Categorias

Subcategorias

Unidades de registo

Situação

“Sai da escola e ia para casa da minha mãe”
(F1)

Experiência de assalto

“Estava a ir para a escola” (F2)
“Estava a sair da escola e quando cheguei à
porta de casa estava a pôr a chave na porta da
rua” (A)
“Estava a ir em direcção à paragem do
autocarro” (C)
“Deixei a mala no cacifo da escola” (M)

Um assaltante exigiu o telemóvel (F1)
Stressor
Assaltante abordou com navalha e exigiu o
telemóvel (A)
Perguntaram as horas e agarraram o telemóvel
(F2)
Tiraram o chapéu da cabeça (F2)
Perceber que o telemóvel foi roubado da

mochila (C)
Grupo de uns 15 rapazes a seguir individuo

Rapaz (de aproximadamente) 18 anos (F1)
Características do assaltante

Rapaz (de aproximadamente) 16 anos (A)
Dois rapazes, um pouco mais velhos (C)
Dois rapazes da mesma idade do individuo
(F2)

Material roubado

Telemóveis (F1) (A) (C) (F2)
Boné (F2)

Submissão
Estratégias de coping utilizadas
(situação percebida como ameaça)

“Eu acho que ficava cheia de medo e dava
tudo o que quisessem.” (M)
Mais vale ficar sem as coisas do que tentar
reagir e depois ficar com marcas (ser
agredida) ” (F1)
“ Eu olhei para eles e vi que um estava a fazer

sinal com a cabeça, a apontar para mim, para o
outro. Eu comecei a pensar que, se calhar, me
iam assaltar. Quando passo por eles, um dizme “Hei tu, tens horas”, e eu disse que sim e
disse que horas são “ (F2)
“Eles perguntaram se tinha telemóvel para ver
as horas e eu fui ver e disse-lhes” (C)

Escape

“Uma vez tentaram fazer o mesmo (meter
conversa e pedir dinheiro) (…) começaram a
chamar-me (…) eu desprezei e fui-me
embora” (F2)
“De repente vimos ao fundo da rua um grupo
de uns 15 rapazes a vir atrás de nós e voltamos
para trás, descemos uma rua e nunca mais os
vimos” (F1)
“Passado pouco tempo encontro a rapariga
(namorada do assaltante) no comboio e de vez
em quando também a vejo ao pé da casa da
minha mãe, mas finjo que nada aconteceu”
(F1)

Desesperança
“Nessas situações a pessoa bloqueia, fica sem
saber o que fazer…” (C)
“Eu fiquei triste, podia ter fugido, sei lá… ”
(F2)
Oposição
“pediram outra vez para mostrar e eu disse
que não” (C)
“ele depois disse “deixa-me ver o teu chapéu”
e eu “está aqui (apontando para a cabeça) não
estás a ver?” (F2)
“Depois pediu-me para lhe dizer outra vez as
horas, eu tirei-o do bolso, ele agarrou-o e
começa-mos os dois a puxa-lo” (F2)
Oposição e Escape
“começaram a chamar-me e eu disse-lhes
“vou aí porquê? não vos conheço de lado
nenhum” e continuei a andar, eles começaram
a vir atrás de mim e eu pensei que era melhor
começar a correr” (F2)

Estratégias de coping utilizadas

Auto-protecção

(situação percebida como desafio)

“…não pude fazer nada…não tinha por onde
fugir porque estava contra a parede” (A)
“eu não fui atrás porque tive medo. Depois
comecei a chorar e fui para a escola” (F2)
“…se soubesse que não estava armado
também não tinha medo e não dava nada, mas
eu sabia que estava. Não, mas eu acho que
ficava com medo na mesma ” (A)
“Mas se soubesse que não estava armado não
tinha medo” (M)

Acomodação e Negociação

“Ele disse-me para lhe dar o telemóvel e eu
pedi-lhe que ou menos me desse o cartão do
telemóvel” (F1)
“Abordou-me com uma navalha e pediu-me o
telemóvel. Ainda lhe pedi o cartão, ele deu-me
e lá seguiu o caminho dele” (A)

Consequências do assalto

“…despesas porque comprei as coisas e fiquei
sem elas” (M)

Crenças pessoais

O que se deve fazer perante situação de

“Não devia resistir, devia entregar tudo o que
lhe pediu para não acontecer o pior” (F1)

assaltado (ou tentativa)
“(se tiver a ser assaltado), se vir alguém na
rua, deve-se pedir socorro” (F2)
“Na primeira vez, a pessoa não deve resistir
porque é uma coisa que nunca aconteceu mas
na segunda já pode resistir. (…) se estiver
armado não convém, mas se não vir nenhuma
arma…” (F2)
“…quantas mais vezes forem assaltadas,
menos medo vão ter, porque já estão
habituadas” (C)

“É mais perigoso nas horas mortas” (F2)

Factores que contribuem para situações de
assalto (ou tentativa)

“Na minha rua passa sempre carros mas na
hora de almoço a rua fica sempre mais
parada”(A)
“…não é que as pessoa que estão a assistir ao
assalto vão fazer alguma coisa, é mais porque
os assaltantes têm medo se a rua estiver com
muita gente” (F1)
“Se tiver muita gente eles não assaltam” (F1)
(F2)

“Onde passo tem sempre movimento, por isso,
acho que é seguro” (M)
Sentimentos de segurança

“A minha rua é pouco movimentada mas sei
que lá não me vão assaltar quem for lá do
bairro, só gente de fora…” (C)
“Hoje em dia as pessoas não fazem nada” (C)
(em relação ao andar acompanhado) ”sentes-te
melhor, mais seguro” (F1)
“Hoje em dia as pessoas na rua não fazem
nada, eu já assisti duas vezes a assaltos e nem
eu, nem ninguém fez alguma coisa para

impedir” (C)

Coping preventivo

Procura de apoio

“Andar acompanhado” (F2)

Resolução de problemas

“Andar com dois telemóveis” (M)
“Eu agora ao sair da escola ponho sempre o
telemóvel nas meias ou noutro sítio
escondido” (F1)
“Ponho o meu no fundo da mochila e como
tenho dois, deixo o melhor em casa” (A)
“Eu ando com o meu no bolso e se me
quiserem tirar eu sinto” (F2)
“Eu ando com dois, um na mochila e o outro
no bolso” (C)

Auto protecção

“E nunca ponho as chaves de casa, nem o
dinheiro ou telemóvel na mochila, andam
sempre comigo (nos bolsos) ” (F1)

“Não andar com muito dinheiro na carteira”
(F1)
“Não andar com as coisas à mostra” (M) (C)

