caldeira (2000), por sua vez, apesar de referir-se mais substancialmente também 

à cidade de São Paulo, retrata um fenômeno ocorrido em muitas cidades e democracias, sejam 

elas recém-saídas de períodos autoritários ou já consolidadas. Sua interpretação etnográfica de 

diversos dados, como anúncios de jornais, entrevistas e estatísticas oficiais, atende as 

solicitações de Velho (2003) e Hannerz (2015) sobre como realizar uma antropologia da 

cidade ao conseguir conectar as distintas interpretações simbólicas da realidade social 

compartilhada pelas pessoas com a interação entre seus papéis, respeitando os processos de 

mudança social no tempo. O crime, aliás, é uma das maneiras pelas quais essas interpretações 

 
133 Segundo Ruiz (2007), tanto no nível de correlação quanto na análise de regressão.  
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simbólicas ocorrem em maior intensidade no ambiente urbano. O crime e a violência seriam 

assuntos contagiantes, promotores de interlocução certa, eles são difíceis de entender, 

contudo, proliferam discursos e circulam com facilidade. Assim, para a antropóloga, a fala do 

crime – toda conversa, fofoca, piada, comentário ou brincadeira que tenha o crime ou medo 

como conteúdo – é reordenadora do mundo social dos indivíduos, ela expressaria uma 

narrativa sobre como a violência urbana age simbolicamente na construção de uma realidade 

cujos atores dramatizam sobre os eventos criminais para tratar não só deles, mas também de 

temas políticos, econômicos e sociais de seus contextos. Normalmente, essas falas são 

essencialistas e simplistas, reforçam preconceitos contra minorias sociais, contribuindo para a 

separação reducionista do mundo entre bem e mal. Os estereótipos podem ser reproduzidos 

até pelos próprios atores sociais criminalizados, como sugere a sujeição criminal (MISSE, 

1999; 2010). Caldeira (2000), então, localiza sua análise do medo nas experiências criminais, 

mostrando a existência de um caráter de ruptura nelas, isto é, a possibilidade de demarcação 

de um “antes” e um “depois” de um evento desse tipo. As análises dessas experiências 

emprestariam vocabulário para fenômenos de mudança social de caráter macrossocial como 

direitos humanos, cidadania, migração, inflação, etc. Desse modo, a fala do crime ao tentar 

simplificar o mundo, diminuir as ambiguidades, contribui para a produção e reprodução de 

um ciclo de medo ao passo que estaria, simultaneamente, combatendo e ampliando a 

violência.  

Nesse sentido, a antropóloga associa o aumento da criminalidade violenta em São 

Paulo, a partir da década de 1970, e a segregação socioespacial entre as classes médias e 

populares com a negação do processo de garantias civis das minorias sociais – adquirida no 

país desde a Constituição “Cidadã” de 1988. O medo e a violência, imbricados na fala do 

crime, seriam o caminho justificativo para as classes mais altas movimentarem novos 

processos sociais de exclusão social. Dessa vez, o espaço público é esvaziado e negado como 

esfera de convivência por conta de novas tecnologias de proteção como a privatização da 

segurança ilustrada pela construção de muros. Os enclaves fortificados são, para a autora, o 

principal expoente dessa mudança social na configuração das cidades pelo mundo. Eles são 

espaços privados de residência, lazer, trabalho e consumo com a prerrogativa da 

homogeneidade e da segurança, esta última comprometida no ambiente público pela violência 

e o medo das ruas. Os preconceitos raciais, étnicos e de classe mobilizados na fala do crime 

são, segundo a autora, a base de sustentação da fórmula comum que as elites de diversas 

partes do mundo encontraram para responder às transformações sociais como a transição 
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democrática latino-americana, o pós-apartheid na África do Sul, pós-socialismo no leste 

europeu e migrações étnicas como a dos EUA. Essa resposta pode ser sintetizada como uma 

estratégia de segregação socioespacial constituída pela privatização da segurança cujo 

principal objetivo é garantir o distanciamento daqueles considerados perigosos por conta da 

reordenação simbólica do mundo produzida e reproduzida pela fala do crime. Essa fórmula 

afeta um dos pilares do Estado moderno, o seu monopólio legítimo do uso da força (WEBER, 

1999), fomentando um mercado de segurança cada vez mais diverso, de vigilantes humanos 

aos sistemas automatizados, e porosos entre o legal e o ilegal. Segundo o PNUD (2013), há 

um desequilíbrio, nos países em que se têm informação, entre o número de seguranças 

privados e de agentes de polícia; na Guatemala, por exemplo, teriam 20 mil policiais para 

proteger cerca de 12 milhões de habitantes e, em contrapartida, 120 mil agentes privados de 

segurança. Em toda a América Latina, o número de forças privadas de segurança superaria em 

um milhão o contingente das forças policiais (PNUD, 2013). Esses números reforçam a 

desvalorização da segurança como um bem público. Além disso, essa opção das elites traz um 

desafio extra para a consolidação democrática já fragilizada pela continuidade da violência 

urbana, pois, mesmo trilhando um caminho distinto, também desvaloriza as instituições de 

controle social e justiça.   

Para Teresa Caldeira (2000), esse novo padrão de segregação não se vale 

necessariamente de novos instrumentos no que se refere ao projeto e a localização, há muito 

tempo as classes médias e altas estariam se relegando a vida nos subúrbios, o afastamento da 

cidade. A novidade desse novo modelo estaria, na verdade, em sua explícita estigmatização de 

alguns grupos sociais, o que afetaria a qualidade do espaço público. As barreiras seriam, dessa 

forma, de ordem física e simbólica. Estariam nos muros, na estética de segurança das casas, 

na preferência pela vida verticalizada dos edifícios ou daquela autossuficiente dos 

condomínios, mas também nas relações interpessoais, ou seja, na desconfiança e no medo de 

viver o que a cidade naturalmente oferece: a diversidade de interação social (VELHO, 2003; 

HANNERZ, 2015). Então, a importância do trabalho de Caldeira (2000) assenta-se na sua 

capacidade de demonstrar que o modo atual de reprodução da desigualdade social nas cidades 

contradiz os processos de consolidação democrática responsáveis por erradicar a 

discriminação e o autoritarismo, como no caso da sociedade latino-americana, mas que, como 

reitera a autora, pode também ruir a noção cidadania de democracias já consolidadas.  

Enfim, os trabalhos deste capítulo reforçam o gradiente analítico do medo da violência 

em dois sentidos. Primeiro, ao demonstrar como o medo é algo passível de representação, 
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além disso, como essa representação é sócio-histórica e, assim, associada a processos sociais 

específicos do ambiente latino-americano. Isto determina não só a construção social do medo, 

mas sua qualidade. Ambos os aspectos, apesar de não serem homogêneos, compartilham de 

similitudes baseadas nos traços econômicos, históricos, sociais e culturais desta região, 

permitindo abordar suas assombrações em comum. De forma imbricada, o segundo sentido, 

extraído da organização deste capítulo, é a capacidade cíclica do gradiente analítico do medo 

da violência. A possibilidade de o medo ser representado lhe fornece a capacidade social de 

construção de subjetividades, a formulação de blocos de sentidos (PORTO, 2006) nos quais é 

possível agir, dar sentido e compreender as ações sociais. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nestas últimas páginas, a intenção é destacar alguns aspectos que possibilitam, ao 

mesmo tempo, sustentar a proposta do gradiente analítico do medo da violência e pontuar 

características da produção científica latino-americana sobre o tema central desta dissertação. 

Seguirei a ordem dos capítulos para abordar seus respectivos tópicos que possibilitam ampliar 

a discussão sobre as condições da violência nesta região do mundo e os estudos sobre o medo 

associados a ela. A fim de relembrar como este trabalho estruturou os estudos, vale retomar a 

ilustração do próprio gradiente analítico. 

 

Figura 5 - Gradiente analítico do medo da violência 

 

Enquanto outras organizações sobre o tema do “medo do crime” partiram de aspectos 

metodológicos (FARRALL; LEE, 2008), teóricos (HALE, 1996; HENSON; REYNS; 2015), 

disciplinares (MORQUECHO; VIZCARRA, 2008) ou temáticos (DAMMERT; SALAZAR, 
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2017), esse trabalho tomou como pedra angular o modo como os estudos trataram a emoção. 

É a partir desse elemento-chave que os estudos foram posicionados no gradiente analítico. 

Assim, o primeiro capítulo teve como principal característica o entendimento compartilhado 

de que o medo é uma reação emocional. Isto possibilitou agrupar praticamente todos os 

estudos seminais desse tópico cuja forte tendência criminológica aproxima tal emoção à sua 

manifestação psicológica134. Desse ponto de vista, é interessante notar que, mesmo trabalhos 

nos quais as condições de construção do medo contemplam aspectos multivariados como 

ecologia, cultura e sociedade, o medo é visto prioritariamente pelo seu viés corporal, ainda 

que sejam consideradas suas consequências para o tecido social135. Ou seja, são os 

desdobramentos da experimentação individual da emoção que podem afetar a qualidade do 

espaço público e da vida comunitária; essa potência não está na própria emoção, como vimos 

ser possível a partir de sua construção sociocultural no segundo capítulo (ABU-LUGHOD; 

LUTZ; 1990; COELHO, 2010A; 2010B; LE BRETON, 2019; VÍCTORA; COELHO, 2019).  

Ainda sobre essa primeira parte da dissertação, é relevante notar como os trabalhos 

latino-americanos se associaram a essas discussões. Um traço característico desses estudos 

seminais (anglo-saxões) é sua metodologia quantitativa, algo que não tem a mesma força nos 

estudos da América Latina, dificultando ainda mais as generalizações (FOCÁS; KESSLER, 

2015). Apesar de não atender ao escopo deste trabalho, existem dificuldades variadas que 

podem ter inibido o uso de métodos quantitativos nesta região do mundo, isso pode ir desde a 

falta de recursos para realizar surveys nacionais e internacionais padronizados e com alta 

periodicidade, até mesmo condições que remetem à formação da própria criminologia e, 

sobretudo, das ciências sociais latino-americana. Esses aspectos poderiam ser mais bem 

esclarecidos e com mais precisão em estudos futuros. Nesse momento, é possível apenas 

apontar alguns traços característicos cujos autores desta região imprimem nas discussões.  

Desse modo, além da perspectiva metodológica, poderíamos abordar particularidades 

em termos teóricos e também na proposição de estratégias políticas de redução do medo. A 

maioria dos estudos latino-americanos apresentados no primeiro capítulo compartilham de um 

entendimento mais abrangente deste fenômeno, que não teria apenas relação com a dinâmica 

criminal, mas com inseguranças que fazem parte da modernidade tardia (CASTEL, 2004; 

BECK, 2010). Os motivos disso, mais uma vez, não estão contemplados nesta dissertação, 

poderia ser um simples afastamento temporal, já que algumas perspectivas criminológicas 

datam da década de 1970 e a maioria dos trabalhos latino-americanos deste tema se 

 
134 Ver Garofalo (1981); Ferraro; LaGrange (1987); Box et al. (1988); LaGrange et al. (1992); Warr (2000). 
135 Ver Ferraro (1995); Villarreal; Silva (2006); Caminhas (2010); Borges (2011); Beato; Silva (2013). 
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concentram nos anos 2000, com algumas importantes discussões na década de 1990. A 

questão é que os estudos latino-americanos processados neste trabalho tendem a incorporar a 

visão crítica que Farrall e Lee (2008) chamaram de virada qualitativa. A principal justificativa 

de tê-los posicionado neste polo inicial do gradiente analítico do medo da violência é tratar 

das discussões tradicionais sobre “medo do crime”, que fazem parte desses estudos.  

Quatro considerações poderiam ser feitas tendo isso em mente. Duas sobre as 

explicações de ocorrência do fenômeno, uma sobre as propostas de estratégias políticas de 

redução e outra de ordem técnica, retomando as tendências metodológicas da região. De trás 

para frente, seria possível dizer que apesar de ser mais comum o tema do medo ser tratado de 

forma qualitativa e até teórica na América Latina, não quer dizer que não haja estudos 

quantitativos baseados em surveys. Eles não possuem a mesma hegemonia do contexto euro-

americano, mas são um número expressivo, apesar das dificuldades136. No entanto, ao 

contrário dos tradicionais surveys nacionais dessa outra parte do mundo, são poucos os países 

latino-americanos que têm esses instrumentos padronizados e com periodicidade constante. 

Os estudos, por vezes, lançam mão de amostras menores como cidades ou bairros para 

sustentar a aplicação de questionários, não sendo raros estudos mistos, como recomendado 

por Hale (1996). Levando essas dificuldades em consideração, torna-se profícuo o trabalho de 

Quinteros et al. (2019) por apontar a continuidade dos vícios há muito tempo superados 

(FARRALL ET AL., 1997; DITTON ET AL., 1999) em um dos surveys de vitimização mais 

consolidados da região, a ENUSC do Chile. Além das mudanças teóricas e metodológicas 

necessárias, frisadas pelos autores, para aumentar a qualidade do instrumento, já que seus 

dados são utilizados por muitas pesquisas no tema, é válido o questionamento, também feito 

pelos autores, das intenções políticas por trás do survey. Na realidade latino-americana, os 

discursos da insegurança – e os dados sobre ela – servem de insumos para o recrudescimento 

das políticas de segurança pública (DAMMERT; MALONE, 2006; PNUD, 2013; 

GLEBBEEK; KOONINGS, 2016), assim, seria interessante em estudos futuros aprofundar as 

reflexões, a partir de nosso contexto, quais imaginários estão sendo fomentados com a 

mensuração do “medo do crime”. Rotker (2002), por exemplo, já havia alertado que os 

números são a primeira forma de representação da violência. 

Seguindo o caminho de forma inversa, essas discussões permitem abordar a dimensão 

da redução do medo, que difere da redução do crime e da violência. A descrença generalizada 

nas instituições de justiça e controle, de fato uma disjunção entre sociedade e Estado (MISSE, 

 
136 Vide o Apêndice I.  
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2019), tende a sedimentar processos sociais de longa duração que assentam uma legitimidade 

social mais ampla às alternativas ilegais de resolução de conflitos, ao contrário do contexto 

euro-americano, onde essas reinvindicações estão sempre relacionadas com as alas mais 

conservadoras (FOCÁS; KESSLER, 2015). Por conta disso, a afirmação de Dammert e 

Malone (2006) de que as estratégias de policiamento comunitário são mais efetivas na 

amenização do “medo do crime” é substancial para demarcar que a postura da mano dura de 

governos acabam sendo não só motor da violência – ao combatê-la com mais violência – 

(MISSE, 2019) como também um propulsor de medo.  

Continuando a regressão, passando agora às notas explicativas, esse círculo vicioso 

entre cooptação do conhecimento sobre “medo do crime” para fins de governamentalidade 

(LEE, 1999, 2001) e o punitivismo latino-americano encontra no sensacionalismo midiático 

um aliado. Focás e Kessler (2015) dizem que na América Latina é comum o país inteiro ser 

visto como perigoso. Essa afirmação específica joga luz para um traço que pode também ser 

melhor explorado em estudos futuros: o papel vicário exercido pela televisão (BARBERO, 

2003). São muitos os países desta região em que esse meio de comunicação possui 

centralidade, sendo também centralizado por poucas famílias ou grupos. Programas 

reconhecidos por televisionarem operações policiais e ocorrências criminais de modo 

sanguinário e frio fazem parte do cotidiano de muitos latino-americanos, o que pode facilitar a 

criação de imagens de que todo o país é perigoso. De modo similar à percepção de que toda a 

cidade é perigosa por conta dos tiroteios (CAVALCANTI, 2008), essas sensações de 

insegurança acabam dependendo de como as pessoas relacionam esses acontecimentos com 

suas realidades e identidades (PAIN, 2000; CAVALCANTI, 2008; FOCÁS; KESSLER, 

2015). Assim, existe na América Latina a mesma dificuldade que em outros contextos de se 

afirmar o real papel desempenhado pela mídia (Idem); apesar disto não excluir sua 

participação no tal ciclo vicioso dito no início do parágrafo.  

A última nota teórica amarra todos esses pontos abordados na comparação entre os 

estudos latino-americanos e os anglo-saxões que tratam de discussões tradicionais do tema. A 

perspectiva comum de se entender o medo como um fenômeno construído socialmente por 

processos sociais variados, além da incorporação das críticas feitas ao modo criminológico de 

produção de conhecimento sobre o tema, permite entender, na perspectiva latino-americana, o 

clássico paradoxo risco-medo. Tomemos o paradigmático caso chileno, onde existem os 

menores índices de criminalidade, porém um dos níveis mais altos de “medo do crime” da 

América Latina (DAMMERT; SALAZAR, 2017). Ao se valer da explicação de Dammert e 
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Malone (2006) de que outras inseguranças que remetem ao bem-estar social, econômico, 

político e civil são tão importantes quanto a coesão social, o ambiente físico, a mídia e a 

vulnerabilidade pessoal na construção desse tipo de medo, cria-se uma condição que 

convencionei chamar, à luz das vulnerabilidades pessoais comuns nas explicações dos 

paradoxos risco-medo, de vulnerabilidade civil, que também poderia ser vista na chave de 

déficit de direitos civis (CALDEIRA, 1991). Ou seja, é possível pensar a partir do caso 

chileno que mesmo diminuindo os índices de criminalidade seria preciso de garantias sociais e 

civis para se sentir seguro137. A partir do próprio Chile, Layera et al. (2020) respaldam a ideia 

de que um temor generalizado sobre a criminalidade seria atenuado com proteções sociais por 

parte do Estado. O exercício pleno da cidadania poderia contribuir nesse sentido, porém isso 

está marcado negativamente no nível das representações sociais pelo legado autoritário latino-

americano (KRUIJT; KOONINGS, 2002). De qualquer forma, essa questão da 

vulnerabilidade civil não pode ser ignorada por estudos que almejem abordar o medo 

associado ao crime e à violência nesta região do mundo, sejam quantitativos ou qualitativos.  

O segundo capítulo, por sua vez, é o cerne da ideia do gradiente analítico do medo da 

violência. Uma série de acontecimentos em termos de produção do conhecimento 

possibilitaram mudanças substantivas na forma como o problema do medo foi colocado. A 

própria disciplina criminológica participou ativamente das mudanças, principalmente com o 

movimento feminista (PAIN, 2000). Estudos críticos sobre as metodologias empregadas na 

mensuração do “medo do crime” e sobre a própria necessidade de mensurar tal fenômeno, 

fincaram nele elementos políticos indissociáveis de sua produção (FARRALL ET AL., 1997; 

DITTON ET AL., 1999; LEE, 1999; 2001; FARRALL; LEE, 2008), como visto com a crítica 

de Quinteros et al. (2019). O “medo”, aliás, transforma-se em um conceito guarda-chuva, 

passando a simbolizar todas as outras emoções relacionadas com o crime e a violência, como 

a ira, a raiva e outros que remetem a reorganização hierárquica do mundo abalado pelos 

eventos criminais, como a compaixão e o desprezo (DITTON ET AL., 1999; FARRALL; 

LEE, 2008; COELHO, 2010a; 2010b). O medo, por outro lado, poderia ser visto como o 

conteúdo da solidariedade de uma sociedade pós-industrial (BECK, 2010). Ou uma condição 

crônica causada pela discrepância entre as expectativas de segurança e as reais condições de 

fornecê-la da sociedade contemporânea (CASTEL, 2004).  

Em termos de organização, esta dissertação optou por posicionar o sentimento de 

insegurança dentro da dimensão da expressão do medo, sobretudo a partir do trabalho de 

 
137 Robert Castel (2004), por outro lado, diria que quanto mais seguros estivéssemos, mais inseguros estaríamos. 
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Kessler (2009) e sua caracterização de que tal conceito seria um medo de segunda ordem, um 

objeto de pesquisa acessível ao contrário da emoção-choque. Apesar disso, esta mesma 

dissertação reforça o entendimento de que o próprio medo é, além de um ordenamento 

discursivo, uma relação social, logo, sempre que a insegurança foi acionada, ela se referia à 

expressão do medo (nos discursos ou na interação social), mas nunca a um conceito 

complementar à noção do medo como substância psicológica (LE BRETON, 2019). Além 

desse aspecto da emoção, há a possibilidade de ser até mesmo discutida a relação entre poder 

e conhecimento na adequação do conceito. As ciências sociais rebatizam o fenômeno do 

medo como sentimento de insegurança (FERNANDES; RÊGO, 2011) em uma tentativa de 

afastá-lo do senso comum, mas acaba compactuando com ele quando não problematiza a 

possibilidade de o próprio medo ter uma agência social e cultural relevante para o 

funcionamento da sociedade. A ideia do gradiente analítico reforça a potência sociológica do 

medo e espera-se que isso possa incentivar estudos futuros a se valer dele como categoria 

analítica da sociologia da violência.  

De qualquer forma, o medo seria um traço característico da modernidade reflexiva. 

Assim, para alguns, o “medo”, segue encabeçando o conceito por já estar estabelecido na 

literatura e evitar ainda mais dispersão teórica (FARRALL; LEE, 2008). Mas com o gradiente 

analítico do medo da violência é possível dizer que sua condição “fantasmagórica”, quando 

relacionado com a violência, o privilegia, ao menos analiticamente, por sua possibilidade de 

fomentar subjetividades no nível das representações através do temor, o que será discutido 

mais adiante. 

Antes, volto a enfatizar a pedra angular da interpretação desse gradiente analítico: a 

construção sociocultural das emoções. A partir da década de 1980, quando há a organização 

do campo de estudos (BOURDIEU, 1989) de um tema fundante das ciências socais como as 

emoções (MAUSS, 1979 [1921]; HALBWACHS, 2009 [1947]; VÍCTORA; COELHO, 2019; 

ZARIAS; LE BRETON, 2019), as definições essencialistas destas últimas passam a ser 

contestadas. Seja batizando essas perspectivas de substâncias (LE BRETON, 2019) ou como 

parte de uma etnopsicologia euro-americana (ABU-LUGHOD; LUTZ, 1990). De qualquer 

modo, as emoções são aceitas como construções socioculturais. É qualitativamente diferente 

de afirmar que o medo, enquanto emoção, necessitaria de processos sociais, ambientais e 

cognitivos para ser sentido no corpo. Seria imputar na própria emoção uma capacidade de 

também agir no mundo, seja pelo discurso ou pela interação social, por sua capacidade de 

“definir situação” diante da expectativa de outros atores socais (ABU-LUGHOD; LUTZ, 
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1990; LE BRETON, 2019). Ou ainda, por ser um programa de ação (REGUILLO, 2002). 

Dessa forma, foi possível posicionar os estudos nos quais o “medo do crime” é expresso 

considerando sua capacidade de mobilizar discursos e práticas sociais.  

Nesse caso, entre os estudos latino-americanos abordados no segundo capítulo e sua 

relação com o grau de violência desta região, é possível fazer alguns apontamentos. Em 

ambientes sociais marcados pela profunda desigualdade, como é o caso latino-americano, dois 

companheiros do medo, dentro do conjunto de emoções despertado pela violência, ganham 

notoriedade: a compaixão e a raiva. No Brasil, Coelho (2010a; 2010b) demonstra como o 

discurso da compaixão mobiliza uma gramática emocional específica que tenta reestabelecer 

as hierarquias sociais. Os assaltantes, em seu estudo, são vistos como pessoas inferiores, seja 

por seu desconhecimento sobre o “valor” dos bens que rouba ou por sua frágil posição na 

sociedade, seriam dignos de pena. Esse quadro aponta uma separação entre nós e eles, o que é 

motor de uma série de justificativas que permitem a criação de muros físicos e simbólicos 

(CALDEIRA, 2000). O espaço público é esvaziado e o privado valorizado, a qualidade da 

vida social é afetada, principalmente em termos de cidadania (Idem). Uma configuração que 

fortalece a noção de vulnerabilidade civil, como será ampliada nas considerações sobre o 

terceiro capítulo. Na Argentina, com o trabalho de Liberatori (2019), é possível ver a outra 

face desse processo, podendo entender as emoções também como uma relação social. Ao 

buscar compreender como esses jovens vistos “de cima para baixo” reagem, a raiva torna-se 

uma emoção sentida “de baixo para cima” ao demonstrar insatisfação com as injustiças 

sociais e as desvantagens estruturais dessa parcela da população recorrentemente 

estigmatizada seja por etnia ou por território. Assim, abre-se a possibilidade de o medo ser 

performado com a finalidade de resistência, de inversão de poder nessa interação social.  

Essa dupla face do medo, a constatação de uma relação entre sujeitos temerários e 

objetos do temor, em algumas cidades latino-americanas poderia evidenciar a internalização 

dos conflitos no cotidiano. No Rio de janeiro, como vimos a partir das etnografias de 

Cavalcanti (2008) e Talone (2015), o medo não seria um elemento paralisante da vida social, 

mas algo que já dispõe de uma gramática para dar continuidade ao curso das ações. Seja pela 

“leitura do clima do morro” e a iminência do tiroteio (CAVALCANTI, 2008) ou pelos 

dispositivos, entre eles o da evitação, que a desconfiança sobre certas categorias sociais 

proporciona aos atores sociais na interação (TALONE, 2015). Ambas as possibilidades são 

influenciadas por uma sensação de que o perigo é generalizado, a de que existe um 

“fantasma” da violência urbana (MISSE, 1999) capaz de irromper o conflito a qualquer 
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instante. Essa situação nos leva a discussão do último capítulo no qual há um entrelaçamento 

entre as cidades latino-americanas, a violência, o medo e a cidadania. Antes, vale apenas 

pontuar a capacidade analítica que as etnografias adquiriram com as possibilidades abertas 

pela valorização da compreensão e interpretação do medo à nível local, contextualizado de 

modo espacial e temporal. Esse talvez seja mais um traço característico dos estudos latino-

americanos frente as dificuldades e críticas aos usos dos surveys na região, o que pode ser 

positivo em termos de criatividade teórica para o tema, apesar de limitar as generalizações. De 

qualquer modo, estudos futuros não podem desvalorizar a potência etnográfica do medo nesta 

região, como já foi atestada em outras (PAIN, 2000).  

No terceiro capítulo, enfim, as raízes da condição de vulnerabilidade civil foram 

discutidas tendo como fio condutor a noção de violência como uma representação social 

passível de torna-se um sujeito social difuso, um “fantasma” (MISSE, 1999). Uma das muitas 

atribuições de um “fantasma” seria justamente sua capacidade de assombrar, o que trouxe o 

medo para esse mesmo nível analítico. A partir do modo como este conjunto de trabalhos 

recorta analiticamente o medo é possível esclarecer como as etapas anteriores do gradiente 

são, ao mesmo tempo, condições e realizações dos imaginários do medo (CARRIÓN; 

NÚÑEZ, 2006). Os blocos de sentido (PORTO, 2006) compartilhados sobre a violência são 

frutos de processos sociais de longa duração, que no contexto latino-americano acabam 

desvalorizando o Estado democrático de direito e sua cara noção de cidadania. Os ciclos de 

violência, a saber, sofrem metamorfoses e são cumulativos (MISSE, 1999). Desse modo, a 

violência de Estado e seu legado autoritário são um dos traços marcantes da representação do 

medo na região (KRUIJT; KOONINGS, 2002). O aspecto da desvalorização da vida de uma 

parcela da população acompanha esses processos sociais, legitimando a morte de alguns 

sujeitos por vias legais e ilegais de controle social (MISSE, 1999; 2010). Assim, são gestadas 

as crenças sobre o perigo (MALAGUTI, 2003; BORGES, 2011) desses sujeitos e dos espaços 

onde habitam (CARRIÓN; NÚÑEZ, 2006; AVENDAÑO, 2017). Isto é, os elementos sociais 

necessários para a experimentação do medo no corpo, como uma reação aos estímulos 

externos construídos socioculturalmente, bem como para sua expressão por meio de discursos 

e práticas sociais. Por outro lado, é nesse polo microssocial que as atualizações do temor 

acontecem, principalmente por conta das metamorfoses experimentadas pela violência que se 

acumulam socialmente. No Rio de Janeiro, por exemplo, as milícias, um fenômeno que vem 

ganhando notoriedade desde os anos 2000 na cidade (BALLOUSIER, 2020) começam a 
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disputar lugar138 (REBELLO, 2020) como parte do “fantasma” da violência urbana (MISSE, 

1999) com os traficantes, personagens centrais desta representação desde meados da década 

de 1970 (Idem). Esse quadro é sustentado pelo medo crescente depositado nesses grupos 

(LIMA, 2019).   

Nesse sentido, as cidades latino-americanas, sobretudo as grandes metrópoles, adquirem 

a capacidade de serem o ponto de encontro desse ciclo do gradiente analítico. Elas 

concentram os elementos centrais desses processos: desigualdade, pobreza e exclusão social 

(BRICEÑO-LEÓN, 2007). Ao mesmo tempo, são fragmentadas e forçam a convivência 

próxima entre as camadas socais (GLEBBEEK; KOONINGS, 2016). Convivência esta 

contaminada pelo medo e o receio de encontros entre os diferentes, assim, uma das 

características mais vivaz das cidades (SIMMEL, 1979; VELHO, 2003; HANNERZ, 2015) é 

negada constantemente e, junto dela, a noção de cidadania (CALDEIRA, 2000; ROTKER, 

2002; DAMMERT, 2004; SEGURA, 2009). Essa segregação possui aspectos tanto físicos, 

com os enclaves fortificados (CALDEIRA, 2000), quanto simbólicos com a valoração 

negativa dos espaços públicos como labirintos do medo (DAMMERT, 2004). Haveria uma 

topologia do medo (SEGURA, 2009) responsável por atribuir insegurança aos lugares à 

medida que as pessoas se afastam de casa. Todo esse conjunto fica ainda mais complexo 

quando essa massiva desvalorização do espaço público, justificada através do medo, é 

relacionada com a consolidação democrática e a garantia de direitos civis (CALDEIRA, 2000; 

DAMMERT, 2004). Desse modo, a negação da cidade é também a negação da cidadania 

(Idem). De acordo com Beato (2019), aliás, as cidades latino-americanas compartilham de um 

temor hobbesiano, neste caso, é como se não houvesse mais “o pacto” pela segurança e bem-

estar de todos. O avançar da privatização dos espaços e da própria segurança parece reforçar 

essa noção, sobretudo quando a homogeneidade social é a justificativa utilizada nesses 

processos de exclusão (CALDEIRA, 2000; DAMMERT, 2004; PNUD, 2013). Atualmente, o 

que compartilhamos, na condição de latino-americanos, seria uma cidadania do medo 

(ROTKER, 2002). 

Essa configuração poderia ser descrita como mais um traço específico do medo 

associado ao crime e à violência na América Latina, ou seja, sua capacidade de articulação 

entre processos sociais distintos que reforçam a própria condição endêmica (KRUIJT; 

KOONINGS, 2002) da violência na região, principalmente, por conta da fomentação de 

subjetividades que minam a cultura cidadã. Essa articulação pode ser sintetizada na própria 

 
138 Essa disputa também é territorial, no mapa a seguir, das áreas controladas por grupos armados no Rio de 

Janeiro, é possível ilustrar essa realidade: https://erickgn.github.io/mapafc/. 

https://erickgn.github.io/mapafc/
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ideia do gradiente analítico aqui apresentada, logo, a potência deste último seria tanto 

organizacional quanto analítica, pois atribuiria ao medo – através de como o conjunto de 

trabalhos estudados recorta tal objeto e o discute – um caráter cíclico na vida social. 

À guisa de conclusão, devo dizer que minha motivação inicial de pesquisa era uma 

tarefa falha em si mesma, a de entender como o “medo do crime” é trabalhado 

conceitualmente na América Latina. Ao entender, com Le Breton (2019), a ideia de que todas 

as traduções afetivas de uma época ou sociedade à outra é perigosa e tende ao etnocentrismo, 

não há como dizer que esse objetivo poderia ser alcançado com sucesso, vide a variabilidade 

de significados que o medo assume, no espaço e no tempo, em cada região do mundo, seja 

nos países, nas cidades ou nos bairros. Essa busca de esclarecimento conceitual se mostrou 

infrutífera analiticamente como outrora já havia sido sinalizada como objetivo último das 

pesquisas. Apesar do medo parecer ser ainda relacionado fortemente com sua explicação 

psicológica, tanto pelo senso comum quanto pelas pesquisas científicas, existe uma 

multiplicidade de sintetizações teóricas de sua significação social e cultural, como pudemos 

observar ao longo deste trabalho. Então, melhor do que querer chegar a um ponto em comum, 

é buscar respeitar como cada local pode fazer uso dessa categoria nas práticas sociais e como 

cada pesquisador recorta o medo como objeto, com suas potencialidades e seus limites.  

Desse modo, este trabalho não almejou realizar uma revisão sistemática e exaustiva de 

literatura, na verdade, a ideia foi oferecer antes uma organização analítica do que conceitual 

ou metodológica, bem como trazer a discussão sobre o medo para o terreno sociológico. O 

gradiente analítico do medo da violência, consequentemente, deve ser visto como uma 

estrutura de revisão e organização dos estudos, com ênfase no contexto latino-americano, 

desse tipo específico de medo associado ao crime e à violência. Além disso, o gradiente 

analítico é uma forma de reforçar o caráter polissêmico do medo não só na linguagem, mas 

principalmente na dimensão analítica; seja ela no corpo, na expressão, na interação ou nas 

representações sociais. Seu principal objetivo, portanto, é servir como base para que estudos 

futuros no tema possam adquirir uma maior clareza de onde suas respectivas análises estão 

posicionadas dentre as variadas possibilidades de explicação, compreensão e interpretação do 

medo. Este objetivo será alcançado se ao menos esta dissertação servir para potencializar o 

próprio medo como uma categoria útil para estudar tanto aspectos micro quanto 

macrossociológicos do crime e da violência, sobretudo na América Latina.  
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APÊNDICE I - NOTAS METODOLÓGICAS 

 

O sociólogo e seus medos 

Nesta primeira seção, espero poder apresentar de forma preliminar minha relação com o 

objeto de pesquisa construído nesta investigação. Para isso, é necessário descrever algumas 

vivências com a finalidade de esclarecer opções heurísticas, caminhos metodológicos e suas 

imbricações com a subjetividade do pesquisador.  

Vivo no Rio de Janeiro há quase uma década, mas sou natural de Penedo - Alagoas, 

uma pequena cidade às margens do Rio São Francisco, que guarda em si elementos históricos 

interessantes sobre o passado nordestino e brasileiro. Em 2012, no entanto, fui aprovado para 

a Escola Sesc de Ensino Médio, um lugar único em termos de educação no Brasil. Ela está 

localizada em Jacarepaguá, na divisa com a Cidade de Deus, possui mais de 131 mil m² e nela 

habitam mais de 500 alunos de todos os estados federativos. A maioria dos professores e 

gestores também vivem lá. A alteridade é praticada cotidianamente quando tantas orientações 

culturais diversas precisam conviver. O ambiente era agradável, com uma densa circulação de 

ideias, o que contribui ativamente para formação de uma juventude interessada nos problemas 

do mundo. Não preciso me alongar para se ter claro que não foi uma experiência comum e 

tampouco inexpressiva em minha trajetória de vida. 

Anos mais tarde, em 2015, entrei no curso de Ciências Sociais na Universidade Federal 

do Rio de Janeiro (UFRJ), algo que tem total relação com a educação crítica e cidadã que 

experimentei no Ensino Médio. No meio da graduação fui selecionado, pelo Prof. Dr. Michel 

Misse e pelo Prof. Dr. Cesar Teixeira, para o Núcleo de Estudos da Cidadania, Conflito e 

Violência Urbana (NECVU-UFRJ). Já tendo participado de pesquisas sobre teoria política 

contemporânea e subjetividade jovem, o tema do crime e da violência me capturou um 

interesse genuíno, a típica curiosidade que move o trabalho científico. Meu olhar sociológico 

ainda em construção – e assim segue – se fascinou pela potência do tema na interpretação das 

relações sociais entre indivíduos e deles com a sociedade. Nas primeiras reuniões, entendi que 

a lupa sociológica poderia ser acompanhada de uma forma etnográfica de se produzir 

conhecimento. Junto com a Profa. Dra. Joana Vargas e a Profa. Dra. Luciane O. Rocha, pude 

buscar compreender como as mães de jovens vítimas fatais da violência policial conseguiam 

se relacionar com o fluxo do sistema de justiça criminal.  

O trabalho de campo com a Profa. Dra. Luciane O. Rocha em audiências de julgamento 

dos policiais envolvidos nas mortes e nas manifestações das mães foi um primeiro choque de 
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como trabalhar as emoções nas ciências sociais. Um choque prático. O luto das mães 

transformado em luta por justiça me chamou a atenção por recorrentes falas tentarem 

amenizar a dor da impunidade por meio da crença em uma diferenciação entre justiça dos 

homens e justiça divina. Meu maior desafio era tentar tratar a dor delas de forma imparcial, 

era muito difícil não se emocionar nos encontros, ou pior, sentir medo de não corresponder à 

expectativa de emoção quando ela parecia ser obrigatória por tentar também querer 

corresponder uma expectativa de respeitar a construção objetiva dos encontros etnográficos. 

A reconstrução das anotações em texto tornava esta tarefa menos angustiante. 

No semestre seguinte, em 2017, cursei a disciplina “sociologia do crime e da violência” 

ofertada pela Profa. Dra. Joana Vargas, já como minha coorientadora. Nela minhas ansiedades 

do campo foram discutidas em páginas dos mais variados autores. Tinha medo de não saber 

tratar objetivamente os dados; de não conseguir lidar com uma realidade tão dura, tão sofrida; 

de estar em um tema tão próximo da possibilidade de políticas públicas que podem alterar a 

realidade das pessoas, para melhor ou pior; mas, principalmente, de me pôr em risco, ou pior, 

colocar amigos e familiares nesta situação. Nem tudo isso estava especificamente discutido 

nos trabalhos clássicos da área, mas eu tinha esperança de ver nas entrelinhas. Não obtive 

muitas formas de amenizar meus receios, mas me nutri de ferramentas de análise social que 

fornecem, em alguma medida, “segurança” no trabalho. Nesse curso, um tópico me parecia 

poder condensar de forma particular a potência do crime e da violência na compreensão, 

interpretação e até mesmo explicação do mundo social: a ansiedade das pessoas diante destes 

fenômenos. O primeiro contato foi através da obra A cultura do controle: crime e ordem 

social na sociedade contemporânea de David Garland. Mesmo com nomenclaturas variadas – 

medo ou insegurança – era possível percorrer com detalhe o pêndulo entre os aspectos 

objetivos e subjetivos tanto da violência quanto do crime na construção de realidade dos 

atores sociais.   

Ainda em 2017, tive a felicidade de ser selecionado para um intercâmbio acadêmico na 

Argentina, graças a uma parceria entre a Asociación de Universidades Grupo Montevideo 

(AUGM)139 e a UFRJ. Com uma bolsa oferecida pela Universidad de Buenos Aires (UBA), 

passei quase cinco meses na capital porteña. Previamente, com o auxílio da Profa. Dra. Eloísa 

Martin, egressa da UBA, elegi duas cátedras para cursar o semestre: teorías del conflicto 

social e delito y sociedade. O estudo teórico do crime, do conflito e da violência era mais uma 

vez contrastado com a imersão em uma realidade social distinta. Mais uma vez porque citei 

 
139 http://grupomontevideo.org/sitio/ 

http://grupomontevideo.org/sitio/
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isso na entrevista para o NECVU, que não estava acostumado com o grau de violência da 

cidade maravilhosa, com todo esse murmurinho sobre segurança pessoal e riscos no dia a dia. 

O Prof. Dr. Michel Misse prontamente me lembrou de que Maceió, a capital do meu estado de 

origem nas últimas décadas figurou acima do Rio de Janeiro entre as cidades mais perigosas 

do país, pelo menos em termos de homicídios. Felizmente essa gafe não me custou uma 

oportunidade de pesquisa, mas me fez pensar que não sei se pela distância e pouco 

conhecimento da capital, como morador da pequena cidade ribeirinha de Penedo, o crime e a 

violência nunca foram algo tão amedrontador como eu vivenciava nas conversas informais 

dos cariocas. Eles não possuíam um carácter de assombração. 

Em Buenos Aires, depois de ter vivido mais de cinco anos no Rio de Janeiro, o 

contraste era outro. Eu não conseguia me sentir ameaçado nas ruas, mesmo em horas 

avançadas da noite, me parecia, ao menos, mais seguro ir e vir. Isso que ainda morei na 

divisão entre um bairro mais ou menos tranquilo, segundo os porteños, e um dos piores em 

termos de delinquência e desordem social. Para mim, eles tinham muito mais medo ou 

insegurança do que os cariocas, mas sem, aparentemente, motivos que justificassem isso. Isto 

é, um grau de violência e criminalidade similar. Recorrentemente, me falavam sobre ter 

cuidado com algumas espécies de golpes nas ruas. Coisas que só ouvi de épocas muito 

longínquas da realidade do Rio, uma delinquência com traços de malandragem, mas que se 

afastam do perigo do conflito deflagrado por armas de fogos no tecido urbano atual da cidade 

carioca.  

Para ser sincero, são impressões e vivências muito particulares que, em hipótese 

alguma, devem ser tomadas como uma comparação entre a realidade urbana das duas cidades. 

Esse exercício serve a outro interesse, particular, de apresentar o entrelaçamento entre o curso 

de uma vida específica e a construção de um objeto de pesquisa. Para ser ainda mais justo, 

essa impressão não está vinculada apenas com o contato diário com moradores de Buenos 

Aires durante um tempo, mas com um outro ambiente acadêmico cujas questões também 

eram colocadas de forma diferente, histórica e contextualmente situada. O tema da 

insegurança e do medo na Argentina tem uma condensação de trabalhos organizados sobre o 

tópico que se difere do Brasil. Há uma circulação mais fluida deste objeto na sociologia do 

crime e da violência de lá, conformando um tópico mais consolidado de discussão. Para os 

pesquisadores argentinos, o neoliberalismo é um dos assuntos que mais fazem interseção com 

o tema, no Brasil é a dinâmica criminal. O desconforto da mudança entre ambientes sociais, 
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mais uma vez, me deixou atento à importância do contexto na produção de sentido para o 

mundo social.  

Na volta ao Brasil, tive a liberdade no NECVU de continuar o processo de construção 

do meu objeto de pesquisa, culminando na apresentação de uma revisão de literatura sobre o 

“medo do crime” na Jornada de Iniciação Científica (JIC) da UFRJ. Desse momento, vale 

destacar a “naturalidade” com que construí um projeto de pesquisa para o mestrado em que 

pudesse pensar o “medo do crime” de um modo situado, com elementos de um cotidiano 

particular de violência urbana capaz de produzir conhecimento de modo indutivo. Queria 

saber desde esse começo como as representações da violência urbana dos moradores de uma 

parcela da população carioca se relacionavam com a construção social de parte de suas 

ansiedades. Até isto ser colocado em três linhas, metade do mestrado havia sido concluído. A 

maturação da pergunta de pesquisa se dava da fricção entre a realidade e o conhecimento da 

literatura do campo. Nisto se baseou a construção sobre um estudo de caso da Zona Sul do 

Rio de Janeiro, uma vizinhança do Bairro das Laranjeiras (a Rua General Glicério) e o Morro 

Santa Marta.  

Quando tudo estava preliminarmente delimitado e o trabalho de campo exploratório 

havia sido promissor, uma forma natural – diferente da ação humana direta como a violência 

– de lembrar um dos conteúdos mais elementares do medo (a morte) veio à tona: a pandemia 

mundial do novo Corona-vírus (Covid-19). Meu campo foi atravessado negativamente de 

duas maneiras. Eu não poderia mais ir aos locais circunscritos no universo de pesquisa para 

entrevistar as pessoas. E caso pudesse, também teria outra complicação, ter que manejar as 

ansiedades de um inimigo ainda sem rosto definido, em um processo de disputas de 

representações, tanto oficias quanto informais, sobre seus riscos e potencial de ameaça. O 

imaginário social em relação ao crime e à violência urbana também possuem disputas em 

curso, mas frui de conformações de sentido mais estáveis.  

A saída foi retornar para o âmago da curiosidade na construção desta pesquisa sobre o 

medo da violência urbana. Seu cerne, desde o princípio, estava nas diferenças e delas nasceu a 

possibilidade de pensar como o contexto latino-americano, considerando seu alto grau de 

violência e criminalidade endêmico, poderia influenciar sua produção científica sobre o tema. 

A ideia parte de uma interpretação contextualizada do medo, e das emoções no geral, para 

observar como a realidade da América Latina o trataria. O principal objetivo era propor uma 

estruturação para o debate desta região do mundo. Além disso, avançar em caminhos 
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possíveis para que o medo pudesse ser uma categoria analítica multidimensional, de modo a 

torná-la mais comum na sociologia que se dedica à violência e ao crime.  

 

Distribuição numérica da produção latino-americana 

Diante da impossibilidade de processar qualitativamente todos os trabalhos disponíveis, 

alguns critérios foram estabelecidos para uma primeira visualização de como a discussão 

latino-americana estaria conformada. Somente artigos indexados, completos, com acesso 

aberto e online foram considerados. Assim, foi necessário estabelecer qual indexador seria 

capaz de prover as publicações cujo conteúdo principal fosse o continente latino-americano. 

Levou-se em consideração, na seleção do acervo, o propósito de impactar positivamente na 

visibilidade da ciência desta região, a existência de elevados critérios de qualidade para a 

indexação, a disponibilidade digital e a multidisciplinaridade desse acervo. Três indexadores 

merecem ser destacados nesses requisitos: Latindex, Redalyc e SciELO. O Latindex tem 

como sua principal missão apresentar informações bibliográficas sobre as revistas latino-

americanas. Redalyc e SciELO, por sua vez, possuem a finalidade de criar condições para que 

a produção do conhecimento nesta região do mundo possa atender cada vez mais aos padrões 

internacionais de visibilidade e impacto. Ambas são vanguardistas no ativismo para o acesso 

aberto e a reorganização geopolítica do conhecimento científico. A SciELO, aliás, é a pioneira 

nisso. Seu percurso teve início no Brasil, mas graças à criação de um modelo de indexação 

padronizado e descentralizado, ela possui coleções nacionais consolidadas140 na América 

Latina e Caribe, outras em desenvolvimento141, além de algumas em outros países com 

produção acadêmica dita periférica142. A SciELO possui um portal143 online onde é possível 

acessar todas essas coleções em uma mesma busca. Seu acervo é consideravelmente maior do 

que o do Redalyc em termos de textos completos, e embora ambas compartilharem um nível 

de qualidade muito similar e objetivos correlatos, a SciELO foi escolhida para a pesquisa dos 

artigos (BABINI, 2011; GUÉDON, 2011; PACKER, 2014).  

A característica amorfa do “medo do crime” como conceito exige uma série de cuidados 

quando se busca o tema. O uso do medo nas pesquisas científicas não atingiu jamais um grau 

de uniformidade em sua definição, ainda mais se considerar sua utilização nas ciências 

sociais. Desse modo, é problemático realizar buscas simples tendo o termo “medo” como 

 
140 São eles: Argentina; Bolívia; Chile; Colômbia; Costa Rica; Cuba; México; Paraguai; Peru; Uruguai. Equador. 
141 As de Equador e Venezuela. 
142 Portugal, Espanha e África do Sul. 
143 https://scielo.org/ 

https://scielo.org/
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descritor. Aliás, algumas vezes outras palavras são vistas com equivalência como o pânico, o 

temor e a ansiedade. Isso também acontece, com algum grau de semelhança com o termo 

“crime”, podendo ser expresso através de diferentes palavras como criminalidade, 

criminalização e dinâmica criminal. Ao utilizar apenas o termo “medo do crime” se perderiam 

as possibilidades paralelas de identificar um estudo sobre o tema construído sem mencionar 

nenhuma dessas palavras exatamente, demarcando mais uma vez sua nebulosidade conceitual 

(HALE, 1996). Nesse sentido, um conjunto de descritores foi testado para explorar a riqueza 

dos resultados. Eles foram utilizados em pares e buscavam os termos no título, resumo e 

palavras-chave dos artigos de todas as coleções da plataforma SciELO. À medida que a busca 

era realizada, os resultados dos pares de descritores anteriores eram subtraídos do buscado no 

momento, assim, os artigos repetidos eram ocultados e apenas novos resultados eram 

apresentados. Todos os pares de descritores foram pesquisados em português e espanhol, 

foram eles: medo e144 crim*145; miedo e crim*; medo e violência; miedo e violencia; 

percepção e crim*; percepción e crim*; percepção e violência; percepción e violência; 

insegurança e crim*; inseguridad e crim*; insegurança e violência; inseguridad e violência. A 

seleção dos artigos acontecia por meio da análise dos resumos considerando se o artigo 

tratava do medo ou da insegurança (como normalmente o medo expressado é nomeado) tendo 

como ponto de reflexão países da América Latina; se eles eram o tema central do artigo e não 

uma variável independente dentre outras; se o artigo estava entre os anos 2001 e 2020; se a 

representação da violência se referia à urbana, a violência doméstica e escolar, cujos 

resultados foram expressivos, não foram consideradas; não houve restrição disciplinar à 

princípio, tendo em vista a interdisciplinaridade do tema. A busca dos descritores resultou em 

cerca de 1000 artigos, sendo selecionados 96 a partir dos critérios elencados. Esses artigos 

foram, então, computados em uma planilha para extrair a visualização dos dados. 

 Nesse sentido, as tendências expostas a seguir se basearam nas informações básicas que 

poderiam ser extraídas dos resumos e de uma leitura dinâmica quando esta primeira fonte de 

informação era inconclusiva. Tais tendências podem ser comparadas segundo países, sejam os 

de publicação ou os de análise empírica. Dois elementos, por enquanto, são os que nortearam 

as análises quantitativas dos dados. O primeiro é o que chamei “nível de análise”, isto é, se os 

autores pensam a partir do bairro, de uma cidade ou região (nesta categoria se encaixam 

províncias e estados que compõem a unidade federativa de um país) ou país e, por fim, 

 
144  O “e” corresponde ao “AND” no campo de busca da SciELO. 
145 O asterisco permite termos com sufixos diferentes. No caso de crime, fica aberta a possibilidade de encontrar 

também criminalidade, criminal e criminalização, por exemplo.  
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continente. O segundo é a metodologia. Dividi os artigos em quantitativos, qualitativos e 

mistos de acordo com os métodos de pesquisas empregados. Uma quarta categorização são os 

teóricos, que compõem uma parcela significativa do conjunto selecionado. 

 

Gráfico 1 - Elaboração própria 

 

 

Uma ponderação precisa ser feita sobre a distribuição de artigos por ano de publicação. 

A plataforma SciELO foi criada apenas em 1997, com isso seu número de revistas indexadas 

cresceu consideravelmente na década seguinte. Por ventura, a década entre 2001 e 2010 é a 

primeira metade deste primeiro recorte temporal desta dissertação. Assim, seria imprudente 

cravar que houve um aumento expressivo das publicações, pois o volume de artigos no 

repositório cresceu consideravelmente nos anos de 2010 em relação à década anterior. A 

tendência linear, contudo, apresenta o crescimento levando em conta todo o período. É 

possível, ainda assim, ver que nos últimos dez anos o tópico captura um interesse mais 

estável. Os artigos foram selecionados entre o final de julho e início de agosto de 2020, de 

modo que 2020 não pôde ser analisado completamente como os outros anos.  
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Gráfico 2 - Elaboração própria 

 
 

 

Os países em que o tema tem uma constância de publicações expressivas são: 

Colômbia, Brasil, Argentina, Chile e México. São nesses cinco Estados que a discussão em 

torno do tema está mais assentada. Na Colômbia a Revista Criminalidad, pertencente à Polícia 

Nacional do país, possui centralidade nas publicações. É preciso dizer que Portugal figura na 

lista por possuir um estudo comparativo entre as cidades de Rio de Janeiro e Lisboa, em 

termos de país de análise empírica foi computado como pertencente ao Brasil, como veremos 

adiante no gráfico 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28

21

17
14

9

2 1 1 1 1 1

0

5

10

15

20

25

30

D I S T R I B U I Ç ÃO  D E  A R T I G O S  P O R  PA Í S E S  D E  
P U B L I C AÇ ÃO

Nº DE ARTIGOS



121 

 

Gráfico 3 - Elaboração própria 

 

 

A situação muda quando olhamos para os países nos quais os artigos se baseiam para 

realizar suas análises empíricas. Esta distribuição permite entender que apesar de a Colômbia 

concentrar publicações no tema, ela é apenas o quarto país refletido nos artigos. Isso significa 

que o conjunto de revistas deste Estado concentra publicações de outros países, o tema da 

segurança e do medo ganhou contornos centrais em políticas públicas desde a década de 1980 

no país, o que pode ter incentivado o crescimento do impacto de suas revistas científicas na 

discussão do tema na América Latina. Além disso, a Argentina merece atenção por ser o país 

que mais é refletido e apenas o terceiro em número de publicações. Sua produção transborda 

suas fronteiras, o que pode significar a maturidade do debate interno e a busca por 

interlocução internacional. Quatro artigos refletem sobre a América Latina, e mesmo não se 

tratando de um país efetivamente, é um dado relevante para se pensar sua capacidade 

analítica. Outros quatro artigos foram deixados de fora do Gráfico 3 por não se referirem a 

nenhum país nem a região latino-americana especificamente, sendo todos eles teóricos. Por 

fim, os mesmos cinco países seguem como os mais relevantes em quantidade de artigos, nesse 

momento, em termos de discussão.  
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Gráfico 4 - Elaboração própria 

  

 

 

Os artigos concentram suas reflexões ou seus dados principalmente à nível de país, 

cidade e bairro, nesta ordem. Na categoria dos bairros foram englobadas comunidades, 

vizinhanças e espaços dentro da cidade. Em regiões, os estados ou províncias da federação. 

Todos que refletem o continente são sobre a América Latina, como já havia enunciado 

anteriormente. Os países e as cidades são o nível de análise preferidos dos artigos, o que 

reforça as ideias de Focás e Kessler (2015). Segundo eles, o país inteiro ser visto como 

perigoso seria um indício do poder da televisão como ponto de encontro de uma generalizada 

vitimização vicária. As cidades são importantes no conjunto de artigos selecionado, elas são 

as responsáveis por análises ecológicas, uma perspectiva alterada e incentivada 

substantivamente pela virada qualitativa dos estudos sobre “medo do crime” (FARRALL; 

LEE, 2008). Seria de se imaginar que a pouca existência e a baixa frequência de surveys de 

vitimização nos países latino-americanos fizessem os estudos serem circunscritos a universos 

menores como bairros e cidades. No entanto, não só de surveys os estudos à nível nacional 

são realizados, na Argentina, por exemplo, há um grande número de análises de discurso 

qualitativas sobre a mídia nesse nível. Alguns artigos teóricos resolvem tratar à nível nacional 

a política que envolve o medo e a insegurança, por exemplo. Enfim, é interessante também 

olhar para a expressividade das cidades e dos bairros na produção do nosso continente, uma 

tendência indicada ao se entender que o medo pode assumir configurações sociais distintas em 

cada contexto.  
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Gráfico 5 - Elaboração própria 

 

 

Essas foram as categorias criadas para interpretar como os artigos olhavam para seus 

dados ou suas reflexões. Um artigo poderia ter mais de uma perspectiva de análise, assim seu 

número é superior ao do conjunto de documentos selecionados. Elas também significam uma 

ênfase dos artigos em uma ou algumas dessas perspectivas, não exclusividade. Por teórico-

metodológica, foram classificados aqueles em que houve reflexões sobre conceitos e métodos. 

Institucional foi uma categoria escolhida para se referir aos que pensavam o tema do “medo 

do crime” a partir das instituições estatais como polícia e justiça, por exemplo. Demográficos 

são aqueles cuja análise priorizava as características da população, como idade, sexo, raça e 

gênero. Individuais foram os que valorizam os aspectos psicológicos do tema. Por 

criminológicos, classificou-se todos os artigos que concentravam suas análises, ou parte delas, 

na vitimização, seja ela direta ou indireta. Midiáticos foram os artigos nos quais a mídia teve 

um papel relevante na construção, explicação ou análise do problema. Os classificados como 

políticos pensaram ou os governos e seus respectivos usos e gestões do “medo do crime” ou 

as próprias políticas públicas de segurança diretamente relacionadas a eles. Como ecológicos 

foram tipificados todos os que a cidade era um ator tão relevante quanto as pessoas ou o crime 

e a violência. Por fim, qualificados como sociais são os artigos nos quais sociedade e cultura 

são os sujeitos das principais relações associadas com o medo. As representações sociais 

adquirem centralidade dentro dessa categoria. Alguns autores utilizaram os imaginários 
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urbanos como opção teórica e metodológica para pensar o fenômeno social em pauta. No 

entanto, houve dúvida se estes artigos eram categorizados como ecológicos ou sociais. Por 

tratarem de um tipo de representação social, foram, então, interpretados como sociais. Uma 

mudança nessa opção poderia fazer as perspectivas ecológicas e sociais concorrerem pela 

hegemonia da perspectiva de análise. Isso por si só demarca duas coisas: a importância das 

cidades para os estudos latino-americanos (como já visto no Gráfico 4) e a 

interdisciplinaridade do tema, com ênfase nas perspectivas das ciências sociais.   

 

Gráfico 6 - Elaboração própria 

 

 

 

Em termos de metodologia, temos uma configuração bem distinta do que os estudos 

anglo-saxões sobre “medo do crime” estão habituados, isto é, um maior volume de trabalhos 

quantitativos sobre o fenômeno. Esse traço surpreendente, de uma predominância qualitativa, 

é uma tendência que já havia sido indicada por Focás e Kessler (2015). É possível verificar, 

no entanto, que a outra sugestão da virada qualitativa (FARRALL; LEE, 2008) e da revisão de 

literatura de Hale (1996) por mais estudos mistos ainda não ganhou a mesma força. Como 

teóricos, foram classificados todos aqueles sem uma referência empírica específica, que 

priorizavam a reflexão de uma perspectiva de análise particular ou, ainda, que defendiam 

alguma estratégia original de se estudar o “medo do crime”.  

 

 

 

 

33

29

25

9

0

5

10

15

20

25

30

35

QUALITATIVA QUANTITATIVA TEÓRICA MISTA

D I S T R I B U I Ç ÃO  D E  A R T I G O S  P O R  
M E TO D O LO G I A  E M P R E G A DA

Nº de artigos



125 

 

 

Gráfico 7 - Elaboração própria 

 

 

Apesar de os surveys ainda serem o método mais utilizado nas pesquisas sobre “medo 

do crime”, a soma de todas as outras técnicas qualitativas o superam. Destaque para a 

entrevista como o método qualitativo mais empregado, seguida de perto pela análise de 

discurso. Esta última está relacionada, sobretudo, com os estudos de perspectiva analítica 

midiática. Para além das diferenças marcantes entre os métodos quantitativos e os 

qualitativos, há uma questão de homogeneidade. Os quantitativos estão concentrados quase 

em sua totalidade nos surveys enquanto os qualitativos estão mais diversificados. Os 

procedimentos de pesquisas foram associados aos artigos sem limitar quantos fossem 

utilizados, por isso foi possível verificar que os qualitativos eram mais propícios a combinar 

métodos do que os quantitativos. Os surveys, aliás, nem sempre se referiam a pesquisas de 

vitimização abrangentes, às vezes os próprios pesquisadores criavam seus questionários e 

aplicavam em uma comunidade ou bairro. Não é possível, assim, associar a forte presença dos 

países nos níveis de análises do Gráfico 4 aos surveys, como dito anteriormente sobre as 

análises de discurso midiáticas na Argentina. Além do mais, os artigos teóricos pensam os 

Estados com frequência. Os teóricos, inclusive, foram suprimidos deste Gráfico 7 por não 

possuírem técnicas de pesquisas empregadas.  
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Gráfico 8 - Elaboração própria 

 

 

O cruzamento de dados entre país de publicação e metodologia permite pensar como as 

revistas filtram o debate em cada lugar, e, mais uma vez, Argentina, Brasil, Chile, Colômbia e 

México se destacam. O maior montante de artigos quantitativos está concentrado na 

Colômbia, nisso estão incluídos aqueles mistos. O segundo país nesta mesma metodologia é o 

México, o terceiro é o Brasil. Este último possui a maior incidência de estudos qualitativos, 

seguido de perto por a Argentina e também a Colômbia. O Chile, por sua vez, apresenta uma 

distribuição mais equilibrada, com destaque para o acúmulo de artigos teóricos, o mais 

acentuado junto com a Argentina. Os demais países tiveram pouca expressão nas publicações, 

mas vale destacar que dos seis restantes, quatro possuem pelo menos um artigo teórico.  
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Gráfico 9 - Elaboração própria 

 

 

Além de a distribuição artigos ser mais equilibrada como já vimos no Gráfico 3, há 

mudanças significativas no uso das metodologias quando se olha para os países estudados. 

México passa a ser a maior concentração de artigos quantitativos, invertendo sua posição com 

a Colômbia, que agora fica em segundo e possui a distribuição mais equilibrada entre os cinco 

principais países. A mesma inversão ocorre entre o Brasil e Argentina, este último tem o 

maior montante de artigos qualitativos, colocando o Brasil em segundo. Na Argentina se 

concentram também a maioria dos estudos teóricos sobre o tema, desempatando com o Chile 

quando vimos apenas o país de publicação. Dos cinco principais, apenas no Brasil não há 

estudos mistos no conjunto selecionado. Dos com pouca expressão de publicação, a 

Venezuela se destaca com três estudos quantitativos e um misto. A América Latina aparece 

principalmente como lugar teórico.  
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Gráfico 10 - Elaboração própria 

 

 

Quando olhamos para o nível de análises dos artigos a partir do país de sua publicação, 

nota-se que a Colômbia, que concentrava o maior número de estudos quantitativos (Gráfico 

8), aglomera o nível de análise em país e cidade, e, surpreendentemente, possui o maior 

número de estudos refletindo a partir do bairro. Brasil e Chile são, respectivamente, segundo e 

terceiro na publicação de estudos sobre “medo do crime” na categoria de cidade. Outra 

comparação relevante é que apesar de ter os maiores números de artigos qualitativos 

publicados, como vimos no Gráfico 8, Argentina e Brasil também concentram as análises à 

nível de país, normalmente associados com os surveys. Não há, portanto, uma associação 

óbvia entre nível de análise e metodologia empregada, como veremos mais adiante no Gráfico 

12.  
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Gráfico 11 - Elaboração própria 

 

 

Mesmo sendo o país empírico mais estudado de forma qualitativa, a Argentina tem a 

concentração mais substantiva de artigos classificados como país no nível de análise. Isso 

também pode ser influência da quantidade de estudos teóricos nesse país, a maioria com uma 

perspectiva de análise midiática que pensa a partir da imprensa todo o território nacional. 

Contudo, o bairro é mais analisado na Argentina, em sintonia com sua incidência qualitativa. 

No mais, a distribuição fica mais equilibrada, como no Gráfico 9, a cidade passa o nível de 

análise mais pesquisado no Brasil e na Colômbia, seguido de perto por México e Argentina, 

nesta ordem. México, entretanto, se destacou também no Gráfico 9 por ter a sua maioria de 

artigos quantitativos, era de se imaginar que o país e região fossem os níveis mais analisados, 

apesar disso, as regiões foram o nível de análise mais relevante em comparação aos outros 

países. O Chile tem uma distribuição párea entre país e cidade. O único artigo que não é 

colocado como continente na América Latina se refere a um estudo sobre imaginários urbanos 

e se preferiu computar como cidade. Na Argentina, o único que se classificou como 

continente foi um artigo de Gabriel Kessler146 que pensa a América Latina a partir da 

Argentina.  
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Gráfico 12 - Elaboração própria. 

 

 

Por fim, um cruzamento da distribuição de artigos por metodologia e nível de análise 

sedimenta as interpretações parciais feitas até aqui. Os estudos mistos são igualmente comuns 

à nível de bairro e cidade, mas também ocorrem à nível de país e região, nesta ordem 

decrescente. O bairro, como se espera, aglutina artigos qualitativos. Estes, entretanto, 

aparecem de forma inesperada como os mais comuns à nível de país, junto com os teóricos e 

só depois os quantitativos, há um equilíbrio surpreendente. Nas cidades, também há uma 

distribuição balanceada, mas com uma leve vantagem para os trabalhos quantitativos, 

seguidos de perto pelos qualitativos e os teóricos. Nas regiões, foco para as pesquisas 

quantitativas e no continente para as teóricas. Era de se imaginar que quanto menor o nível de 

análise, mais profundos e preocupados com o contexto inserido seriam os trabalhos, de modo 

que houvesse um espectro que opusesse os artigos de natureza qualitativa e quantitativa nos 

opostos. Com a exceção do bairro, no entanto, não foi o que se observou. Isto pode significar 

uma diversificação nas estratégias de se estudar o “medo do crime” na América Latina.  

Na próxima seção será explicado como esse conjunto de artigos serviu de ponto de 

partida para uma revisão bibliográfica que não pretendeu nem ser sistemática, nem exaustiva. 

O que ocorreu, no entanto, foi a leitura de textos identificados como chave para a literatura 

latino-americana a partir de uma estratégia de bola de neve. Isto é, os trabalhos apontados 

como importantes dentro desses estudos eram selecionados para aprofundar um tema ou uma 

discussão específica sobre o “medo do crime” nesta região do mundo. Assim, a busca pelos 

trabalhos se deu até a saturação do que veio a ser estruturado como o gradiente analítico do 

medo da violência.  
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A não-linearidade do processo de pesquisa 

As possibilidades metodológicas desta dissertação mudaram de rumo algumas vezes até 

culminar na proposição de uma organização posicional dos estudos sobre o “medo do crime” 

na América Latina. Em algumas palavras, espero listar algumas dessas mudanças e justificar 

como todos esses caminhos, mesmo os abandonados em dado momento, acabaram levando ao 

ponto final. Os manuais de pesquisa, por vezes, fazem parecer ser factível traçar estratégias e 

que apenas segui-las será o suficiente para se chegar aos resultados. As adversidades e 

limitações, no entanto, são de toda ordem e acometem tanto o pesquisador quanto sua 

pesquisa. Por isso, julgo ser importante mostrar como as escolhas que poderiam a princípio 

parecer mal calculadas, também oferecem insumos para o desenvolvimento do trabalho.  

A ideia inicial era ler todos esses 96 artigos e organizá-los segundo o uso dos conceitos 

do medo e da insegurança, o que já se mostrou uma tarefa demasiado dispersa e com muitas 

limitações, haja vista a possibilidade de o medo e da insegurança serem espaço-

temporalmente situados. Além disso, havia a intenção de discutir os usos metodológicos, algo 

complicado pela grande variabilidade de estratégias de operacionalização do medo em cada 

estudo. O motivo principal, no entanto, foi a falta de tempo hábil capaz de processar todos 

esses artigos qualitativamente, com a mesma qualidade de leitura e codificação. Apesar desta 

ideia não vingar, o trabalho de alguns meses na planilha desses artigos ofereceu toda a 

interpretação numérica vista na seção anterior. Importante, sobretudo, para avaliar as 

tendências que estudos da região apontam sobre a produção latino-americana. Isto viabilizou 

reforçar o entendimento: das dificuldades do uso dos surveys na região e apontar para como as 

saídas estão sendo realizadas com os estudos desse tipo em escalas menores de análise como 

bairros e cidades; das variadas formas nas quais as pesquisas qualitativas sobre o tema 

costumam se basear; e, por fim, o grande impacto de trabalhos teóricos que permitem 

estabelecer temas característicos da discussão Latina, como foi o caso da interseção entre o 

medo e a violência urbana, as cidades e a cidadania.  

Assim, surgiu a possibilidade de tomar as bibliografias dos artigos como unidades de 

análise para realizar uma análise de redes sociais (social network analysis – SNA). O objetivo 

seria, a partir dos padrões de co-citação, entender quais são os principais expoentes do tema 

na América Latina. Os autores são co-citados quando aparecem juntos nas referências de um 

terceiro (WHITE, 2011). Desse modo, a partir de um grupo pré-selecionado, é possível 

identificar os consensos do campo e as especializações dos grupos existentes nele (Idem). 

Neste caso, a partir dos 96 artigos selecionados, seria possível entender como suas referências 
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os aproximam ou os afastam entre si; como se estruturam as relações dos autores mais 

citados, com a possibilidade de se formar clusters a partir de semelhanças e diferenças na 

abordagem do medo e da insegurança vistas por meio da co-citação; seria possível, ainda, 

entender como se dão as relações pessoais e como elas influenciam no impacto científico, de 

acordo com os dados sobre co-autoria. Então, o fato de partir de uma única plataforma de 

pesquisa, como a SciELO, seria minimizado porque a SNA científica conseguiria extrapolar 

um conjunto específico de artigos por meio de suas bibliografias, podendo fornecer a imagem 

de um campo de estudos. Um software de código aberto e livre, chamado Gephi147, tinha sido 

escolhido para produzir as representações gráficas dessas redes.  

O banco de dados estava sendo construído manualmente. Cada um dos 96 artigos 

selecionados deveria ser computado em quatro momentos no Microsoft Access. Primeiro, 

tomava um artigo e todos os autores citados – inclusive os próprios autores do trabalho – eram 

registrados em uma tabela de autores. O próximo passo era escrever todas as obras citadas – 

até mesmo a obra pré-selecionada – em outra tabela. Depois, eram computadas as autorias, ou 

seja, quem é o(s) autor(es) de cada obra. Em uma quarta e última tabela eram assinaladas as 

obras citantes e as citadas. Esse processo teria de se repetir 96 vezes para construir um banco 

de dados sobre todos os artigos específicos sobre medo e insegurança – relacionados com a 

violência urbana e criminalidade – indexados na plataforma SciELO no século XXI. 

Entretanto, na qualificação desta dissertação, quando esse processo já tinha se repetido 50 

vezes, pensamos em conjunto que o principal objetivo que se buscava com a SNA, poderia ser 

atingido com a busca pelos autores de forma qualitativa, até porque a produção não é tão 

extensa a ponto de precisar deste tipo de análise, famosa por mostrar aquilo que não sabíamos 

que poderia ser visto. Assim, julgou-se mais apropriado concentrar a atenção e o tempo 

disponível na leitura dos autores latino-americanos sem precisar lançar mão dessa técnica 

específica, pelo menos por enquanto. De modo que, neste momento, passou a ser mais 

importante a organização como um todo dos trabalhos e não apenas apontar e descrever 

alguns dos estudos mais citados como um ponto de chegada. Ou seja, essa mudança 

possibilitou centrar os esforços em oferecer uma estrutura para o tópico de pesquisa 

concentrado, sobretudo, na literatura latino-americana. 

Apesar de não ter construído as redes de citações no Gephi, o trabalho manual permitiu 

identificar tanto algumas obras quanto alguns autores que eram presença constante nas 

bibliografias. Assim, seguiu-se a estratégia bola de neve e a cada texto central eram 

 
147 https://gephi.org/ 

https://gephi.org/
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identificados outros trabalhos que se relacionavam direta ou indiretamente com eles. Desse 

modo, livros e capítulos de livros passaram a integrar o conjunto de leitura que antes seria 

somente de artigos. O intuito, como já dito, não era conseguir processar tudo, mas o suficiente 

para conseguir oferecer uma organização analítica como foi feita com a noção do gradiente 

analítico do medo da violência. Então, tentando sempre respeitar os trabalhos seminais para o 

contexto latino-americano e os balanceando com trabalhos recentes, chegou-se a saturação de 

leituras. 

Essas últimas linhas tentam esboçar um relato de como não há uma linearidade pré-

estabelecida na constituição de uma pesquisa. Mesmo os caminhos que por distintos motivos 

foram abandonados, possibilitaram maturar não só a forma como a investigação poderia ser 

conduzida, mas até as questões e os objetivos da pesquisa e, principalmente, os seus limites. 

Sobre estes, vale pontuar que mesmo não se tratando de uma revisão sistemática de literatura, 

esta dissertação avança no esforço de obter alguma organização para um tema tão disperso 

como o medo associado ao crime e à violência. Não é possível, a partir deste trabalho, no 

entanto, afirmar qual é o perfil da produção latino-americana sobre o tema, apenas apontar 

alguns traços característicos e algumas discussões que parecem incontornáveis. Esta 

dissertação, enfim, poderia ser encarada como um convite para estudos futuros seguirem nesta 

empreitada. Sua utilidade estaria assentada, sobretudo, na possibilidade de os pesquisadores 

do tema poderem lançar mão de arcabouços teóricos e metodológicos estritamente latino-

americanos.  
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