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 Embora crimes perpetrados em universidades possam ser 
chocantes, eles não são novos; 
 

 Por mais de 300 anos, as universidades têm presenciado 
violência, vício e vitimização (Sloan; Fisher); 
 

 Apenas recentemente os pesquisadores têm explorado o 
crime no Campus através de estudos que estimam a natureza 
e a extensão dos crimes; 
 Características dos incidentes; 
 Dinâmica do crime no Campus; 
 Estilos de vida dos estudantes aumentam o risco de vitimização; 

CAMPUS CRIME 



 Crimes contra a pessoa e contra a propriedade existem desde 
a fundação das universidades, em 1600; 

 
 Primeiras décadas do século XX – comportamento no Campus 

não mudou muito (brigas, etc.); 
 
 Década de 60 – envolvimento com o movimento anti-guerra, 

luta pelos direitos civis; 
 Protesto dos estudantes por meio da ocupação de prédios; 
 Década lembrada pela tragédia em Kent State University; 

 

HISTÓRICO 

 Em 02 de maio de 1970, em protesto à invasão norte-
americana no Camboja, estudantes queimaram o edifício 
ROTC da Kent State University. A Guarda Nacional 
confrontou e matou quatro estudantes durante uma 
manifestação. Foram 67 disparos. 
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KENT STATE UNIVERSITY 

 Como resposta ao 
massacre, 4 milhões de 
estudantes de centenas de 
universidades realizaram 
uma greve estudantil . 





 Durante os anos 80 e 90 e início dos anos 2000, histórias 
apareceram na imprensa sugerindo que o “lado negro” da 
torre de marfim era uma ameaça a milhões de estudantes; 
 

 A mídia contribui para criar a impressão de que níveis sem 
precedentes de perigo eram enfrentados pela maior parte dos 
estudantes; 
 
 



 Fisher e Sloan - muitas dinâmicas criminogênicas são 
encontradas no estereótipo típico do Campus universitário: 
 

DINÂMICA DA ORIGEM DOS CRIMES 

1) Dimensão física 

 Dispersão no espaço; 
 Poucas barreiras físicas para entrar; 
 Espaço geográfico segmentado; 
 Tipos específicos de crimes ocorrem mais em 

certos tipos de prédios; 
 As características do design físico dos Campus 

importam e tais características criam 
oportunidades para vitimização ao atrair certos 
tipos de agressores que pretendem cometer 
certos tipos de crimes; 
 



DINÂMICA DA ORIGEM DOS CRIMES 

2) Dimensão temporal 

 Estudantes seguem rotinas similares; 
 Rotinas não apenas criam oportunidades, mas 

também ajudam os pesquisadores a entender 
porque o crime não está aleatoriamente 
distribuído; 

 Rotina dos estudantes inclui componentes de 
estilo de vida 
 Pesquisas apontam que alto nível de festas no Campus 

à noite e consumo de drogas – maior risco de 
vitimização 

 Consumo de álcool desempenha um papel no 
crime no Campus; 



 Legislação federal (1990)  
 “Jeanne Clery Disclosure of Campus Security Policy” e “Campus Crime 

Statistics Act” – Clery Act; 
 
 Primeira legislação federal endereçada especificamente ao crime no 

Campus; 
 
 Lobby do “Security on Campus”, organização fundada pelos pais de 

Jeanne Anne Clery; 
 
 Instituições devem manter estatísticas confiáveis das ocorrências de 

vitimização nas instituições de ensino superior; 
 
 A cada 01/10, as universidades devem publicam o boletim anual de 

segurança (estatísticas criminais dos últimos três anos); 

MUDANÇA NA ABORDAGEM DA 
ADMINISTRAÇÃO DO CAMPUS 
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Estatísticas são divididas em quatro grupo: ofensas criminais; crimes de ódio (raça; religião; orientação sexual; gênero; identidade de gênero; etnicidade; origem nacional; deficiência); violence against women (VAWA)  de 2013 emenda ao Clery Act; prisões por ações disciplinares;



 https://www2.ed.gov/
admins/lead/safety/h
andbook.pdf 



 Críticas ao Clery: 
 
 Alguns tipos de ocorrências estão ausentes nas estatísticas 

criminais; 
 As estatísticas representam apenas as que são reportadas às 

autoridades do Campus; 
 Pesquisas apontam a subnotificação nos casos de estupro; 

 
 Vítimas e/ou famílias começaram a ser bem-sucedidas em 

processar às universidades pelos danos das vitimizações 
 Instituições tinham o devem legal de proteger da vitimização 

(argumento da previsibilidade); 
 Defeito nos sistemas de segurança dos dormitórios; 

 
 

MUDANÇA NA ABORDAGEM DA 
ADMINISTRAÇÃO DO CAMPUS 



 As universidades passaram a ter que ser muito pró-ativas 
sobre o Crime no Campus 
 Sanções pelo descumprimento do Clery Act; 
 Julgamentos judiciais contra elas; 

 
 “Office of Violence Against Women” - recursos para financiar 

educação sobre assédio sexual e programas de prevenção; 
 

 Esforços de prevenção iniciados para reduzir a violência 
contra às mulheres; 
 Programas ofertados na orientação aos calouros; 

MUDANÇA NA ABORDAGEM DA 
ADMINISTRAÇÃO DO CAMPUS 



HALE, C.  “Fear of  
crime: a review 
of  the 
l i terature” .  
Internacional 
review of  
v ict imology, 4;  
79-150, 1996. 

MEDO DO CRIME 



 Desde os anos 60, o medo do crime possui um  crescimento 
importante tanto nas pesquisas acadêmicas quanto nas 
iniciativas de políticas; 
 Destaque para os criminólogos e os profissionais de justiça criminal nos 

EUA; 
 Medo do crime possui as consequências para além de um profundo 

senso de ansiedade pessoal; 
 Ramificação: cientistas sociais; notícias da mídia; slogans para os políticos; 

 

 Crescimento dos surveys criminais de cobertura nacional; 
 Informações sobre as crenças das pessoas e atitudes sobre crime, 

policiamento e punição; 
 EUA – National Crime Victimization Survey (1973); 
 Reino Unido – British Criminal Survey (1994); 

 
 O objetivo do artigo é realizar uma revisão e sintetizar artigos, 

l ivros e monografias sobre o medo do crime dos últimos trinta 
anos; 
 

INTRODUÇÃO 



Principal estímulo destes trabalhos: a descoberta de que o 
medo do crime estava mais espalhado que o crime em si 

mesmo; 

Trabalhos iniciais sobre os possíveis fatores associados ao medo 
do crime estão concentrados em dois fatores principais: 

1) A noção de vulnerabilidade (física, 
psicológica ou econômica); 

2) Nível do crime ou a experiência 
mais geral com o crime (se direta, 

como vítima ou indireta); 

INTRODUÇÃO 
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“Modelo da vitimização” – Zhao et all, 2015;



Medo do crime 
depende de outros 

dois fatores: 

1) A percepção 
individual do risco 

pessoal de ser 
vítima; 

2) Avaliação de quão 
séria é a 

consequência da 
vitimização; 

Fatores ambientais 
possuem um papel 

significativo; 

Preocupação com a 
vizinhança em que 
vivem e a presença 

ou falta de apoio 
comunitário; 

OUTRAS ABORDAGENS SOBRE O MEDO 
DO CRIME 



 Consequências do medo do crime: 
 

 O medo fratura o senso de comunidade e vizinhança, transforma 
alguns espaços públicos em áreas perigosas; 
 

 Cidadãos protegem mais a si mesmos e suas propriedades; 
 

 Mina a legitimidade do sistema de justiça criminal, propiciando 
condições para mecanismos informais de resolução de conflitos 
(justiceiros); 
 

 Efeitos psicológicos danosos; 
 

 Pessoas modificam hábitos e rotinas, evitam certas atividades e 
lugares; 

AS CONSEQUÊNCIAS DO MEDO DO CRIME 



 Confusão teórica no que se refere ao significado e a 
mensuração do medo do crime; 
 

 Falta de clareza na distinção entre a avaliação do risco, 
preocupação e medo; 
 

 A maioria das pesquisas uti l iza uma medida global que não faz 
referência a nenhum crime em específico: 
 “How safe do you feel being out alone in your neighbourhood after 

dark?” 
 

 Alguns pesquisadores mudaram a questão para tratar mais 
diretamente sobre o medo: 
 “Is there any area around here that is within a mile – where you would 

be afraid to walk alone at night?” 
 

 British Criminal Survey – preocupação de ser vítima de certos 
tipos concretos de crime; 

A MENSURAÇÃO DO MEDO DO CRIME 



 Falta de especificidade fez com que vários pesquisadores 
fossem críticos ao uso de tais medidas (Garofalo); 
 

 Importância da distinção entre medo do crime e preocupação 
sobre o crime (Lotz); 

 
 Fattah e Sacco – sugerem três categorias de medidas:  
 Cognitiva – crenças sobre a extensão e a frequência da vitimização; 

avaliação sobre a probabilidade de ser vítima de um tipo de crime;  
 
 afetiva; não há uma realidade externa objetiva, medidas globais; 

 
 comportamental; tentativa de medir o medo pelas ações das 

pessoas;  como as pessoas dizem se comportar; 
 
 

A MENSURAÇÃO DO MEDO DO CRIME 



 Ferraro e LaGrange – distinguir entre risco e medo; 
 Percepções variam da avaliação individual para a comunitária; 

 
 Medo do crime – reação emocional gerada pelo crime ou 

símbolos associados, é conceitualemnte distinta do 
julgamento do risco ou preocupação.  
 O medo é tanto um efeito e quanto causado por julgamentos do 

risco; 

A MENSURAÇÃO DO MEDO DO CRIME 



A MENSURAÇÃO DO MEDO DO CRIME 

Percepção 

Dicotomia cognitiva – afetiva para distinguir 
diferentes tipos de percepções; 

Opinião pública 
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O objetivo principal da tabela é distinguir entre risco e medo.



A MENSURAÇÃO DO MEDO DO CRIME 



 Recomendação de Ferraro e LaGrange (1987) para as pesquisas 
quantitativas: 
 

 1) Pesquisas sobre medo do crime devem tocar no estado 
emocional do medo, ao invés de julgamentos ou preocupações 
sobre o crime;  
 A avaliação do risco e a preocupação com o crime devem ser incluídas 

em pesquisas sobre o medo do crime, mas não como substitutos para o 
medo; 

 
 2) Medidas do medo do crime deveriam fazer uma referência 

explícita ao crime e categorias de vitimização devem ser 
uti l izadas; 
 

 3) As questões não deveriam ser hipotéticas, não deveriam 
perguntar aos respondentes como eles poderiam se sentir sob 
certas circunstâncias mas sim no dia-a-dia; 

A MENSURAÇÃO DO MEDO DO CRIME 



 Qualquer modelo que tente explicar o medo irá incluir alguma 
noção de vulnerabilidade: 
 Mulheres; 
 Idosos; 
 Pobres; 

 
 Diferenças na percepção de vulnerabilidade são 

frequentemente resultados de um processo de socialização 
que legitima estas diferenças como inatas; 
 

 Warr – interação entre risco, seriedade das consequências ou 
a sensibilidade ao risco, são críticos para a produção do 
medo; 

 

EXPLICANDO O MEDO DO CRIME: 
VULNERABILIDADE 



EXPLICANDO O MEDO DO CRIME: 
VULNERABILIDADE 



 
 Hale ressalta que: “o medo é uma reação emocional a alguma 

situação ameaçadora. É uma resposta inerentemente pessoal 
e depende não apenas do risco, o qual é uma avaliação 
cognitiva da frequência da vitimização, mas também sobre a 
percepção de quão sério o impacto da vitimização 
provavelmente seria” (HALE, 1996, p. 29). 
 

SÍNTESE 



 Ao considerar os fatores específicos da vulnerabilidade, 
gênero parecer ser um ponto de partida que atravessa todos 
os estudos como melhor preditor do medo do crime; 

EXPLICANDO O MEDO DO CRIME: 
VULNERABILIDADE - GÊNERO 

Sacco – quatro aspectos 
sobre a questão da 

vitimização: 

1)Vitimização das mulheres são 
sub-reportadas.  Mulheres são 
vítimas de agressão sexual e 
crimes de violência por não-

estranhos; 

2) A agressão sexual pode influenciar 
o medo do crime, embora as 
mulheres possuam menos taxas de 
violência reportadas, elas sofrem as 
mais altas taxas de agressão sexual. 
•Warr – medo do crime para as mulheres é na 
verdade o medo onipresente do perigo sexual; 

4) Explicações sobre diferenças 
em “estilos de vida” e 
“atividades de rotina;” 

5) Ampla variedade de violência 
escondida contra a mulher que 
não aparecem nas estatísticas 

oficiais; 
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O medo das mulheres é na realidade o medo onipresente do perigo sexual; 5) A resolução do paradoxo está na apreciação de que uma grande variedade de violência escondida contra as mulheres, nas situações doméstica, assédio sexual, ameaça e assédio. Mulheres são mais preocupadas porque estão mais frequentemente sendo confrontadas com situações que as ameaçam.



 Mulheres são mais preocupadas porque elas estão mais 
frequentemente confrontando situações que as ameaçam; 
 

 Impacto das “incivilidades” no medo; 
 

 O contato contínuo com o assédio sexual torna as mulheres 
sensíveis para o fato de que o seu ambiente é inseguro e 
que é necessário adotar estilos de vida preventivos para se 
proteger; 
 

 Sacco – variações de gênero na criminalidade estão 
enraizadas em processos históricos que atribuem aos 
homens e mulheres diferentes domínios sociais; 

EXPLICANDO O MEDO DO CRIME: 
VULNERABILIDADE - GÊNERO 



 Raça, renda e educação aparecem como covariatas 
significativas do medo do crime; 
 

 Minorias étnicas, pobres e pessoas menos escolarizadas 
tendem a ser mais temerosos do que brancos e melhor 
educados; 
 
 Minorias étnicas tendem a viver em áreas mais pobres, nas quais as 

incivilidades são altas e a frequência de ser vítimas é mais alta; 
 
 Falta de recursos materiais e sociais pode significar que eles são 

menos capazes de lidar com a vitimização no nível individual; 

EXPLICANDO O MEDO DO CRIME: 
VULNERABILIDADE – FATORES 

SOCIOECONÔMICOS 



 Há uma forte relação entre medo e vitimização indireta; 
 

 A experiência de vitimização indireta consiste em ouvir sobre 
algum vizinho ou amigo que tenha sido vítima de crime; 
 

 Alguns outros têm apresentado evidências da relação entre 
vitimização e medo, já outros discordam; 
 

 Agnew – o impacto da vitimização é mediado por crenças do 
indivíduo e sugere o uso de técnicas de neutralização (negar 
a injúria, aceitar a responsabilidade, etc.); 
 

VITIMIZAÇÃO, EXPERIÊNCIA DO CRIME E 
MEDO 

Apresentador
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Ver pág. 27.



 Skogan, Maxfield – relevância do rumor e da fofoca para a 
compreensão do medo do crime; 
 Pessoas sujeitas à vitimização vicária; 

 
 Jornais, rádios, televisão possui um papel proeminente em 

muitos relatos populares do medo do crime; 
 

 Williams e Dickinson (1993) – jornais que contém notícias em 
destaque sobre o crime, apresentaram maior medo do crime e 
preocupação com a segurança pessoal; 
 Diferença entre tabloides e outros tipos de jornais; 

 
 

VITIMIZAÇÃO, EXPERIÊNCIA DO CRIME E 
MEDO, MÍDIA 

Apresentador
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Vicária – experienciada como resultado de assistir, ouvir, ler sobre as atividades de outra pessoa;



“Conhecer alguém, especialmente alguém local, que foi vítima, 
ou ficar sabendo sobre vitimizações na vizinhança, seja por 
meio de fofoca ou das notícias da mídia local parecem ter um 
impacto imediato muito maior do que ser vítima ou ouvir sobre 
crime em um localização distante” (HALE, 1996, p. 34). 

VITIMIZAÇÃO, EXPERIÊNCIA DO CRIME E 
MEDO, MÍDIA 

Apresentador
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“Knowing someone, especially someone locally, who has been victimised, or learning of victimisations in the neighbourhood, eother from gossip or local media reporting seems to have a much more immediate impact that either being a victim or hearing about crime in some distant location”. (p. 34)



 A evidência de que o medo do crime não estava diretamente 
relacionado às experiências diretas de crime propiciou aos 
pesquisadores explorar mais sobre o contexto social; 
 

 O senso de pertencer a uma comunidade reduz a percepção 
de vitimização e o medo; 
 

 A extensão que o impacto do lugar de residência possui sobre 
o medo está conectado ao enfraquecimento dos laços sociais; 
 

 Hartnagel e Sacco – não encontraram relação entre medo do 
crime e indicadores de coesão da vizinhança; 
 

A AMBIENTE DO MEDO: URBANIZAÇÃO, 
COMUNIDADE E INCIVILIDADES 

Apresentador
Notas de apresentação
“Then where people live will be at least as important as who they are in determining the extend of anxiety. Hence neighbourhood effects seem as relevant to understanding fear of crime as they are to understanding crime itself” (HALE, 1996, p. 41).



 As políticas que encorajam a participação dos moradores na 
vida social podem reduzir o medo indiretamente ao 
intensificar a integração social; 
 

 Medo dos indivíduos é melhor entendido dentro do contexto 
social de uma vizinhança; 
 

 “Onde as pessoas vivem é tão importante quanto quem elas 
são para determinar a extensão da ansiedade” (HALE, 1996, 
p. 41); 
 

A AMBIENTE DO MEDO: URBANIZAÇÃO, 
COMUNIDADE E INCIVILIDADES 



1) O efeito do 
medo sobre os 

indivíduos e 
acomunidade pode 
ser severo. Níveis 

excessivos de 
medo possuem 
consequências 

adversas na 
qualidade de vida 

da vizinhança, 
reduz o controle 
social informal; 

2) Medo do crime 
está relacional ao 

senso individual de 
vulnerabilidade, 
relacionado com 

fatores com 
gênero, idade e 
classe social; 

3) Medo parece 
estar fracamente 

relacionado com a 
experiência de 

vitimização. 
Informação 

indireta sobre o 
crime (boca a boca 

ou mídia) sobre 
vizinhança local 

pode ter um 
impacto; 

4) Há uma 
crescente 

evidência que 
relaciona o medo 
do crime com as 
percepções sobre 

local físico e o 
contexto social 
(redes sociais 

fracas, níveis mais 
altos de medo); 

CONCLUSÕES 



 
 Pesquisas empregam a metodologia quantitativa, importância 

de triangulação dos métodos; 
 
 

 “O medo do crime é influenciado pelo senso geral de 
vulnerabilidade, por sinais de decadência física e social na 
vizinhança e pela falta de coesão comunitária ou conflitos 
entre grupos” (HALE, 1996, p. 53). 

CONCLUSÕES 
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“Fear of crime is influenced by a general sense of vulnerability, by signs of physical and social decay in the neighbourhood and by lack of community cohesion or inter-group conflict” (p. 53)
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