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Conheça os últimos
trabalhos da Fiocruz
sobre o fenômeno
da violência

PESQUISA
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violência no país aumentou consideravelmente nos últimos 25
anos. As mortes por homicídio, maior marcador de violência

para os cientistas, cresceram 115%. Compreender as
razões pelas quais esse fenômeno ocorre e o impacto do

mesmo na saúde e na qualidade de vida da população são objeti-
vos do Centro Latino-Americano de Estudos de Violência e Saúde
Jorge Careli (Claves), ligado à Fiocruz. A equipe multidisciplinar é
de referência internacional na pesquisa sobre violência em seus
múltiplos aspectos. Seus últimos trabalhos destacam questões
como as agressões sofridas por policiais, idosos, deficientes e

adolescentes, e as razões que levam ao uso de drogas. Linhas
de pesquisa que também não perdem de vista os compo-

nentes sociais que determinam o aumento da
violência na sociedade brasileira.

A
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U
m estudo pioneiro no Bra-
sil analisou as taxas de mor-
te e agravos à saúde por
acidentes e violência entre
policiais durante e fora de

sua jornada de trabalho. É a primeira
vez no país que se investiga essa cate-
goria profissional pelo ponto de vista
da saúde do trabalhador. As pesquisa-
doras Edinilsa Ramos de Souza e Ma-
ria Cecília de Souza Minayo, do Cen-
tro Latino-Americano de Estudos de
Violência e Saúde Jorge Careli (Claves)
da Escola Nacional de Saúde Pública
Sergio Arouca da Fiocruz (Ensp), fize-
ram um levantamento de dados de po-
liciais civis, militares e da guarda civil
do Rio de Janeiro, em um período com-
preendido entre 1994 e 2004. A pes-
quisa, que constata um crescimento da
violência nas três categorias, foi
publicada na revista científica Ciência
e Saúde Coletiva da Associação Brasi-
leira de Pós-Graduação em Saúde
Coletiva (Abrasco).

Nas três categorias, houve um au-
mento da exposição à violência, sobre-
tudo considerando-se as lesões não fa-
tais, com relevância para 2003 e 2004.
A Polícia Militar é a que mais sofre agres-
sões. A taxa de mortalidade na popula-
ção geral do Brasil foi de 26,7 por 100
mil habitantes em 2000. Na capital do
Rio de Janeiro, o índice sobe para 49,5/
100.000. No mesmo período, a mortali-
dade por agressão na Polícia Militar do
Rio de Janeiro chegou a 356,23/100.000
– 13,34 vezes maior do que na popula-
ção geral. O risco de morte entre polici-
ais militares também é maior do que
entre agentes de outros órgãos de segu-
rança: 6,44 vezes o da Guarda Munici-
pal e 1,72 o da Polícia Civil.

De acordo com o estudo, as agres-
sões a guardas municipais costumam
ser menos letais. Em geral, eles são
vítimas de pauladas e pedradas. Já os
policiais militares e civis são mais agre-
didos com armas de fogo. Quanto aos
policiais civis, houve um aumento da

taxa de morte principalmente entre os
anos de 2003 e 2004. Os que mais so-
frem violência são os detetives (53,1%)
e os carcereiros (10,9%).

Mereceu atenção especial na pes-
quisa o elevado percentual de violên-
cia sofrida por agentes de segurança
em suas folgas. Segundo as especialis-
tas do Claves, uma das explicações
possíveis seria o grande número de
policiais que têm um segundo empre-
go na área da segurança privada –
portanto continuariam expostos ao ris-
co em seu tempo livre. Elas apontam
ainda o envolvimento de policiais em
conflitos de bairros ou de trânsito na
tentativa e aplacar uma briga, por
motivo de sua função social; e as em-
boscadas, das quais muitos são vítimas.

Profissão: policial
Pesquisa avalia a exposição de policiais à violência

A culpa
é da mídia?

A imagem da polícia é mal con-
ceituada. Para policiais, o principal res-
ponsável seria a mídia, que insistiria em
divulgar de forma negativa as ações
da polícia. Para os especialistas no es-
tudo sobre violência, outros fatos tam-
bém podem explicar a rejeição à polí-
cia pela população, embora seja
importante investigar até que ponto a
mídia influencia nesse processo.

Um estudo sobre o papel da mídia
brasileira na construção da imagem dos
policiais foi conduzido pela pesquisado-
ra Kathie Njaine e sua equipe do Cla-
ves, com o apoio da Secretaria Nacio-
nal de Segurança Pública do Ministério
da Justiça. A equipe analisou notícias
publicadas em jornais que circulam nas
quatro capitais de maior índice de ho-
micídio no país (Rio de Janeiro, São Pau-
lo, Vitória e Recife). Por enquanto, os
pesquisadores estão aprofundando os
dados da análise dos periódicos do Rio
de Janeiro e de São Paulo. Foram avali-
adas nas duas cidades 1.675 matérias
sobre ações policiais, entre outubro e

novembro de 2005, publicadas nos ca-
riocas Povo e O Globo e nos paulistanos
Diário de S. Paulo e Folha de S. Paulo.

De modo geral, cerca de 85% das
matérias tinham caráter factual e não
traziam imagem positiva ou negativa
dos policiais. Aproximadamente 14%
apresentavam uma imagem negativa
das polícias ou dos policiais, pela sua
construção discursiva, a partir do uso de
expressões estereotipadas ou deprecia-
tivas e pela simples divulgação de um
ato policial socialmente condenável.
Cerca de 1,5% das notícias tinha caráter
positivo, com a publicação de fatos po-
sitivos que a polícia havia feito para a
sociedade. Quase 90% das matérias
falam de ações legais da polícia, contra
8% que narram ações ilegais.

“Embora a imprensa não atue
deliberadamente no sentido de cons-
truir uma imagem negativa ou positiva
das ações policiais, as matérias que
apresentavam aspectos negativos da
instituição policial ou de seus operado-
res, do ponto de vista simbólico, tive-
ram o poder de provocar uma reação
generalizante e bombástica na socie-
dade. Esse efeito é decorrente de um
discurso em torno das ações policiais,
onde a escolha de palavras ou expres-
sões como ‘banda podre’ ou de fotos
de flagrantes de ações violentas deno-
tam um sentido negativo dessas
atuações das polícias”, explica Kathie.

“Além disso, a simples divulgação
de atos condenáveis envolvendo res-
ponsáveis pela segurança da popula-
ção, como os homicídios, a conivência
com a criminalidade, a corrupção, os
maus-tratos contra os cidadãos e toda
a ordem de abuso de poder têm im-
pacto muito mais devastador”.

Imagens da violência:
sensacionalismo

Das matérias de caráter factual,
cerca de 15% divulgavam o fato de
forma um pouco mais analítica, abor-
dando o investimento das instituições
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com a exposição de corpos feridos,
por exemplo, causam um efeito soci-
al ampliado, pela dimensão do sen-
sacionalismo presente nesse jornal”,
diz a pesquisadora.

Os acontecimentos mais noticiados
foram prisões, acusações, apreensões de
suspeitos, acusados ou criminosos, que
configuram, de acordo com os pesqui-
sadores, fatos publicáveis, mas que pou-
co contribuem para um debate público
sobre as raízes da violência, suas mani-
festações e suas conseqüências do ponto
de vista individual e coletivo.

“As matérias que ultrapassam o
caráter noticioso e que fornecem, além
de dados, um debate aprofundado so-
bre a questão da violência têm o poder
de levar à reflexão e à discussão amplia-
da desse problema social que vem
afetando gravemente a sociedade bra-
sileira. A mídia tem um importante pa-
pel na sociedade e um grande potencial
nas ações de redução e prevenção de
todas as formas de violência”, conclui a
equipe de pesquisadores do Claves.

Atividade noturna
piora saúde de policiais

O policial sofre por diversos fato-
res no exercício de sua atividade. O
trabalho noturno é mais um agravan-
te na ocorrência de riscos à saúde. Esta
é a principal conclusão de um outro
estudo conduzido pelo Claves. O alu-
no de iniciação científica Thiago de
Oliveira Pires cruzou dados sobre tur-
nos de trabalho (noturno e diurno) e
condições de saúde de policiais civis
para chegar a esta conclusão.

“Tomei como referência não só sua
atividade regular, mas também o tra-
balho fora da corporação, que gera des-
gaste físico e mental”, diz Pires. “Os
cálculos a partir de dados de 1.458 po-
liciais civis do Rio de Janeiro mostra-
ram que a chance de encontrar homens
no trabalho noturno é maior; nesse tur-
no de trabalho eles têm mais chance
de ter constipação, de serem fuman-
tes, obesos e de estarem insatisfeitos
com o lazer”, completa.

de segurança pública na formação dos
policiais, como a capacitação na área
de direitos humanos. No total, foram
publicadas 620 matérias no Povo, 449
em O Globo, 440 no Diário de S. Paulo
e 166 na Folha de S. Paulo. Ainda que
dedique pouco espaço para notícias
envolvendo ações policiais, as matéri-
as da Folha de S. Paulo trouxeram um
caráter mais analítico (20%). Do total
de notícias, apenas 1% apresentava
um caráter mais propositivo, de modo
a oferecer ao leitor um quadro mais
aprofundado sobre a complexidade da
questão da segurança pública, suas
instituições e seus operadores.

As principais fontes das notícias
foram os delegados de polícia e au-
toridades militares. Segundo Kathie,
isso sugere o pouco espaço disponí-
vel para as diferentes vozes envolvi-
das nos eventos dessa natureza. Do
conjunto de jornais, o Povo foi o que
menos publicou fotos. “Analisadas
sob a lógica simbólica, no entanto,
as imagens exibidas neste periódico,
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pesar de concebida pelo
senso comum como uma
instituição predominante-
mente masculina, a Polí-
cia Civil do Estado do Rio

de Janeiro admite também mulheres
entre seus servidores. Em suas ativida-
des diárias, elas relatam enfrentar difi-
culdades, frustrações e cobranças. Um
estudo realizado pelo Claves questionou
2.746 policiais, dos quais cerca de 19%
eram mulheres, e descobriu que elas
apresentam mais sofrimento psíquico
que seus colegas de trabalho.

“Sofrimento psíquico é um conjun-
to de condições psicológicas que, ape-
sar de não caracterizar um doença, gera
determinados sinais e sintomas que
indicam sofrimento” explica a psicólo-
ga Edinilsa Ramos de Souza, coorde-
nadora do projeto. O problema pode
ser causado por diversos fatores, inclu-
sive as condições de trabalho, como
falta de instalações adequadas, estresse
e falta de preparo para a função. “No
dia-a-dia, o policial precisa continuar
com o seu trabalho e não pode demons-
trar fragilidade”, acrescenta. “Isso au-
menta o sofrimento e, muitas vezes,

Sofrimento psíquico
em policiais civis:
uma questão de gênero

A

faz com que o profissional somatize as
questões psicológicas em problemas de
saúde, como pressão alta, insônia e
dores de cabeça”.

Assim, Ednilsa alerta para a dificul-
dade de se relacionar os problemas en-
frentados ao trabalho desenvolvido. O
estresse ocupacional não pode ser fa-
cilmente medido e controlado, pois é
vivido de forma diferente por cada indi-
víduo. Para avaliar a presença de sofri-
mento psíquico entre os policiais, a equi-
pe do Claves avaliou questionários
preenchidos pelos policiais com ques-
tões sobre distúrbios psicóticos e não-
psicóticos. Além disso, foram feitas per-
guntas sobre saúde, condições de
trabalho e qualidade de vida. A análise
foi feita em função de três grupos ocu-
pacionais: setor operacional (policiais
que trabalham no atendimento direto à
população em delegacias), setor técni-
co (responsável por desenvolver laudos
e perícias científicas para apoiar as in-
vestigações) e setor administrativo.

Mulher policial:
sofrimento maior

Cerca de 20% dos policiais, inde-
pendentemente do sexo, relataram so-
frimento psíquico. O grupo lotado nas
delegacias apresenta a maior porcen-
tagem de funcionários com o proble-
ma (22,1%). Já entre as mulheres, as

do setor técnico relataram mais sofri-
mento que as outras. “Devemos esse
diferencial à sua maior capacitação
profissional”, conta Souza. “Elas têm
mais consciência de sua condição e de
seus problemas”. Além disso, são as
que mais exercem outras atividades
remuneradas fora da polícia e, portan-
to, têm maior carga de trabalho. O
setor abriga o maior número de mu-
lheres entre os três grupos – em torno
de 36% do total de funcionários.

Em todos os setores, as mulheres
relataram mais sofrimento psíquico que
os homens. Segundo a pesquisadora,
isto pode estar relacionado ao fato de
que as mulheres são mais sozinhas,
dizem ter menos apoio social e apre-
sentam uma visão mais pessimista de
sua vida sexual e afetiva. Ednilsa res-
salta, ainda, um agravante cultural para
o sofrimento enfrentado pelas mulhe-
res que trabalham na polícia: “Elas
desenvolvem atividades que, na socie-
dade, são vistas como exclusivamente
masculinas”, diz. “Nesse sentido, a
questão de gênero ultrapassa a ques-
tão do sexo. Enquanto o sexo é uma
condição biológica, o gênero é uma
condição cultural. A própria instituição
policial tem regras voltadas aos homens.
A polícia ainda não se adaptou total-
mente para a chegada das mulheres”.

A pesquisa nasceu de um grande
trabalho realizado pelo Claves junto à

Os fuzilamentos do 3 de maio - Francisco Goya, 1814 (óleo sobre tela)
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m 2000, 13.436 idosos
morreram por acidentes
ou violência no Brasil –
37 por dia. Outros 92.796
foram internados por le-

sões ou envenenamentos no mesmo
período. Os homens representaram
66,12% do total de óbitos, número
que confirma o padrão de maior risco
de morte por causas violentas para o
sexo masculino também entre os ido-
sos. Parte das mortes por acidentes de
transporte e quedas são provocadas
por negligência ou por falta de res-
peito. Arrancadas bruscas dos ônibus
e falta de paciência quando atraves-
sam a rua são algumas das queixas
mais freqüentes dos idosos. E o mais
grave é que os especialistas estimam
que 70% das lesões e traumas sofri-
dos pelos velhos não chegam a fazer
parte das estatísticas.

Uma pesquisa realizada no Claves
analisou esses dados. O levantamento
foi feito por meio das duas instituições
que prestam assistência ao idoso no
estado do Rio de Janeiro – a Delegacia
do Idoso e o Núcleo Especial de Atendi-
mento à Pessoa Idosa (Neap). As infor-
mações obtidas foram classificadas em
função do tipo de crime, das caracterís-

ticas sócio-econômicas e demográficas,
e das características do agressor.

Paralelamente ao levantamento
dos dados, um questionário foi apli-
cado a idosos (pessoas com mais de
60 anos) que vivem nas comunidades
de Manguinhos, bairro do Rio de Ja-
neiro onde se localiza a Fiocruz. Fo-
ram selecionados 72 idosos – seis de
cada uma das doze comunidades que
cercam a Fundação – para responder
a um questionário sobre suas condi-
ções sociais, econômicas e demográ-
ficas. As principais queixas dos idosos
disseram respeito a maus-tratos físi-
cos ou psicológicos, sobretudo no
ambiente doméstico, à negligência, ao
abandono, ao estelionato e à apropri-
ação indébita de bens.

A rede de proteção ao idoso ainda
é muito frágil. Só existe uma delegacia
especializada em atendimento a idosos
em todo o estado do Rio de Janeiro,
número claramente insuficiente. A di-
vulgação dos centros de atendimento é
precária. “Na comunidade de Mangui-
nhos, poucos idosos sabiam da existên-
cia do Neap”, diz Edinilsa Ramos, pes-
quisadora do Claves. E mesmo nas
poucas instituições existentes para o
atendimento aos idosos, foi observado
que os funcionários não haviam sido
devidamente treinados para atendê-los.
Além disso, não há articulação entre
essas instituições nem continuidade nos
programas de atendimento aos idosos.
Eles nascem e desaparecem ao sabor
dos programas políticos do momento.

Morando com
o inimigo

Sabe-se que cerca de dois terços
dos agressores são parentes – 40% das
queixas são contra filhos, netos ou côn-
juges e outros 7% referem-se a outros
parentes – mas muitos idosos ainda têm
medo de prestar queixa da violência
doméstica. “Eles temem que os paren-
tes que os maltratam possam sofrer
retaliações, tanto por parte das autori-
dades legais como dos traficantes da
área”, diz Edinilsa.

A maioria dos idosos é independen-
te para exercer atividades do dia-a-dia.
Grande parte da renda das famílias
vem da sua aposentadoria ou pensão.

Eles reclamam da relação com as ge-
rações mais novas. “A queixa é de fal-
ta de respeito dos jovens em relação a
eles”, diz Edinilsa.

Apenas 25% dos idosos brasileiros
ganham três salários mínimos ou mais.
Ou seja, 75% deles são pobres ou mi-
seráveis e moram com famílias igual-
mente pobres. Alguns deles não têm
documentos como carteira de identi-
dade, título de eleitor e certidão de nas-
cimento, mesmo tendo mais de 60
anos. A escolaridade dos idosos de
Manguinhos é muito baixa, com alto
índice de analfabetismo. “A ausência
de direitos é, em si, uma violência. A
violência não se resume a ações vio-
lentas praticadas contra os idosos. Ela
também está presente na impossibili-
dade de o idoso buscar seus direitos”,
diz Edinilsa.

Cliente preferencial?

As queixas mais comuns por parte
dos idosos foram em relação a servi-
ços como transporte – a gratuidade a
que têm direito nem sempre é respei-
tada – e saúde. Os entrevistados fo-
ram convidados a dar notas para vári-
as instituições públicas e as piores notas
foram obtidas pela classe política e pela
polícia. A Fiocruz, por outro lado, é
reconhecida como uma instituição pre-
sente e eficaz.

As leis de proteção ao idoso exis-
tem – estão na Constituição e no Esta-
tuto do Idoso –, mas prevêem uma série
de diretrizes que não são cumpridas.
Direitos garantidos por lei, como
gratuidade nos transportes e priorida-
de no atendimento à saúde, nem sem-
pre ocorrem na prática. Muitas vezes,
a reivindicação desses direitos resulta
em constrangimento e humilhação.

Se não forem tomadas providênci-
as, a situação tende a piorar. De 1991
a 2000, a população brasileira com
mais de 60 anos aumentou 35%, en-
quanto a população mais jovem cres-
ceu apenas 14%. “Não só os transpor-
tes e os serviços de saúde, mas também
outros setores da sociedade, terão que
sofrer mudanças para acolher o núme-
ro crescente de idosos. É necessário se
adaptar à realidade – a população está
envelhecendo”.

E

Situação de
idosos preocupa

Polícia Civil do Estado do Rio de Janei-
ro - publicado em 2003 sob o título
Missão investigar: entre o ideal e a re-
alidade de ser policial (Editora Gara-
mond), e já começa a dar frutos. De-
pois de chegar à conclusão de que a
polícia não possui um programa espe-
cífico para apoio emocional e psicoló-
gico aos funcionários, a equipe propôs
um modelo que está sendo implemen-
tado experimentalmente em diferentes
delegacias. Os primeiros resultados do
trabalho devem ser divulgados no início
de 2006. Paralelamente, os pesquisa-
dores desenvolvem um estudo seme-
lhante junto aos policiais militares. “Va-
mos insistir nesses trabalhos porque esse
é um tema muito pouco explorado”,
justifica Souza. “Já se estudou muito a
instituição, mas não os policiais”.
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Saiba mais
sobre o Claves

Criado em 1989 pela Escola
Nacional de Saúde Pública (Ensp)
da Fundação Oswaldo Cruz (Fio-
cruz), o Centro Latino-Americano
de Estudos de Violência e Saúde
Jorge Careli (Claves) é dedicado
à pesquisa, ao ensino e à assesso-
ria na investigação do impacto da
violência sobre a saúde da popu-
lação brasileira e latino-america-
na. Atua em colaboração com o
Instituto Fernandes Figueira (IFF) e
com o Centro de Informações Ci-
entíficas e Tecnológicas (Cict), uni-
dades da Fiocruz. Seu nome, Jor-
ge Careli, é uma homenagem a
um funcionário da Fiocruz, morto
por engano após uma ação da De-
legacia Anti-Seqüestro (DAS) do
Rio de Janeiro.

Um traço da
covardia
Pesquisadores estudam o risco
de maus-tratos contra pessoas
com deficiência

duro de acreditar – e de
aceitar –, mas portadores
de deficiências apresen-
tam um elevado risco de
sofrerem maus-tratos. Nos

Estados Unidos, crianças com dificul-
dades de aprendizagem sofrem 3,5
vezes mais abuso sexual do que aque-
las com desenvolvimento normal. No
Brasil, o tema não tem tanta visibilida-
de e a produção acadêmica também
é escassa. Um estudo sobre o assunto
está sendo desenvolvido por uma equi-
pe multidisciplinar formada por especi-
alistas da Fiocruz lotados no Claves e no
Instituto Fernandes Figueira (IFF) e por
parceiros da Universidade Veiga de
Almeida (UVA) e da Fundação Munici-
pal Lar Escola Francisco de Paula (Funlar),
da prefeitura do Rio de Janeiro.

O estudo tem como foco investi-
gar um grupo em situação de risco so-
cial com três vulnerabilidades: ser cri-
ança ou adolescente, ser portador de
deficiência e estar em situação de po-
breza. A idéia é identificar situações
de risco, analisar os efeitos dos maus-
tratos e propor ações preventivas.
Como o tema é delicado e envolve
questões de direitos humanos e cida-
dania, uma outra pesquisa simultânea
irá detectar situações de violação de
direitos e propor estratégias para
nortear políticas.

O grupo trabalha com pessoas de
0 a 24 anos, portadoras de diferentes
tipos de deficiências – visual, auditiva,
motora, mental, múltipla, paralisia ce-
rebral, autismo, psicose infantil e aque-
las que são dependentes de aparelhos.
As crianças e jovens são atendidos em
setores de assistência do IFF e da UVA
e em programas de reabilitação comu-
nitária e de desinstitucionalização da
pessoa com deficiência.

Por enquanto, os pesquisadores
estão terminando a fase de coleta de

É

dados. Mas uma análise preliminar já
pode identificar algumas tendências.
“Aparentemente, o padrão de violên-
cia contra deficientes no Brasil é se-
melhante ao já observado em países
de língua inglesa”, diz a pesquisadora
Fátima Gonçalves Cavalcante, coorde-
nadora dos dois estudos.

Trabalhos internacionais revelam
dados como a ocorrência de abuso se-
xual em 42% das 150 crianças com
múltiplas deficiências investigadas nos
Estados Unidos. De forma geral, pode-
se dizer que meninos com distúrbio so-
frem mais violência física e as meni-
nas sofrem mais abuso sexual. “A
violência está intimamente ligada à si-
tuação de desigualdade de poder.
Quanto maior é a severidade da defi-
ciência, maior é a assimetria de po-
der e maior o risco da criança”, lem-
bra Fátima. “A deficiência pode
mascarar sinais de maus-tratos e tor-
nar seu portador uma presa fácil de
situações de abuso”.
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P
elo menos ¼  da popula-
ção mundial usa algum
tipo de droga, segundo
uma pesquisa publicada
em Nova York. No Brasil,

a motivação para o uso de substâncias
ilícitas foi investigada em dois estudos
multicêntricos, que contaram com a
participação de especialistas da Fio-
cruz. As pesquisas que abordam fato-
res associados ao uso de drogas na ado-
lescência e ao uso de cocaína nos
presídios foram divulgadas recente-
mente nos periódicos científicos Revis-
ta de Saúde Pública da Universidade
de São Paulo (USP) e Ciência e Saúde

Coletiva da Associação Brasileira de
Pós-Graduação em Saúde Coletiva
(Abrasco), respectivamente.

Para cada ano a mais que se passa
na prisão, a chance de usar cocaína
aumenta em 13%. A conclusão é de
um estudo realizado pela médica Már-
cia Lazaro de Carvalho, da Escola Naci-
onal de Saúde Pública Sergio Arouca
da Fiocruz (Ensp), em parceria com pes-
quisadores da mesma unidade, com
dados da Secretaria de Justiça do Esta-
do do Rio de Janeiro. Foram seleciona-
dos 1.314 indivíduos que cumpriam pena
no sistema penitenciário do Rio de Ja-
neiro em 1998. A análise do questioná-

Fazendo a
cabeça dos
adolescentes

De forma geral, os fatores de risco
para o uso de drogas estão mais liga-
dos a características individuais dos ado-
lescentes. Alguns estudos sugerem que
o cigarro e o álcool funcionam como
ponte para um progressivo envolvimen-
to com drogas mais pesadas. Outros
mostram que adolescentes que usam
com freqüência drogas mais leves (como
maconha) não necessariamente irão usar
as mais pesadas (como cocaína). Espe-
cialistas falam em uma relação de pro-
babilidade e não de causalidade.

Em relação à família, o risco para o
adolescente usar drogas está associa-
do, de forma combinada, a fatores como
ausência de união entre pais e filhos,
envolvimento materno insuficiente, prá-
ticas disciplinares inconsistentes e exces-
siva permissividade, entre outros. Ou-
tros fatores citados são a falta de
motivação para estudos, o absenteísmo
na escola e o mau desempenho esco-
lar. A disponibilidade e a presença de
drogas na comunidade de convivência
também são vistas como facilitadoras
do uso de drogas entre adolescentes.

A pesquisa ainda investigou os fa-
tores de proteção para o uso de drogas.
As características individuais considera-

rio respondido pelos detentos revelou
que o ambiente carcerário, o uso de
álcool, de maconha e o tempo de cum-
primento de pena são fatores estimu-
lantes para o uso de cocaína na prisão.

Os usuários de cocaína na prisão
apresentaram maior freqüência de terem
sido jovens infratores, de terem visitado
alguém na prisão, de serem reinciden-
tes no crime e de já terem cumprido
maior parte da pena. O uso de cocaína
na prisão também esteve associado ao
uso de outras drogas, como álcool, ma-
conha e tranqüilizantes, ao consumo si-
multâneo de diferentes substâncias en-
torpecentes e à história de DST.

Drogas: por que te quero?
Identificados fatores que levam ao uso de drogas entre adolescentes e presidiários

das protetoras foram a auto-imagem po-
sitiva e capacidade de lidar com pro-
blemas de forma ativa. Em geral, ado-
lescentes que têm objetivos definidos e
investem no futuro apresentam probabi-
lidade menor de usar droga. No âmbito
da família, é importante o apoio dos pais,
o monitoramento e o estabelecimento
de normas para comportamento sociais,
incluindo-se o uso de drogas.

É nesse grupo - o de pessoas de 10
a 19 anos - que as manifestações da
violência provocam maior impacto.
Adolescentes e jovens são os que mais
morrem por conseqüência de agressões
e são também os que mais cometem
atos de violência. Além do uso de ál-
cool e drogas, outros comportamentos
e situações de risco relacionados à vio-
lência juvenil são a participação cons-
tante em brigas, o porte de armas, o
cultivo da masculinidade violenta e a
vida em comunidades com alto índice
de criminalidade e baixo capital soci-
al. Dados de 2004 do Ministério
da Justiça mostram que, entre
os adolescentes internados no
sistema socioeducativo brasi-
leiro, 94% são homens, 76%
têm entre 16 e 18 anos, 60%
são afrodescendentes, 87%
não concluíram o ensino fun-
damental e 6% são analfa-
betos, 51% estavam fora da
escola quando cometeram o
ato de infração e 66% pro-

vêem de famílias com
renda inferior a dois sa-
lários mínimos. O con-
sumo de drogas é alto
entre os internos - 86%
- e divide-se entre ma-
conha (67,1%), álco-
ol (32,4%), cocaína
(31,3%) e inalan-
tes (22,6%).


