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Resumo
Este artigo tem como objetivo avaliar o papel da mídia na disseminação do medo e da
insegurança. Para isso, em um primeiro momento, serão apresentados os fundamentos desses
sentimentos. Suas definições, suas origens e algumas de suas principais características serão
analisadas com base nos estudos de Freud (2010), Castel (2005) e Bauman (2006 e 2009).
Posteriormente, será traçado um panorama da sensação de (in)segurança na cidade de São
Paulo. Essa tarefa utilizará como referência uma pesquisa de campo realizada pelo instituto
IBOPE Inteligência e pelo movimento Rede Nossa São Paulo. Em um terceiro momento, o
estudo abordará o papel da mídia na construção desses sentimentos. Os autores que
fundamentarão teoricamente essa etapa do trabalho serão: Kellner (2001), Glassner (2003),
Wainberg (2005) e Vaz (2006).
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1. Introdução
No dia 3 de abril de 2012, os moradores de um conjunto de apartamentos de
classe média alta no bairro do Paraíso, Zona Sul da cidade de São Paulo, foram
vítimas de um dos mais agressivos arrastões em condomínios registrados nos últimos
cinco anos na capital paulistana. Segundo os relatos concedidos pelos próprios
condôminos, no inicio da manhã de terça feira, um grupo com cerca de vinte homens
fortemente armados invadiu as dependências do Edifício Monte Verde e saqueou oito
dos onze apartamentos existentes no residencial, levando consigo joias, dinheiro e
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uma série de equipamentos eletrônicos. Após uma ação bastante violenta e demorada
– estima-se que as vítimas ficaram trancadas em um pequeno depósito por três horas –
os assaltantes fugiram em quatro carros roubados e até o presente momento estão
foragidos.
O arrastão do residencial Monte Verde recolocou no agenda setting de parte
da população brasileira uma antiga e não conclusiva discussão sobre a violência e a
segurança nas grandes cidades. Entre os muitos pontos debatidos pelos mais
influentes veículos de comunicação do país – a ação ganhou destaque no Fantástico
da Rede Globo, nos jornais O Estado de São Paulo e Folha de São Paulo e nos portais
digitais R7 e UOL –, pode-se ressaltar aqueles que, de alguma forma, tentaram
problematizar a eficiência e eficácia dos procedimentos de segurança aos quais os
cidadãos de importantes metrópoles do mundo estão expostos nos dias de hoje, assim
como o verdadeiro sentido e poder dos dispositivos de controle e vigilância que os
rodeiam. Tais discussões, somadas à grande exposição de cartilhas comportamentais
nas mídias de massa, não apenas contribuíram para a construção de um cidadão
precavido e melhor informado, mas também colaboraram para a disseminação de um
sentimento de medo e de insegurança nas mais diferentes esferas das sociedades
contemporâneas (GLASSNER, 2003). Em seu livro Confiança e medo na cidade,
Bauman, baseando-se em estudos realizados por Robert Castel (2005), reitera a
atualidade e universalidade dessas sensações e afirma que “nos últimos anos,
sobretudo na Europa e em suas ramificações no ultramar, a forte tendência a sentir
medo e a obsessão maníaca por segurança fizeram a mais espetacular das carreiras”
(2009, p.13). Mas o que é o medo? O que causa a sensação de insegurança? Qual é a
influência da mídia na disseminação desses sentimentos? São questionamentos como
esses que este artigo buscará elucidar.
2. Fundamentos do medo e da insegurança
De acordo com Bauman, o “medo é o nome que damos a nossa incerteza:
nossa ignorância da ameaça e do que deve ser feito – do que pode e do que não pode
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– para fazê-la parar ou enfrentá-la, se cessá-la estiver além do nosso alcance”
(BAUMAN, 2006, p.8). Segundo o autor, esse, que se configura como “o pior e mais
penoso exemplo de sofrimento” (BAUMAN, 2009, p.14), não é um sentimento
exclusivo dos seres humanos e são diversos os estudos que comprovam que grande
parte dos seres vivos que habita o planeta Terra compartilha desse tipo de incerteza.
Apesar disso, os homens e o restante dos seres vivos diferem bastante na maneira de
reagir às constantes e ubíquas ameaças apresentadas pelo meio ambiente. Por
enquanto, a vasta maioria dos seres vivos responde aos estímulos provocados por uma
situação de perigo de forma “impulsiva”, e os seres humanos, de forma geral, reagem
a esses confrontos de maneira “condicionada”. Bauman atribui essa diferença ao que
Hughes Lagrange intitulou de “medo derivado”. “Medo derivado”, nas palavras de
Bauman é:
[...] uma estrutura mental estável que pode ser mais bem descrita como
sentimento de ser suscetível ao perigo; uma sensação de insegurança (o
mundo está cheio de perigos que podem se abater sobre nós a qualquer
momento com algum ou nenhum aviso) e vulnerabilidade (no caso de o
perigo se concretizar, haverá pouca ou nenhuma chance de fugir ou de se
defender com sucesso; o pressuposto da vulnerabilidade aos perigos depende
mais da falta de confiança nas defesas disponíveis do que do volume ou da
natureza das ameaças reais). Uma pessoa que tenha interiorizado uma visão
de mundo que inclua a insegurança e a vulnerabilidade recorrerá
rotineiramente, mesmo na ausência de ameaça genuína, às reações adequadas
a um encontro imediato com o perigo; o “medo derivado” adquire a
capacidade de autopropulsão. (BAUMAN, 2006, p.9)

Com o objetivo de revelar a origem de nossos medos, Bauman recorre a um
texto de Sigmund Freud, escrito no ano de 1930 e que tem como título “O mal-estar
na civilização”. Nessa investigação, Freud procura identificar os fatores que
compõem o cerne desse sofrimento humano. De acordo com o autor, tais angústias
derivam de três principais causas: do “poder superior da natureza, da fragilidade de
nossos próprios corpos e da inadequação das normas que regem os relacionamentos
mútuos dos seres humanos na família, no Estado e na sociedade” (FREUD, 2010,
p.25). Bauman complementa o raciocínio salientando que nossa insegurança tem
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como ponto de partida a terceira e última das causas elencadas por Freud. Em sua
análise, o “poder superior da natureza” e a “fragilidade de nossos próprios corpos”
constituem fatores que transcendem as vontades e as opiniões dos cidadãos
contemporâneos e, por isso, desencadeiam um sentimento de conformismo
generalizado. Não há nada que se possa fazer para evitar furacões ou terremotos ou
então para se alcançar a imortalidade. Diferentemente das duas causas apresentadas
anteriormente, “a inadequação das normas que regem os relacionamentos mútuos dos
seres humanos na família, no Estado e na sociedade” aproxima das populações atuais
a possibilidade de se construir uma sociedade mais segura, por meio de suas próprias
movimentações. Esse potencial de interferir nos fatos que influenciam no cotidiano
cria expectativas e faz com que o não alcance de tais ideais resulte no que Bauman
denominou como “experiência da insegurança”. No entendimento do autor,
[...] a aguda e crônica experiência da insegurança é um efeito colateral da
convicção de que, com as capacidades adequadas e os esforços necessários, é
possível obter uma segurança completa. Quando percebemos que não iremos
alcançá-la, só conseguimos explicar o fracasso imaginando que ele se deve a
um ato mau e premeditado, o que implica a existência de algum delinquente.
(BAUMAN, 2009, p.15)

Bauman conclui seu raciocínio afirmando que “a insegurança e a ideia de que o
perigo está em toda parte são inerentes a essa sociedade.” (BAUMAN, 2009, p.16)
A seguir serão apresentados os resultados de uma pesquisa que procurou
avaliar a satisfação dos moradores de São Paulo em relação a 25 diferentes aspectos
da cidade. Entre as diversas áreas que foram analisadas pelos entrevistados, está a
área de “segurança”. As respostas concedidas pelos habitantes do município permitem
traçar uma breve contextualização da atual situação do medo e da insegurança na
capital paulistana.
3. O medo e a (in)segurança na cidade de São Paulo
O sentimento de medo e insegurança que paira sobre os habitantes das grandes
cidades globais, como é o caso de São Paulo, torna-se ainda mais evidente quando
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avaliamos a satisfação de seus moradores em relação a aspectos fundamentais de sua
vida na metrópole. No ano de 2012, uma pesquisa denominada “Indicadores de
Referência de Bem-Estar no Município” (IRBEM)3, realizada em parceria entre o
instituto de pesquisa IBOPE Inteligência e o movimento Rede Nossa São Paulo,
buscou “levantar e monitorar indicadores sobre a satisfação com a qualidade de vida,
condições de moradia, avaliação de serviços e de instituições públicas” na capital
paulistana. A investigação não apenas atingiu o escopo estipulado por seus
idealizadores, como também viabilizou a construção de um ranking que, com base na
percepção de 1512 moradores do município, foi capaz de classificar quantitativamente
alguns dos pontos positivos e negativos da cidade. A pesquisa avaliou, com notas que
variavam entre zero e dez4, a satisfação desses cidadãos em relação a 25 diferentes
aspectos: relações humanas, transporte/trânsito, religião e espiritualidade, tecnologia
da informação, trabalho, sexualidade, consumo, aparência e estética, saúde, relações
com animais, juventude, infância e adolescência, educação, valores pessoais e sociais,
segurança, lazer e modo de vida, habitação, meio ambiente, terceira idade, esporte,
cultura, assistência social e desigualdade, acessibilidade para pessoas com deficiência
e transparência e participação política.
De acordo com os resultados apresentados pela investigação realizada pelo
instituto IBOPE Inteligência e pelo movimento Rede Nossa São Paulo, apenas quatro
entre as 25 áreas examinadas pelo projeto superaram a média de 5,5 pontos estipulada
pelo IRBEM. São elas: relações humanas, religião e espiritualidade, tecnologia da
informação e trabalho. A ausência do item “segurança” nesse seleto grupo, que de
certa maneira representa a aprovação ou não dessas áreas por parte cidadãos
paulistanos, consolida o item como um dos principais focos de insatisfação e
preocupação dos residentes da cidade de São Paulo. Segundo dados fornecidos pelo
próprio estudo, a nota média que os entrevistados atribuíram para avaliar seu grau de
satisfação com a segurança na capital paulistana foi de 4,0 pontos. Essa pontuação,
3
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além de lhe conferir uma posição periférica (21ª) em um ranking de grande
importância social – uma vez que ela apresenta uma leitura do município feita a partir
da perspectiva de seus moradores – e de colocá-la atrás de outras áreas de
fundamental importância para o desenvolvimento do bem-estar dos cidadãos no
município, como o trabalho (4ª), a saúde (9ª) e a educação (11ª), também indicou um
crescimento da insatisfação da população de São Paulo com aspectos relacionados à
segurança na cidade. Se por um lado o item apresentou uma considerável melhora
entre os anos de 2009 e 2010, aumentando sua nota em quatro décimos, chegando em
4,7 pontos e subindo uma posição no ranking elaborado pelos institutos; por outro,
não conseguiu sustentar o índice de crescimento apresentado no ano anterior e, em
2011 e em 2012, perdeu 0,7 pontos de sua nota, caiu quatro colocações na
classificação geral da pesquisa e atingiu o quinto pior posto da tabela.
Em um segundo momento, os entrevistados foram questionados quanto ao
sentimento de segurança que a capital paulistana inspira em seus moradores. Tendo
como base a pergunta “Na sua opinião, a cidade São Paulo é um lugar muito seguro,
seguro, pouco seguro ou nada seguro para se viver?” os habitantes tiveram que
escolher, entre as quatro opções de resposta disponíveis, aquela que melhor
representava sua percepção. No estudo realizado em 2009, 12% dos participantes
acreditavam que morar na cidade de São Paulo era algo muito seguro ou seguro e
88% tinham a opinião de que era pouco ou nada seguro. No ano seguinte, a situação
permaneceu semelhante e contou com um pequeno acréscimo no número de
moradores que se sentiam muito seguros ou seguros na cidade. A contagem registrada
foi de 16% a 84%. Em 2011, o índice de insegurança atingiu sua segunda pior marca
e contabilizou um total de 89% de residentes insatisfeitos com a segurança do
município. No ano de 2012, ano de realização da pesquisa mais recente, 91% dos
entrevistados responderam “pouco seguro” (46%) ou “nada seguro” (45%) nas
pesquisas realizada pela parceria entre o IBOPE Inteligência e a Rede Nossa São
Paulo. Apenas 9% dos respondentes disseram que sua sensação na cidade de São
Paulo é de “segurança”.
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A terceira e última etapa da pesquisa IRBEM indagou os 1512 participantes de
seu estudo com a seguinte questão: “Do que você tem mais medo no dia a dia em São
Paulo?”. Tendo como objetivo identificar os principais anseios que afligem a
população paulistana em seu cotidiano na metrópole, os entrevistados tiveram que
escolher três alternativas das treze sugeridas para serem as representantes de sua
opinião sobre a temática da investigação em questão. Dentre as diversas
possibilidades de respostas oferecidas pelo questionário (assalto/roubo, violência em
geral, tráfico de drogas, sair à noite, trânsito, alagamentos, atropelamentos, torcidas de
futebol, multidão, dirigir, andar de metrô/ônibus/trem, não sente medo de nada,
nenhuma destas opções/outras) aquelas que foram mencionadas com maior frequência
pelos moradores da cidade e que consequentemente atingiram os percentuais mais
significativos na pesquisa, na pesquisa de 2012, foram: violência em geral (71%),
assalto/roubo (63%), sair à noite (41%) tráfico de drogas (40%), e trânsito (19%).
Como sugerido anteriormente, os resultados obtidos pela pesquisa IRBEM
apenas evidenciam o sentimento de medo e insegurança que assola os cidadãos
residentes da capital paulistana. A classificação no ranking (21ª posição), a
quantificação dessas sensações (91% dos moradores se sentem pouco ou nada seguros
em viver na cidade) e a enumeração dos maiores medos de seus residentes (três entre
os cinco primeiros classificados possuem relações diretas com a temática da
violência), ratificam as afirmações sobre o medo e a insegurança nas grandes cidades
realizadas por Castel (2005) e Bauman (2006 e 2009). O IBOPE Inteligência e a Rede
Nossa São Paulo destacam que
Nesta edição do IRBEM [2012], a área da segurança pública é a que
apresenta itens com maiores variações negativas individuais. Aspectos como
a segurança na cidade como um todo, nos bairros e a ronda policial obtêm as
piores avaliações desde 2009. Além da avaliação negativa destes aspectos, é
nítida a sensação de insegurança na cidade, visto que 9 em cada 10
paulistanos afirmam que São Paulo é um lugar pouco ou nada seguro para se
viver. Violência em geral, assaltos/roubos, tráfico de drogas e sair à noite são
as situações que geram mais medo no dia-a-dia na cidade. Cabe ressaltar que
o índice de citação da alternativa “sair à noite” dobrou de um ano para o
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outro.5

Bauman sintetiza parte dos questionamentos levantados por essa investigação
declarando que “a insegurança moderna, em suas várias manifestações, é
caracterizada pelo medo dos crimes e dos criminosos” (BAUMAN, 2009, p.16).
4. Os delitos na cidade de São Paulo
As estatísticas divulgadas pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de
São Paulo (SSP) apontam uma significativa retração no número de delitos praticados
entre os anos de 2001 e 2014 na cidade de São Paulo. Dos quatro principais índices
analisados no mapeamento, dois apresentaram avanços consideráveis no decorrer dos
últimos treze anos. Em relação aos dados disponíveis no site oficial da organização,
os profissionais alertam que
Os dados devem ser interpretados sempre com prudência, pois estão sujeitos a
uma série de limites de validade e confiabilidade: eles são antes um retrato do
processo social de notificação de crimes do que uma reprodução fiel do
universo criminal de um determinado local. Para que um crime faça parte das
estatísticas oficiais, são necessárias três etapas sucessivas: o crime deve ser
detectado, notificado às autoridades policiais e, por último, registrado no
boletim de ocorrência.6

O homicídio doloso, que indica quando um agente quis ou assumiu o risco de
matar alguém, foi o delito que demonstrou a maior queda de valores nesses treze
anos. Em 2001, a taxa de homicídios por cem mil habitantes era de 49,15. No ano de
2014, as estatísticas da SSP registraram o segundo menor índice de toda a história:
9,83. Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), essa redução possibilitou que
a cidade de São Paulo deixasse de integrar o grupo de cidades em que a violência é
considerada epidêmica. Assim como aconteceu com a taxa de homicídios dolosos, o
5
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índice de furtos e roubos de veículos também sofreu uma redução notável no número
proporcional de ocorrências. O número caiu de 1032,28 para 861,31 por cem mil
habitantes7. Os outros dois tipos de delitos investigados pelo mapeamento feito pela
SSP, furtos e roubos, apresentaram crescimento quando comparado aos números de
2001. O número de furtos, que em 2001 era de 1096,21, subiu para 1653,28 em 20148.
Já o número de roubos, que em 2001 era de 1065,78, passou para 1390,53 por cem
mil habitantes no último ano. Apesar das estatísticas apontarem um crescimento no
número de furtos e roubos registrados entre os anos de 2001 e 2014, a análise parcial
dos delitos ocorridos no primeiro semestre de 2015 apresentam resultados positivos
para os quatro principais quesitos investigados pela SSP. Segundo os dados
divulgados no dia 27 de julho de 2015 pela instituição, o número de roubos caiu 10%
quando comparado aos registros de 2014, o de furtos 11%, o de roubo e furto de
veículos recuou 28%9 e o de homicídios culposos 5%10.
As informações apresentadas nos últimos dois tópicos deste artigo, nos
permitem visualizar uma incoerência entre os índices de delitos registrados pela SSP e
a sensação de (in)segurança dos habitantes da cidade de São Paulo. O número de
delitos diminuiu ou vem desacelerando ao longo dos últimos anos e o sentimento de
medo e insegurança aumentou significativamente desde 2009. Qual seria o motivo
desse gap? Seria a mídia um importante dispositivo na disseminação desses
sentimentos?
5. O papel da mídia na disseminação do medo e da insegurança
É impossível negar que as sociedades dos dias de hoje possuem uma estreita e
consolidada relação com a mídia. Assim como o medo, ela é difusa e está presente em
7
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quase todos os lugares. Nos parques, no metrô, nas salas de aula, na cozinha ou até
mesmo em um avião. Raros são os momentos e os lugares em que os cidadãos
contemporâneos estão privados de estabelecer algum tipo de vínculo com qualquer
gênero de veiculo midiático. A íntima relação entre os membros dessas sociedades e o
conjunto desses meios de comunicação resultou no surgimento de uma cultura que
tem sua filosofia baseada na mídia (KELLNER, 2001). Sua importância é tamanha no
dia a dia da grande maioria das populações que é possível afirmar que ela “ajuda a
urdir o tecido da vida cotidiana, dominando o tempo de lazer, modelando opiniões
políticas e comportamentos sociais, e fornecendo o material com que as pessoas
forjam sua identidade” (KELLNER, 2001, p.9). Tal colocação indica que a televisão,
o rádio, os jornais e todos os outros produtos da indústria cultural atuam não apenas
como um difusor de informação, mas também como um propagador de modelos, um
fornecedor de material pelos quais os indivíduos se inserem nessa sociedade
capitalista (KELLNER, 2001). Silverstone complementa esse raciocínio afirmando
que,
É no mundo mundano que a mídia opera de maneira mais significativa. Ela
filtra e molda realidades cotidianas, por meio de suas representações
singulares e múltiplas, fornecendo critérios, referências para a condução da
vida diária para a produção e manutenção do senso comum.
(SILVERSTONE, 2009, p. 20)

A televisão se configura como o meio de comunicação mais importante e
influente dessa cultura da mídia. Ela, por conseguir conciliar aspectos sonoros e
visuais, detém um poder de persuasão maior do que os veículos que privilegiam
apenas um desses aspectos. Além disso, assim como o rádio, ela apresenta um índice
de penetração muito grande nas sociedades atuais, chegando a estar presente em
96% 11 dos domicílios brasileiros. A televisão e o rádio não são os únicos
componentes dessa cultura da mídia. Segundo Kellner,
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Essa cultura é constituída por sistemas de rádio e reprodução de som (discos,
fitas, CDs e seus instrumentos de disseminação, como aparelhos de rádio,
gravadores, etc.); de filmes e seus modos de distribuição (cinemas,
videocassetes, apresentação pela TV); pela imprensa, que vai de jornais a
revistas; e pelo sistema de televisão, situado no cerce desse tipo de cultura.
(2001, p.9)

Quanto aos produtos que são veiculados por esses meios, pode-se afirmar que eles
seguem uma lógica de mercado, ou seja, seguem um padrão industrial, com uma
produção em massa e voltada para a massa e que busca alcançar, ao longo de todo
tempo, grandes índices de audiência e consequentemente boas margens de lucro.
Kellner (2001) sugere que a forma mais eficiente de se atingir os objetivos impostos
pelas empresas é veicular mercadorias com uma vasta quantidade de emoção, de
sentimento e de ideias.
Como mencionado anteriormente, as mensagens que são veiculadas pela mídia
geram grande impacto na maneira de viver, agir e pensar dos cidadãos pós-modernos.
Kellner, em seu livro A cultura da mídia, ratifica a relevância da difusão dessas
ideias, ressaltando que,
Numa cultura contemporânea dominada pela mídia, os meios dominantes de
informação e entretenimento são uma fonte profunda e muitas vezes não
percebidas de pedagogia cultural: contribuem para nos ensinar como nos
comportar e o que pensar e sentir, em que acreditar, o que temer e desejar – e
o que não. (KELLNER, 2001, p.10)

A colocação elaborada por Kellner tem relação direta com o conceito de dispositivo
elaborado pelo pesquisador italiano Giorgio Agamben. Segundo Agamben (2009),
entende-se por dispositivo “qualquer coisa que tenha de algum modo a capacidade de
capturar, orientar, determinar, interceptar, modelar, controlar e assegurar os gestos, as
condutas, as opiniões e os discurso dos seres viventes” (AGAMBEN, 2009, p.40). O
entrelaçamento do pensamento desses dois autores possibilita classificar a mídia
como um poderoso dispositivo das sociedades contemporâneas. Além disso, o
cruzamento das ideias desses pesquisadores suscita um importante questionamento
sobre a relação entre a mídia e a sociedade: será que o medo e a insegurança são
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sentimentos “ensinados” pelos veículos de comunicação que compõem a cultura da
mídia? Ou, ainda, qual será a influência dos meios de comunicação na disseminação
do sentimento de medo da criminalidade e de insegurança na cidade de São Paulo?
Em seu livro Cultura do medo (2003), Glassner demonstra que os conflitos
existentes entre estatísticas e percepção não configuram um problema apenas da
cidade de São Paulo. Seu estudo, que possui como base os acontecimentos e os dados
dos EUA, também aponta para uma dissonância entre os números e percepção dos
cidadãos em cidades da América do Norte. Segundo o autor,
Por que será que, apesar dos índices de criminalidade terem despencado
durante toda a década de 1990, dois terços dos americanos acreditam que
subiram? Em meados da mesma década, 62% dos americanos se descreviam
como ‘verdadeiramente desesperados’ em relação à criminalidade – quase
duas vezes mais gente do que no final da década de 1980, quando os índices
de criminalidade eram mais altos. Como isso aconteceu? (GLASSNER, 2003,
p.19)

Glassner, assim como uma série de outros pesquisadores, acredita que a mídia
jornalística seja um dos principais responsáveis pela disseminação desse sentimento
de angústia que permeia grande parte dos cidadãos das sociedades contemporâneas.
Ele comprova a validade de suas deduções, descrevendo alguns casos que
aconteceram nos Estados Unidos e que elucidaram a importância dos veículos de
comunicação na disseminação de um determinado sentimento. Um dos exemplos
descritos pelo autor retrata um estudo elaborado por Esther Madriz, pesquisadora da
Faculdade Hunter. Esther entrevistou algumas mulheres nova-iorquinas com o intuito
de compreender a leitura feita por elas em relação à criminalidade na cidade. Quanto
às respostas fornecidas pelas norte-americanas, Madriz destaca a reincidência da
frase: “Vi isso no noticiário”. As entrevistadas identificaram os meios de
comunicação como os grandes responsáveis por constituir a fonte de seus medos e
como elemento validador de tais angústias. Em uma outra investigação, os
entrevistados foram indagados sobre por que acreditam que o país apresenta um sério
problema em relação ao crime. Mais de três quartos das pessoas (76%) citaram as
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matérias vistas na mídia. Somente 22% da amostra mencionaram sua experiência
pessoal (GLASSNER, 2003).
Em seu livro Mídia e terror (2005), Jacques Wainberg reitera a
responsabilidade dos veículos de comunicação na questão da distribuição do medo e
da insegurança. O pesquisador brasileiro adota uma postura ainda mais radical que
Glassner e defende a hipótese de que, se não tivéssemos imprensa, não haveria terror.
Segundo Wainberg,
É comum acusar a imprensa de cumplicidade e de manter uma relação
‘simbiótica’ com grupos que utilizam o ataque a bombas, sequestros e
assassinatos, entre outros meios violentos, para fazer ouvir suas demandas.
Dizem essas vozes críticas que as corporações jornalísticas e os terroristas
vivem em conluio, como parasitas, um animando-se da energia do outro. Ao
noticiar quase instantaneamente os golpes desses grupos, a mídia também
amplia o círculo do medo. (2005, p.8)

Apesar do autor se referir de forma mais enfática aos atos terroristas realizados, em
sua grande maioria, por grupos extremistas internacionais, essa reflexão pode ser
tranquilamente transferida para os atos de violência na cidade. Programas como
Cidade Alerta12 e Brasil Urgente13 alimentam-se de crimes, roubos, sequestros e de
todos os outros tipos de delito a fim de atingir consideráveis índices de audiência na
televisão aberta brasileira e, dessa forma, contribuem significativamente para a
manutenção e expansão desse “círculo do medo”. Quanto à estratégia utilizada por
tais noticiários, Wainberg salienta que “a violência tem-se revelado capaz de
despertar o aparato cognitivo humano de sua apatia costumeira.” (WAINBERG, 2005,
p.11). Em relação ao processo de construção desses sentimentos Vaz afirma que,
De modo geral, discute-se a hipótese de o “medo do crime” ser gerado pela
exposição aos meios de comunicação, na medida em que o real mediado é
mais assustador do que a realidade e que a maior parte das informações sobre
o crime são passadas pelos meios de comunicação. O enviesamento da base

12

Programa policial veiculado pela Rede Record, que vai ao ar de segunda à sabado às 17h e é
apresentado pelo por Marcelo Rezende.
13
Programa policial veiculado pela Rede Bandeirantes, que vai ao ar de segunda à sábado às 16h15 e é
apresentado por José Luiz Datena.
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de inferência levaria os indivíduos a supor que a cidade é mais assustadora do
que é. (VAZ, 2006, p.7)

Em entrevista ao site da revista Exame, o coordenador da área de estudos da
violência da Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais (FLACSO), Julio
Jacobo Waiselfiz, reitera os pontos explorados por Glassner, Wainberg e Vaz.
Quando questionado sobre a sensação de que a violência nos grandes centros é maior
do que em pequenas cidades, especificamente nas cidades de São Paulo e do Rio de
Janeiro, o pesquisador sugere que tal percepção se dá por dois principais motivos:
[...] a primeira coisa é que elas realmente eram, na virada do século e um
pouco antes, um dos quatro ou cinco locais mais violentos do Brasil. A
segunda questão é que SP e Rio têm jornais nacionais. O que acontece nelas é
algo que repercute a nível nacional, tanto na TV quanto na mídia impressa.14

Como demonstrou Kellner, as sociedades contemporâneas possuem uma
cultura pautada por aquilo que é veiculado pela mídia. Comportamentos, ideias,
vestuário, tudo sofre forte influência dos meios de comunicação. Tal raciocínio nos
permite identificar a mídia como uma das principais responsáveis pela disseminação
dos sentimentos de medo e de insegurança nas sociedades contemporâneas. Além
disso, ela atua como um importante dispositivo na manutenção dessa “cultura do
medo”.
6. Considerações Finais
Com base nos dados apresentados ao longo deste artigo, pode-se notar que
mesmo com a diminuição ou desaceleração das taxas de delitos nos últimos anos, o
medo e a insegurança apresentam números cada vez mais elevados. Esse gap entre a
percepção e a “realidade” pode ser explicado, dentre outros fatores, pela atuação da
mídia. Por meio de diversas estratégias, os principais veículos de comunicação do
país disseminam o medo e a insegurança entre os membros da sociedade e fazem com
14
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que eles busquem alternativas para solucionar esse sentimento incômodo. O aumento
no número de equipamentos de segurança físico-eletrônico vendidos é um reflexo
direto desses acontecimentos15. O Relatório do Mercado da Segurança no Brasil do
ano de 2012 relatou que a indústria da segurança físico-eletrônica está em alta no país
e que continuará em crescimento pelos próximos quatro anos. Atualmente calcula-se
que esse setor fature 1,2 bilhão de reais por ano e estima-se que até 2017 esse valor
triplique e atinja a marca de 3,7 bilhões de reais.
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