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Resumo 

 

A dissertação analisa os dados da pesquisa “Violência, conflitos e crimes nos campi da 

Universidade Federal de Goiás” para investigar o consumo de drogas na comunidade 

acadêmica e suas crenças sociais. A primeira parte das análises se concentra em compreender 

e discutir o consumo dentro da universidade enquanto um fenômeno social, construindo o 

perfil do consumidor e do consumo, seja pelas substâncias consumidas, pelo consumo da 

comunidade acadêmica dentro dos espaços da universidade, como também pelo poli consumo. 

Seguida das análises sobre as crenças sociais da comunidade acadêmica e da comparação das 

crenças de consumidores e abstêmios. A abordagem quantitativa empregada na investigação 

usou de técnicas descritivas de visualização, redimensionamento de variáveis, e validação de 

resultados. Os resultados da investigação mostram que o perfil do consumo de drogas se 

concentra na Regional Goiânia, sendo maior entre discentes; que as substâncias mais 

consumidas são o álcool, tabaco e maconha; a existência, mesmo que ínfima, do consumo 

dentro das dependências da Universidade e do consumo múltiplo. Sobre as crenças sociais, 

comparando consumidores e abstêmios, temos a congruência de posicionamentos para as 

discussões sobre os temas sociais como Drogas; Direito de Matar e à Armas; e discordância 

entre os grupos para os temas Raça; Gênero; LGBTI+; Polícia, Criminalidade e Cadeia; 

Política, Governo e Direitos Humanos. Conclui-se que, as diferenças entre consumidores e 

abstêmios não podem ser explicadas e reduzidas às crenças sociais compartilhadas dois 

grupos, outras variáveis precisam ser incorporadas e combinadas nas análises.  

Palavras-chave: Estatísticas do Uso de Drogas, Crenças Sociais, Drogas e Universidade, 

Consumo de Drogas, Consumo de Drogas nas Universidades 

  



 

Abstract 

 

This dissertation analyzes data from the research “Violence, conflicts and crimes on the 

Federal University of Goiás campuses” to investigate drug use in the academic community 

and their social beliefs. The first part of the analysis focuses on understanding and discussing 

the consumption within the university as a social phenomenon, building the profile of the 

consumer and of the consumption, either by the substances consumed, the consumption of the 

academic community within the university spaces, as well as by the poly consumption. 

Followed by the analysis of the social beliefs of the academic community and of the 

comparison of the beliefs of consumers and abstainers. The quantitative approach employed 

in the research used descriptive visualization techniques, variable resizing, and result 

validation. The results of the investigation show that the profile of drug use is concentrated in 

Regional Goiânia, being higher among students; that the most consumed substances are 

alcohol, tobacco and marijuana; the existence, even the smallest, of consumption within the 

University premises and of multiple consumption. Regarding social beliefs, comparing 

consumers and abstainers, we have the congruence of positions for discussions on social 

topics such as Drugs; Right to Kill and Weapons; and disagreement between groups for 

discussions on social issues Race; Genre; LGBTI+; Police, Crime and Jail; Politics, 

Government and Human Rights. It is concluded that, the differences between consumers and 

abstainers cannot be explained and reduced to the social beliefs shared by two groups, other 

variables need to be incorporated and combined in the analyzes. 

Keywords: Drug Use Statistics, Social Beliefs, Drugs and University, Drug use, University 

Drug Use 
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Introdução 

Existe um problema com a atual política de drogas. O objetivo da política 

proibicionista é de erradicar o consumo, a produção e o comércio de drogas. Porém, com mais 

de cem anos de sua idealização, ainda não se conseguiu acabar com a produção e com a 

venda, assim como também não se conseguiu efetivar a proibição do consumo. Por outro 

lado, desde sua incorporação nas legislações nacionais cresce o número de presos por 

associação com o tráfico, cresce o número de mortos no combate ao tráfico, cresce o número 

de consumidores e o número de drogas produzidas e comercializadas, e cresce o número de 

dependentes químicos. Crescem também os lucros obtidos pelas indústrias armamentistas que 

alimentam ambos os lados do combate à “guerra às drogas”, os lucros dos sistemas prisionais 

que se tornaram empresas altamente rentáveis, e os lucros de quem controla o mercado ilegal 

(Misse, 1999 e 2007; Boiteux, 2006; Campos, 2015; Torcato, 2016; Relatório Mundial sobre 

Drogas da ONU, 2016, 2017 e 2018).  

Em outras palavras, o resultado da política proibicionista ao longo dos anos é uma 

combinação da valorização e expansão do mercado ilegal de drogas, do crescimento 

exponencial do número de presos, como também de mortos, e da marginalização de quem 

consome e comercializa. É preciso ressaltar ainda que vemos na ação repressora do 

proibicionismo um viés marcado por cor e classe dos indivíduos que lotam presídios e 

cemitérios (Relatório Mundial sobre Drogas da ONU, 2016, 2017 e 2018; Infopen, 2016; 

Atlas da Violência – Ipea, 2018).  

Como resultado do processo de marginalização e estigmas sofrido por consumidores 

e por quem comercializa tais substâncias, se propaga pela sociedade um temor em relação a 

elas. Os efeitos negativos que as drogas podem provocar nos sujeitos e sociedades se tornam 

interesse social e principal justificativa para a realização recorrente de estudos e 

levantamentos sobre seu consumo na tentativa de se entender o fenômeno social do vício, pois 

nesses estudos e levantamentos, sejam eles realizados por universidades ou por órgãos do 

governo, para a construção de conhecimento científico ou de políticas públicas, inexiste a 

possibilidade de um consumo recreativo e de ócio ser praticado de forma consciente e 

responsável por um ser autônomo (Misse, 2007; Campos, 2015; Calderón-Romero e Cáliz-

Romero, 2015).  
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Manter a não discussão sobre o tema das drogas, seu conceito e desenvolvimento 

como a questão social atual, contribui para o processo de manutenção do sistema político 

vigente, que é retroalimentado ao se ignorar suas falhas e fracassos influenciando a forma 

como a sociedade pensa as drogas e os conhecimentos científicos que esta produz. Por outro 

lado, é discutindo as drogas, enquanto sociedade, sua historicidade, as disputas de interesses 

políticos e econômicos, o processo de marginalização de culturas, povos e consumidores, que 

se pode combater a política proibicionista.  

Além de entender os efeitos das drogas no corpo de quem consome, na vida privada 

e social desse sujeito, se faz necessário desmistificar estigmas e sensos comuns, compreender 

as possibilidades de usos e promover um consumo saudável, responsável e consciente. Pois, 

acredita-se que somente com um diálogo honesto em sociedade será possível essa 

transformação, pautados em conhecimentos científicos livres da visão proibicionista, 

abrangentes e comprometidos com a verdade histórica.  

O presente estudo não tem a pretensão de encontrar todas as respostas para a questão 

das drogas, descontruir o modelo de abordagem atual proposto com o proibicionismo ou 

modificar a forma como as drogas e os consumidores são vistos socialmente. Porém, 

acreditamos que podemos fazer parte do processo de mudança e contribuir, ainda que 

minimamente, na construção de conhecimentos científicos que aproximem os sujeitos que 

consomem drogas com o restante da sociedade.  

Os objetivos do estudo são i) conhecer o perfil do consumidor de drogas da 

comunidade acadêmica da UFG e os tipos de consumo e ii) compreender as crenças sociais1 

dos consumidores de drogas da comunidade acadêmica da UFG quanto a temas debatidos em 

sociedade e que resultam na polarização de posicionamentos entre os favoráveis e contrários, 

verificando se elas se diferenciam quando comparadas com os que não consumem.  

Sendo na interação do sujeito com o meio social que se formam a identidade social e 

a própria sociedade, entender quem consome drogas, que tipo de drogas consome e como 

enxergam a sociedade, nos possibilitará contribuir para as discussões sobre o tema dentro da 

perspectiva alternativa (Taylor, 2000; Pequeno, 2010; Butler, 2015).   

Faremos isso utilizando os dados da pesquisa “Violência, conflitos e crimes nos 

campi universitários: subsídios para a formulação da política de segurança da Universidade 

                                                 
1 Neste trabalho utilizaremos os termos crenças, percepções e representações como substantivos genéricos, sem 
que os mesmos estejam associados a algum conceito ou teoria relacionada ao campo social. – Goffman (1974).  
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Federal de Goiás” (UFG). A pesquisa, realizada em 2015, investigou a população acadêmica 

da UFG sobre representações, práticas e valores quanto à temática de violência, conflitos e 

crimes ocorridos dentro dos territórios e imediações da universidade. Definimos como 

hipótese a homogeneidade entre os dois grupos, ou seja, a não diferença entre as crenças 

sociais de consumidores e de não consumidores de drogas, o que poderia indicar a não 

diferença entre os dois grupos e a não validade dos estigmas a eles atribuídos. 

O trabalho é divido em três partes. Sendo a primeira seção um resgate teórico sobre 

os conceitos e discussões que definem as drogas e a questão das drogas em sociedade, uma 

apresentação dos levantamentos e estudos sobre o tema e uma explanação sobre a pesquisa 

“Violência, conflitos e crimes nos campi universitários” e o banco de dados utilizados nas 

análises. Na segunda seção temos as análises do perfil do consumo e do perfil dos 

consumidores observados na comunidade acadêmica da UFG, casos de consumo dentro dos 

espaços da universidade e de consumo múltiplo. A última seção nos apresenta análises com a 

descrição das crenças sociais e a comparação dessas crenças entre consumidores e abstêmios.   

Pretende-se com este trabalho contribuir com o estudo crítico e interdisciplinar sobre 

o campo das drogas, na construção de conhecimentos científicos que aproximem os sujeitos 

consumidores com a sociedade e ajudar no processo de transformação do modelo político 

proibitivo e de controle das drogas para um modelo mais humano e multicultural, que respeite 

a diversidade e historicidade do consumo e que se funde na dignidade humana. 
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Seção I 
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Nesse capítulo abordaremos o conceito atual das drogas e como ele está inserido na 

política internacional proibicionista criada pelos Estados Unidos e coordenada pela ONU. 

Analisaremos estatísticas de encarceramento e homicídios, assim como as de consumo de 

drogas, dentro do processo de estigmatização e criminalização desses sujeitos, e quais os 

recursos utilizados pelo proibicionismo para chegar ao cenário atual de seletividade penal nos 

casos de envolvimento com drogas. Analisaremos dados oficiais e acadêmicos do consumo de 

drogas entre universitários produzidos no Brasil e na América Latina, as principais 

motivações para esses estudos e o cenário estabelecido para a realização da pesquisa sobre 

violência e crimes dentro da Universidade Federal de Goiás. 
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Drogas enquanto questão social 

A Organização das Nações Unidas (ONU) estabelece como marco legal para a 

questão das drogas a Comissão do Ópio de Xangai, em 1909. Essa comissão foi resultado de 

uma mobilização mundial, liderada pelos Estados Unidos da América (EUA), para discutir 

sobre os problemas enfrentados pela China e outros países com o consumo excessivo de ópio 

e outras substâncias psicoativas. Sendo a primeira de uma sequência de comissões em que se 

estabeleceram acordos internacionais de repressão e controle ao uso, produção e comércio de 

drogas, a Comissão de Xangai data o surgimento de uma preocupação mundial em torno do 

consumo de drogas. Como resultado desses acordos a atual política para lidar com a questão 

das drogas foi construída, baseada em duras leis repressivas de controle e proibição da 

produção, comércio e consumo, conhecida como política proibicionista (Carneiro, 2002; 

Boiteux, 2006; Escohotado, 2007; Torcato, 2016). 

Porém, mesmo com as proibições e com os regimentos internos aos países assinantes 

dos acordos, a produção e o comércio de drogas não deixaram de existir, foram apenas 

transladados para a ilegalidade. De um lado, temos um mercado ilegal lucrativo e em 

expansão, como nos mostram os Relatórios da ONU. Com crescimento constante e em âmbito 

mundial, o mercado ilegal de produção e venda de drogas movimenta toneladas em 

substâncias e centenas de bilhões de dólares e mantém uma estimativa de aproximadamente 

250 milhões de pessoas que anualmente consomem algum tipo de droga (Relatório Mundial 

sobre Drogas da ONU, 2016, 2017 e 2018). Por outro lado, a rigidez das legislações e 

medidas legais contribui em acirrar a relação entre traficantes e segurança pública, 

provocando uma onda crescente de violência e caos social em determinados países (Misse, 

1999; Carneiro, 2002; Boiteux, 2006; Escohotado, 2007).  

No Brasil, os altos índices de violência e criminalidade ligados ao comércio e 

consumo de drogas, além das questões sobre dependência química e saúde pública, alimentam 

o imaginário social e fortalecem o discurso da droga como um problema social, talvez o 

principal enfrentado por governos em todo o mundo. Imagens midiáticas do tráfico nas 

favelas e regiões destinadas ao consumo nos grandes centros, conhecidas popularmente como 

cracolândias, compõem o cenário de terror urbano. Complementado, ainda, pelos números de 

drogas, confrontos com traficantes, presos e mortos por envolvimento com tráfico ou pelo 

vício (Boiteux, 2006; Misse, 2007). 
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A população carcerária brasileira ocupa, atualmente, a terceira posição no ranking 

mundial de maiores populações carcerárias com 726.712 pessoas privadas de liberdade, sendo 

que, desse total, 26% dos homens e 62% das mulheres foram presos por envolvimento com 

tráfico (Infopen, 2016; Infopen Mulheres, 2018). Os homicídios registrados em 2016 no país 

totalizam 62.517 casos, tendo 71,1% deles ocorrido em um contexto de violência e por terem 

acontecido por meio de arma de fogo (Atlas da Violência – Ipea, 2018). Ainda que as 

estatísticas oficiais brasileiras sobre homicídios não são claras quanto ao contexto e condições 

de ocorrência dos eventos, noticiários policiais se encarregam de nos fazer enxergar o que os 

números não falam, o tráfico de drogas e a repressão ao tráfico matam diariamente.  

O aumento da população da região da Cracolândia em São Paulo e em outras cidades 

do país deu maior visibilidade para os casos de abuso e de dependência no uso de drogas, 

chamando a atenção de governos e sociedade e contribuindo para o temor em relação às 

drogas. Apesar do forte interesse social e científico sobre os riscos do consumo de drogas, há 

uma escassez de informações oficiais sobre os números de dependentes químicos no país. A 

principal explicação se dá pela própria dificuldade em se estabelecer um diagnóstico e de que 

o indivíduo procure algum tipo de ajuda. No entanto, sobre o consumo de drogas, 

periodicamente são realizados pesquisas e levantamentos que visam compreender o fenômeno 

e conhecer o perfil dos consumidores (II LPUDRC, 2017).  

Em 2009, a Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas (SENAD), por meio do 

Observatório Brasileiro de Informações sobre Drogas (OBID), e em parceria com o Instituto 

de Matemática e Estatística da Universidade de São Paulo (IME-USP), publicou o Relatório 

Brasileiro de Drogas onde reúne os resultados de pesquisas e indicadores produzidos por 

instituições da administração pública que estejam relacionados com o tema, visando facilitar o 

acesso a informações sobre o consumo de drogas no Brasil. Os dados presentes na publicação 

abrangem o período de 2001 a 2007 e são oriundos dos principais estudos nacionais sobre a 

discussão do consumo de drogas. Ao avaliar o Panorama do Consumo de Drogas no Brasil, 

capítulo I do Relatório, a prevalência apresentada, referente ao ano de 2005, indica um 

consumo, em pelo menos uma vez na vida, de 74,6% para álcool, 44% para tabaco, 8,8% para 

maconha, 6,1% para solventes, 5,6% para benzodiazepínicos, 4,1% para orexígenos e 3,2% 

para estimulantes. As conclusões encontradas nas análises são de que o consumo de drogas 

ilícitas é maior na Região Nordeste, de álcool é maior na Região Sudeste e de tabaco no 

Centro-Oeste. De forma geral, o consumo é maior entre os homens (Relatório Brasileiro de 

Drogas, 2009).  
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Em 2012 o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia para Políticas Públicas de 

Álcool e Outras Drogas (INPAD) da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) realizou 

o II Levantamento Nacional de Álcool e Drogas (II LENAD), continuando o monitoramento 

do consumo e atualizando as prevalências de uso coletadas no primeiro levantamento de 

2006. O estudo tem por característica fazer levantamentos distintos por substâncias, além de 

separar a população em adultos e menores de 18 anos. Assim, o consumo, em pelo menos 

uma vez na vida, para a população adulta em 2012, foi de 50% para álcool, 16,9% para 

tabaco, 9,6% para tranquilizantes, 6,8% para maconha, 3,8% para cocaína, 2,7% para 

estimulantes e 2,2% para solventes. A separação dos consumidores por gênero foi realizada 

apenas para álcool e tabaco, tendo maior prevalência entre homens para as duas substâncias. 

Ao comparar os resultados do levantamento anterior com o de 2012 podemos perceber uma 

redução no percentual de consumidores, no entanto, os autores afirmam que esta redução não 

impacta em mudança no padrão de consumo de drogas e reforçam os alertas sobre os perigos 

da associação com tais substâncias (II LENAD, 2012). A conclusão em que chegam os 

autores do II LENAD (2012) evidencia outro impacto social do proibicionismo2, a 

estigmatização das drogas.  

Voltando a 1914, os Estados Unidos formula a lei federal Harrison Act que limitava 

a distribuição de tais substâncias e utilizava como embasamento o conhecimento médico e 

farmacêutico para viabilizar o controle policial dessa distribuição, e, ainda que indiretamente, 

contribui para o surgimento das figuras do traficante e do viciado (Boiteux, 2014). Uma vez 

promulgada a lei, só se poderia ter acesso a narcóticos e outras drogas com uma receita 

médica que autorizasse a compra em boticas e farmácias fiscalizadas pela polícia. Logo, quem 

realizasse a compra fora dos locais autorizados ou sem a apresentação da receita médica 

estava cometendo um crime, e quem comercializava fora dos locais autorizados ou sem a 

exigência da receita médica também (Jesus et al, 2001; Campos, 2015; Torcato, 2016).  

Como a prescrição destas substâncias em casos de suspeitas de abuso e dependência 

era expressamente proibida, a primeira situação poderia ser entendida pela lei como um caso 

de dependência química ou doença mental, onde o sujeito passa a ser creditado como um 

viciado incapaz de compreender a ilegalidade de suas ações, e tão pouco de responder por 

elas. Já a segunda situação, poderia ser interpretada como um caso de tráfico de drogas e, 
                                                 
2 O primeiro impacto é o surgimento e a expansão do tráfico de drogas, criando redes criminosas internacionais 
articuladas política e economicamente (Boiteux, 2006). O segundo impacto é a violência intrínseca do mercado 
ilegal que recai sobre os corpos de quem se associa ao tráfico e de quem o combate, elevando o número de 
mortos e de presos (Misse, 2007). Por fim, o terceiro impacto é o processo de estigmatização das drogas que 
sofrem os sujeitos que a elas se associam, seja pela comercialização ou pelo consumo (Misse, 1999; Campos, 
2015). 
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portanto, um caso de polícia. Por deliberadamente infringir a lei, o traficante é visto como um 

bandido cruel, responsável pelas mazelas consequentes do vício e assim, uma representação 

do mal social (Misse, 1999; Reed, 2013; Campos, 2015). Surge daí o modelo médico-policial 

(Batista, 1998) ou médico-criminal (Campos, 2015) para se abordar o tema drogas e que 

influencia a legislação brasileira atual.  

A Lei Brasileira de Drogas de 1976 reforça a ação preventiva e repressiva das forças 

de segurança do Estado e criminaliza o porte e o uso de drogas como perigo abstrato à saúde 

pública, estando o dependente sujeito à obrigatoriedade do tratamento médico sob o 

argumento de reconhecer sua inimputabilidade penal. Em outras palavras, o usuário era 

encarado como infrator assim como o traficante, tendo como pena seu afastamento do 

convívio social, seja para tratamento médico ou para detenção (Brasil, 1976).  

Reformulada em 2006, ainda que baseada nas leis anteriores, a nova Lei de Drogas, 

Nº 11.343, inova com a criação do Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas 

(SISNAD) e em reconhecer o caráter humano do usuário de drogas ao retirar a sumariedade 

da pena de privação de liberdade (Brasil, 2006; Carvalho, 2014; Britto, 2017). Porém, 

ressalta-se que o consumo de drogas não deixa de ser crime e o consumidor continua sujeito 

às penalidades da lei, que pode ser desde uma admoestação verbal e uma recomendação à 

participação de cursos educativos sobre os efeitos nocivos das drogas, ou, quando assim 

decidido pelo poder judiciário, uma internação compulsória, dada sua incapacidade de 

reconhecer os perigos do consumo e de responder por seus atos diante à sociedade3. 

Apesar das mudanças na forma de lidar com os usuários, a lei de 2006 não foi capaz 

de resolver uma das principais inconsistências existente nas leis anteriores, a ‘ambiguidade na 

definição de quem é o traficante e quem é o usuário’ (Jesus, et. al, 2011). Ela está presente 

nos artigos 28 e 33 da Lei 11.343/06 (artigos 12 e 16 da Lei 6.368/76) e reforça a visão dada 

pela política proibicionista para o consumo e o comércio de substâncias entorpecentes. 

Enquanto no artigo 33 temos na tipificação para o crime de tráfico verbos que incluem 

“transportar, trazer consigo, guardar” qualquer tipo de drogas ilícitas, o artigo 28, parágrafo 1, 

classifica como para uso pessoal a existência de “pequena quantidade” para os mesmos verbos 

(Brasil, 2006).  

De um lado temos a prática de um crime hediondo, altamente repulsivo e que deve 

ser combatido com severidade, de outro temos uma prática ilícita de consumo de substâncias 

proibidas, contudo, seu praticante pode não ser capaz o suficiente para compreender seus atos 
                                                 
3 Ver Capítulo III da Lei de drogas, N° 11.343/06. 
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ou para controlar suas ações. Novamente vemos uma abordagem do modelo médico-policial 

ou médico-criminal sobre a questão das drogas, personificando bandidos e doentes (Batista, 

1998; Misse, 1999; Campos, 2015). 

A vinculação do consumo de drogas com os estigmas de viciado e doente, 

profundamente enraizada na sociedade, influencia como enxergamos o consumidor dessas 

substâncias, provoca temor, preocupações infundadas e preconceitos (Goffman, 1891; Misse, 

1999; Campos, 2015). Os perigos de uma associação com as drogas são as principais 

justificativas que levam pesquisadores e governos a realizarem levantamentos regulares sobre 

o consumo dessas substâncias, como vimos nos relatórios citados aqui.   

Mas, além de influenciar a forma como a sociedade vê o consumidor, o uso desses 

rótulos modifica a identidade social desses sujeitos e a relação deles com o restante da 

sociedade. Marconi Pequeno (2010) e Charles Taylor (2000) mostram que é da interação entre 

sujeito e sociedade que se constrói a identidade social. Trata-se um processo contínuo de 

afirmação entre ambas as partes que se molda a identidade e a relação desse sujeito com o 

meio. Tem início na tomada consciência do indivíduo quanto a sua própria existência dentro 

de um convívio social, e tem como contrapartida o reconhecimento do meio social para esse 

indivíduo, formando para ele uma identidade enquanto sujeito. 

Essa identidade é mediada pela forma como o sujeito tem consciência de si mesmo e 

pela forma como a sociedade o reconhece, podendo se tornar uma relação positiva e 

satisfatória quanto há uma concordância entre elas, ou angustiante e aflitiva caso ocorra uma 

falha nesse reconhecimento. Taylor (2000) argumenta sobre os efeitos que a ocorrência de 

uma ‘discrepância’ no processo pode causar no sujeito, segundo ele 

[...] uma pessoa ou grupo de pessoas podem sofrer reais danos, uma real distorção, 
se as pessoas ou sociedades ao redor deles lhes devolverem um quadro de si 
mesmas, redutor, desmerecedor ou desprezível. O não reconhecimento ou o 
reconhecimento errôneo podem causar danos, podem ser uma forma de opressão, 
aprisionando alguém numa modalidade de ser falsa, distorcida e redutora 
(TAYLOR, 2000, p.241).  

Erving Goffman (1891) vai falar do reconhecimento da identidade que o sujeito 

enxerga sobre si mesmo - identidade social real - quando comparada com a identidade que a 

sociedade enxerga do sujeito - identidade social virtual. Quando essas identidades sociais se 

diferem de forma negativa, ou seja, quando há uma discrepância entre elas, isso resulta na 

atribuição de estigmas para o sujeito por meio do grupo social em que está inserido. Em 

alguns casos, pode resultar também em uma fama negativa, uma má reputação, por aqueles do 

grupo que ainda não o conhecem.  
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No contexto da campanha proibicionista, o comerciante de drogas é (re)conhecido 

como traficante, “criminoso, o corruptor da sociedade”, bandido e delinquente, e o 

consumidor de drogas como o viciado, um sujeito “fraco, sem vontade própria”, “desregrado 

e abusador de substâncias que não eram aceitas pela sociedade”, incapacitado e doente (Velho 

1981, Boiteux, 2006). Em outras palavras, eles deixam de ser reconhecidos como sujeitos 

‘normais’ e passam a carregar o estigma e a má reputação de terem se envolvido com drogas e 

de violarem a lei.  

Para Goffman (1891, p. 62), “a função óbvia da má reputação é o controle social”, 

sendo que, no caso das drogas, o controle se dá pelo processo de criminalização desses 

sujeitos, fazendo com que passem a serem vistos socialmente como se carregassem o crime 

dentro de si, como sujeitos criminais e como sujeitos a serem temidos (Misse, 1999). Por 

outro lado, o estigma não recai em todos os sujeitos de forma igual, ele pesa mais sobre 

alguns quando somado com outros estigmas relacionados a marcadores sociais. 

A política proibicionista se destaca por conter um “viés socio-racial” e por se voltar 

contra “grupos minoritários e discriminados”, num “paradigma explícito de contenção e 

neutralização” desses sujeitos. (Wacquant, 2003, p. 11; Boiteux, 2006, p. 62-63). A socióloga 

Vera Batista, no prefácio do célebre “Punir os pobres” de Loic Wacquant (2003), aplicando à 

realidade da guerra às drogas, afirma que 

“[...] a clientela do sistema penal é recrutada no exército de jovens negros e/ou 

pobres (ou quase negros de tão pobres), lançados à própria sorte nos ajustes 

econômicos que as colônias sofreram naquela que ficou conhecida como a “década 

perdida”. A continuidade do fracasso retumbante das políticas criminais contra 

drogas só se explica na funcionalidade velada do gigantesco processo de 

criminalização gerado por ela.” (Wacquant, 2003, p.10-11).  

No mesmo livro, Wacquant (2003) argumenta sobre a construção do processo de 

criminalização dos pobres nos EUA, tido por ele como um projeto político do Estado norte-

americano que substitui ações assistenciais por ações penais em relação aos grupos pobres e 

desfavorecidos. O autor vai chamar de ‘ruptura do Estado social e hipertrofia do Estado penal’ 

a diminuição drástica de intervenção em assistência social e a implementação da política lei e 

ordem na disciplina social com o aumento da repressão policial (Wacquant, 2003). O aumento 

do encarceramento e a evolução do perfil de presos para uma composição majoritariamente de 

negros e pobres são os efeitos diretos da nova política. Efeitos idênticos, também, da nova 

política de drogas, o proibicionismo.  
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Ao analisar a composição do perfil de presos e mortos por associação com o tráfico e 

drogas, verificamos o resultado do processo de estigmatização e criminalização dos pobres. 

No Brasil, classe e raça atuam juntos na diferenciação histórica dos sujeitos. Os rótulos 

usados para designar os comerciantes e os usuários de drogas não se adequam quando estes 

são de classe econômica alta e de bairros e condomínios nobres.  

O tráfico como conhecemos pela mídia é característico das regiões periféricas e de 

moradias de baixa renda, este é dito como o comércio do ‘morro’, qualificado pela 

“socialização violenta”, por disputas, rivalidades, crimes e mortes (Machado da Silva, 1999, 

APUD Grillo, 2008, p. 130). Já o comércio realizado pela classe média e alta, facilmente 

encontrado em baladas e condomínios de luxo, vai ser entendido como empreendedorismo de 

jovens que buscam ‘curtir a vida sem preocupações e falsos moralismos’ (Grillo, 2008, p. 

130; Brancatelli, 2004, p. 2).  

Para os jovens ricos, o consumo e o comércio de drogas resultam em status. Nesses 

casos não se trata de vício, doença ou crime, mas sim de um comportamento juvenil 

característico do processo de amadurecimento e transição à vida adulta (Osse e Costa, 2011; 

Brancatelli, 2004; Marques e Cruz, 2000). Já para os jovens pretos e periféricos, o significado 

de sua aproximação e envolvimento com as drogas é explicado pelas estatísticas de prisão e 

homicídios.  

A população carcerária brasileira, terceira no ranking mundial, é composta em sua 

maioria por homens, jovens entre 18 a 29 anos, negros e com até o ensino fundamental 

concluído. Ainda que os registros de homicídios não tragam informações do contexto desses 

eventos, este é o mesmo perfil compartilhado com a população morta em homicídios: jovens 

de 15 a 29 anos, negros e de região periférica (Infopen, 2016; Infopen Mulheres, 2018; Atlas 

da Violência – Ipea, 2018).  

O entendimento a que se chega sobre a questão das drogas, como posta em nossos 

dias, é que ela mata e prende uma parcela específica da sociedade, a juventude pobre e negra. 

Drogas enquanto conceito 

O conceito sobre o que é droga está constantemente se modificando conforme 

também se transformam as sociedades. Na definição atual para drogas, proposta pela 

Organização Mundial da Saúde (OMS) e pela Organização das Nações Unidas (ONU), se 

destacam a capacidade de provocar efeito no organismo humano com seu consumo e a 

diversidade de substâncias com essa característica. A OMS define que “droga é toda 



35 
 

 

substância natural ou sintética que introduzida no organismo vivo, pode modificar uma ou 

mais de suas funções” (OMS, 1993, p. 69-82). Já a definição da ONU traz o fator legalista 

para o conceito das drogas, caracterizado pela diferenciação entre as substâncias, que é 

resultado da política internacional proibicionista. Em sua definição, as Nações Unidas 

ampliam o conceito da OMS ao afirmar que 

“as drogas são substâncias químicas que afetam o funcionamento normal do corpo 

em geral ou do cérebro. Nem todas as drogas são ilícitas. A cafeína (encontrada no 

café ou na Coca-Cola), a nicotina (em cigarros) e o álcool, por exemplo, são drogas 

tecnicamente lícitas, embora geralmente não sejam chamadas assim. Os remédios, 

prescritos pelo médico ou adquiridos nas farmácias, são drogas lícitas que nos 

ajudam a nos recuperar de doenças, entretanto, a forma como as usamos pode levar a 

uma relação problemática ou mesmo de dependência.” (ONU, 2019). 

Conforme vimos, o proibicionismo reorganizou a discussão sobre as drogas para 

dentro do campo da saúde pública e da segurança pública, limitando as discussões sobre o 

tema ao vício e ao tráfico, e isso pode ser percebido na definição proposta pela ONU e nas 

legislações sobre o tema no mundo. Há uma constante ênfase na legalidade ou ilegalidade das 

substâncias, ao mesmo tempo em que há uma preocupação em validar o consumo e as 

substâncias consideradas lícitas, reforçando a mensagem dos danos de um consumo não 

regulamentado. Os países assinantes dos acordos internacionais são incentivados a incorporar 

em suas legislações federais medidas estabelecidas pela política proibicionista, e, com isso, 

compartilham a mesma definição sobre as drogas.  

O Brasil, um dos assinantes desses acordos, traz em sua Constituição a proibição do 

cultivo e produção de drogas e considera o tráfico dessas substâncias como crime hediondo, 

ou seja, ‘inafiançável e insuscetível de graça ou anistia’ (Constituição Federal, art. 5º inc. 

XLIII e art. 243). Tem ainda a lei federal brasileira antidrogas, nº 11.343/2006, que estabelece 

medidas e ações de prevenção e repressão à produção, comércio e consumo, e considera 

drogas como “as substâncias ou os produtos capazes de causar dependência, assim 

especificados em lei ou relacionados em listas atualizadas periodicamente pelo Poder 

Executivo da União”. No artigo 66º da mesma lei, se complementa a definição ao afirmar que 

“denominam-se drogas substâncias entorpecentes, psicotrópicas, precursoras e outras sob 

controle especial” (Brasil, 2006, parágrafo único, art. 1º; art. 66).   

Porém, a forma como o conceito de drogas foi definido apresenta fragilidades que 

podem contribuir em intensificar problemas sociais enfrentados por determinados países, 
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como os exemplos mais explorados pela mídia e pela própria política proibicionista, a 

violência excessiva do tráfico e os casos de grave dependência química.  

Quando mudamos o ponto de origem estabelecido pela ONU para a discussão das 

drogas, Comissão de Xangai em 1909, para aprofundar as análises na história do homem das 

sociedades ancestrais, temos que a historicidade das drogas e seu papel nessas sociedades se 

sobrepõem ao proibicionismo e ao adoecimento do povo chinês. A verdade é que essas 

substâncias sempre estiveram disponíveis na natureza e o uso delas é considerado uma prática 

social do homem, que esteve presente em diferentes povos e sociedades, assumindo diferentes 

significados e valores (MacRae, 2001; Carneiro, 2002; Escohotado, 2007; Torcato, 2013 e 

2016).  

O historiador Carlos Eduardo Torcato (2016), na busca por compreender a proibição 

das drogas no Brasil, discute em seu trabalho sobre as origens das drogas e destaca os 

diferentes usos e destinos que eram atribuídos a elas. Muitas plantas que hoje se encaixam na 

definição proposta pela ONU, eram conhecidas por seu poder farmacêutico e medicinal, até 

mesmo nutritivo, e por isso eram incorporadas na culinária e na alimentação popular de 

sociedades e nações. Outras plantas eram utilizadas em rituais religiosos e xamânicos, 

possuíam grande valor cultural para esses povos, por vezes considerada como plantas 

sagradas. Tinham ainda as de valor econômico significativo, se tornando a base econômica de 

muitos países, destinadas ao comércio interno e de exportação (Torcato, 2016).  

Todavia, ao ignorar o significado histórico-cultural dessas substâncias para suas 

respectivas nações, o proibicionismo contribuiu com a aniquilação da diversidade e uma 

segregação de povos e culturas. Ao admitir um caráter semelhante ao da moral cristã, o 

proibicionismo contribuiu com a intolerância religiosa causando prejuízos na realização de 

rituais sagrados e provocando preconceitos a ritos e religiões ancestrais. De forma similar, ao 

controlar a produção e comércio, a política proibicionista contribuiu para um acumulo de 

capital e riquezas a determinados setores e indústrias, prejudicando a economia dos países 

produtores (MacRae, 2001; Torcato, 2016).  

Inclusive, o poder econômico da produção e comércio das drogas talvez seja o 

principal motivo das disputas pelo seu controle. De fato, ele explica a questão contextual em 

torno do marco legal proposto pelas Nações Unidas, a crise do ópio na China, e o porquê da 

manutenção da política proibicionista, apesar de seus evidentes fracassos.  



37 
 

 

Em meados do século XVIII, os ingleses eram conhecidos como principais 

fornecedores de ópio por conta da exploração das riquezas naturais de suas colônias e 

mantinham fortes laços comerciais com o restante da Europa e do Oriente. Já a China era 

conhecida pelo hábito de consumo do ópio, tanto para fins medicinais quanto para o fumo, e, 

por isso, se mostrava um excelente mercado consumidor. Com a prática do fumo de ópio 

popularizou o seu consumo e provocou um adoecimento do povo chinês, o mais severo caso 

de dependência química relatado até então, tendo um quarto da população masculina adulta 

composta por dependentes do ópio, levando o governo a declarar uma proibição do consumo 

em território nacional (Boiteux, 2006; Torcato, 2016). O descontentamento da Inglaterra em 

perder um importante mercado consumidor provoca a deflagração das Guerras do Ópio. 

Torcato ao relatar a gravidade e o desfecho da crise chinesa discorre 

“A situação teria chegado a tal ponto no século XIX, que a Corte acabou optando 

pela saída tradicional, ou seja, o reforço da autoridade, a proibição do ópio e a 

restrição do comércio com os estrangeiros. Essa política levou a duas guerras, entre 

1839-1842 e 1856-1860. Derrotada, a China se viu obrigada a se abrir para o 

comércio com os estrangeiros e assistir a disseminação do vício entre seus 

compatriotas.” (Torcato, 2016, p. 117-118). 

Os Estados Unidos enxergam nessa situação uma oportunidade de se estabelecer 

mundialmente por meio de alianças com países que se opunham a política vigente de 

exploração colônias e se utiliza do argumento de discutir o problema de drogas no mundo 

para convocar diversos outros países a pensarem em medidas e ações de controle e redução da 

produção e do comércio de ópio, no que veio a ser chamar Comissão de Xangai, de 1909. 

Esse foi o primeiro dos encontros e convenções internacionais com o propósito de se construir 

a agenda da política proibicionista. E foi ali, somente a partir do século XIX, por conta da 

globalização já existente e pelo interesse no modelo proibicionista, que se definiu o conceito 

global para o que seriam drogas e que se mantém até hoje (Boiteux, 2006; Torcato, 2016).  

Há questionamentos sobre os reais interesses em se ter um controle internacional 

sobre a produção e o comércio dessas substâncias, e sobre os esforços dos EUA em liderar a 

campanha. Mas o fato é que países cuja economia se baseava no cultivo de plantas como o 

ópio, e outras consideradas drogas, tiveram que se adequar à nova política e sofreram com as 

disputas pelo controle comercial das drogas. Atualmente, a indústria farmacêutica se beneficia 

desse controle ao acumular fortunas com a licença e venda de medicamentos, e do outro lado, 

o mercado ilegal e a repressão policial ao tráfico também são responsáveis por movimentar 

exorbitantes valores (Boiteux, 2006; Relatório Mundial sobre Drogas da ONU, 2018).  Em 
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outras palavras, o modelo médico-penal imposto pelo proibicionismo interessa 

financeiramente a quem o controla (Batista, 1998; Misse, 1999; Boiteux, 2006; Campos, 

2015). 

Contudo, se a droga é o que o homem e o meio social dizem dela e se a compreensão 

desse conceito necessita de ser feita dentro de seu contexto histórico cultural, alternativas a 

esse conceito começaram a serem propostas de forma a incorporar o fator social em seu 

entendimento (Fernandes, 1989; Misse, 1999; Romaní, 2007; Torcato, 2016). Essas 

alternativas se apegam ao valor histórico das drogas e ao entendimento de que antes do 

proibicionismo não havia um perigo social iminente do uso dessas substâncias4, pois elas 

eram entendidas dentro de seus significados sociais, culturais e religiosos (MacRae, 2001). De 

forma que, para se entender os efeitos do uso na vida social e privada dos consumidores, é 

necessário mais do que um entendimento biológico e farmacológico das substâncias, é preciso 

entender o contexto e as estruturas sociais do consumo.  

O antropólogo e historiador Oriol Romaní Alfonso (2007) apresenta um exemplo de 

definição alternativa quando diz que as drogas são  

“substâncias químicas que incorporadas ao organismo humano, tem a capacidade 

de modificar várias funções deste organismo; cujos efeitos, consequências e 

funções estão condicionados, sobre tudo, pelas definições sociais, econômicas e 

culturais das sociedades que as utilizam elabora.” (Romaní, 2007, p. 117-119). 

Em outras palavras, Romaní resgata a pluralidade e a diversidade de significados que 

a droga pode possuir quando inserida em diferentes grupos sociais, e afirma que seus efeitos 

somente podem, de fato, serem compreendidos quando avaliados conjuntamente ao meio 

social. No mesmo sentido, o antropólogo e psicólogo social Edward MacRae vai dizer que os 

efeitos psicossociais do uso de drogas, e o entendimento sobre, “dependem não só das suas 

propriedades farmacológicas, mas igualmente das atitudes e personalidade do usuário e do 

meio físico e social onde ocorre o uso” (MacRae, 2001, p. 15).  MacRae argumenta ainda 

sobre o insistente foco do modelo proibicionista atual em investir na repressão ao consumo, o 

autor afirma que “ao perder de vista os seus aspectos culturais, deixa-se de atentar para 

possibilidades de prevenção e controle dos efeitos indesejáveis bastante mais eficazes que o 

mero proibicionismo” (MacRae, 2001, p. 14).  

                                                 
4 Casos de adoecimento e dependência química como o da China no séc. XVIII deveriam ser analisados 
isoladamente, por se tratarem de uma exceção de acordo com os registros históricos (MacRae, 2001; Torcato, 
2016) 
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Com efeito, compreender o consumo de drogas sob o modelo sociocultural não 

significa negligenciar os efeitos nocivos das drogas, tanto para sujeito como sociedade, ao 

contrário, ampliar o foco de análise sobre o consumo por considerar seu valor e contexto 

social cria a possibilidade de um espaço para o diálogo em sociedade, baseado na reflexão e 

livre de julgamentos, promovendo um consumo responsável e consciente.   

Consumo de drogas entre universitários 

  No mesmo ano de publicação do Relatório Brasileiro de Drogas (2009), foi também 

apresentado o primeiro Levantamento Nacional sobre o Uso de Álcool, Tabaco e Outras 

Drogas entre Universitários das 27 Capitais Brasileiras, realizado pelo OBID/SENAD em 

parceria com o Grupo Interdisciplinar de Estudos de Álcool e Drogas (GREA) do Instituto de 

Psiquiatria do Hospital das Clínicas (IPq-HC) da Faculdade de Medicina da Universidade de 

São Paulo (FMUSP). A justificativa para a realização desse levantamento é dada pela 

relevância social dos universitários, tidos como futuros profissionais, e também pela 

afirmativa de terem um consumo mais intenso do que o restante da população (SENAD-

GREA, 2009). Infelizmente, uma característica importante dessa população é o perfil 

estratificado que ela possui, pois, há um processo de filtragem, por classe e por raça, nas 

seleções das universidades. 

O Perfil Geral do Universitário Brasileiro, apresentado na seção II do Levantamento 

Nacional sobre Uso de Drogas entre Universitários, mostra que 62% dos universitários se 

consideram brancos, 25% se consideram pardos, os que se consideram negros representam 

6% dos universitários e asiáticos e indígenas somam 3%. Em relação à classe 

socioeconômica, 77% dos respondentes se concentram entre as classes A1, A2, B1 e B2, 

tendo a classe A1 uma concentração de apenas 6%. A distribuição por idade apresenta 75% 

dos universitários com até 34 anos. Em 2009, o perfil dos universitários brasileiros era 

formado por jovens brancos, de classe econômica de média à alta, um perfil oposto ao 

apresentado na seção anterior (SENAD-GREA, 2009). 

Essa diferença de perfil precisa ser levada em consideração nas analises sobre 

consumo de drogas, pois, além de nos fazer refletir sobre as desigualdades sociais que a 

juventude brasileira é submetida e de como explicam uma parte da juventude tendo acesso à 

educação superior enquanto outra sendo presa e morta pelo Estado, ela é uma fonte rica de 

informações que descontrói os estigmas relacionados ao consumo (Boiteux, 2006).  
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Vimos nas seções anteriores que o consumidor de drogas passou a ser visto 

socialmente como um doente, viciado e incapaz de ter controle sobre sua própria vida, mas 

dentro do consumo universitário temos jovens em um processo de formação enquanto 

profissionais, ou seja, jovens que estudam, participam e interagem em atividades sociais, 

ainda que tenham a presença do consumo de drogas em seu meio. Ou seja, consumidores 

apresentando características opostas às propagadas pelos estigmas do proibicionismo 

(Boiteux, 2006; Campos, 2015).  

Analisando os resultados do Levantamento Nacional entre Universitários vemos que 

as mesmas substâncias listadas como mais consumidas entre esse público são as mais 

consumidas entre a população brasileira em geral, tendo ainda um aumento do uso de 

anfetamínicos pelos jovens universitários. Por outro lado, o percentual de consumidores entre 

os universitários é maior do que entre a população geral. Observando as respostas sobre o 

consumo na vida entre as principais substâncias consumidas, os universitários brasileiros que 

consomem representam 86,2% para álcool, 46,7% para tabaco, 26,1% para maconha, 20,4% 

para solventes, 13,8% para anfetamínicos, 12,4% para tranquilizantes e 7,7% para cocaína 

(SENAD-GREA, 2009). A Tabela 1 traz os resultados sobre consumo detalhando por época 

de uso e substâncias.  
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A análise cruzada do consumo de drogas com outras variáveis presentes no estudo 

revela resultados interessantes, como o consumo entre homens ser maior do que entre  

mulheres, e como o consumo por parte de universitários de instituições privadas é maior do 

que o consumo por universitários das universidades públicas, o que mostra ser um paradoxo 

em relação à percepção que a sociedade possui das universidades federais e estaduais. Ao 

cruzar os dados com as diferentes faixas etárias percebe-se uma mudança no perfil de 

consumo dos estudantes, entre 18 a 24 anos o destaque se dá no consumo de álcool e 

solventes, entre 25 a 34 anos eles consomem mais maconha, alucinógenos, ecstasy e 

sintéticas, mas é após os 35 que o consumo de tabaco e substâncias ilícitas em geral é mais 

intenso, destacando o consumo de anfetamínicos, analgésicos opiáceos e sedativos (SENAD-

GREA, 2009).  

86,2
46,7
48,7
26,1
20,4
13,8
12,4
7,7
7,6
7,5
5,5
3,8
2,7
2,2
1,7
1,4
1,2
1,2

Merla 0,8
0,8
0,2

0,6
0

0,1 0,1

Fonte: Levantamento Nacional sobre Uso de Drogas entre Universitários, SENAD-GREA, 2009.
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60,5
27,8
35,8
13,8
6,5

Crack

Anticolinérgicos

Cetamina

Heroína

72

10,5

Esteróides Anabolizantes

Xaropes à Base de Codeína

Drogas Sintéticas

Sedativos ou Barbitúricos

Chá de Ayahuasca

Anfetamínicos

Cocaína (Pó)

Alucinógenos

Ecstasy

Analgésicos Opiáceos

Tabela 1: Consumo de drogas por universitários brasileiros segundo dados do Levantamento 
Nacional sobre Uso de Drogas entre Universitários.

Uso na 
vida (%)

Substâncias Uso nos úlitmos 12 
meses (%)

Uso nos últimos 30 
dias (%)

Tranquil izantes e Ansiolíticos

Álcool

Produtos de Tabaco

Uso de Drogas Il ícitas

Maconha/ Haxixe/ Skank

Inalantes e Solventes
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Outros Levantamentos 

Pesquisas em âmbito local realizadas por universidades, também sobre o consumo de 

drogas entre universitários, nos ajudam a compreender os impactos sociais do consumo na 

vida social e acadêmica desses jovens.  

Na pesquisa realizada na Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) com 

discentes do curso de Pedagogia, o consumo de drogas relatado, em pelo menos uma vez na 

vida, foi de 62,9% para álcool, 23,8% para tabaco, 15% para tranquilizantes, 7,8% 

anfetaminas, 7,5% para maconha, 5,4% para inalantes e 4,1% para analgésicos. Dos que 

consomem, mais de 50% tem até 24 anos e em sua maioria de classe B1/B2 (Portugal, Cerutti 

Jr. E Siqueira; 2014). Já na pesquisa realizada com alunos de Enfermagem da Universidade 

Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO), os dados mostram um consumo, também em 

pelos menos uma vez na vida, de álcool de 81,4%, de tabaco de 24,7%, maconha de 22,3%, 

hipnóticos de 10,2% e de outras substâncias de 17,15% (Magalhães et. al, 2018).  

Estudos com universitários em outros países da América Latina também mostram a 

preocupação em relação ao consumo de drogas. Na Universidad Tecnológica de Pereira, na 

Colombia, o consumo, na vida, de substâncias consideradas ilícitas, entre alunos de 

Enfermagem, foi de 16,7% para cannabis (maconha), 8,8% inalantes e 4,1% para ecstasy, 

como principais substâncias. Os discentes quando perguntados sobre a disponibilidade dessas 

substâncias dentro da universidade indicam encontrar facilmente para compra e consumo. A 

motivação para a pesquisa foi por se conhecer os efeitos negativos do consumo de drogas para 

a qualidade de vida do consumidor, assim como os impactos sociais do consumo e outras 

problemáticas associadas (Mosquera, Artamónova e Mosquera, 2011).  

Na pesquisa realizada com alunos do primeiro ano da Universidad Austral de Chile, 

o consumo relatado, nos últimos 06 meses, mostrou associação significativa com variáveis 

como o sexo, área do conhecimento e moradia do discente. Os percentuais de consumo 

encontrados foram de 77,6% para álcool, 47,7% para tabaco, 26,5% para maconha, 2,4% para 

alucinógenos, 1,8% para cocaína, 1,7% para anfetamina e 1% para pasta base (Seguel, 

Santander e Ramos; 2012). 

Uma pesquisa realizada na Universidad Católica André Bello, em Caracas – 

Venezuela, indica como o estilo de vida e os maus hábitos de estudantes universitários, 

incluindo o uso de drogas, podem impactar em sua saúde física e psicológica. Ficou 

comprovado pelo modelo proposto no estudo que o não consumo de droga afeta 
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negativamente no desenvolvimento de doenças como ansiedade, depressão e não bem-estar. 

Entre os discentes entrevistados na pesquisa, 75% afirmaram se automedicar, 25% fazem uso 

de álcool, 13% afirmaram serem fumantes ativos, 7% consomem drogas ilícitas e 5% fazem 

uso de ansiolíticos e estimulantes sem prescrição médica (Angelucci, Cañoto e Hernández; 

2017).  

Outro comportamento associado aos jovens é o poli consumo, que trata do consumo 

simultâneo ou concorrente de mais de um tipo de droga. Pesquisas na América Latina, 

incluindo o Brasil, mostram consideráveis percentuais dessa prática entre universitários. 

Rodrigues et. al (2012) comparam os resultados sobre consumo e poli consumo entre 

universitários da área da saúde de seis cidades/países da América Latina, no último ano de 

graduação. A Colômbia lidera no consumo com 66,5% dos discentes entrevistados 

consumindo algum tipo de droga, e destes 33,8% assumem fazer poli consumo. Em seguida 

tem o Brasil, com 65,1% de discentes consumidores de drogas enquanto 27,9% que afirmam 

fazer poli consumo. Depois temos o Chile com o maior percentual de poli consumo, 51,1% de 

discentes consumidores e deles 42,7% consome mais de uma substância. Nicarágua apresenta 

42,6% de discentes consumidores de drogas e 31,6% deles praticam poli consumo. Jamaica 

tem 29,2% de universitários que consomem drogas e entre eles 18,6% usam mais de uma 

substância. Por fim, El Salvador apresenta 18,8 dos universitários consumidores e 39,7% 

praticam poli consumo.  

A substância mais consumida é o álcool, combinada com o tabaco, maconha, drogas 

prescritas e cocaína, ainda podendo ser combinadas três ou mais substâncias de uma vez. A 

preocupação em relação ao poli consumo está na ocorrência de acidentes automobilísticos, 

atos de violência, atividade sexual sem proteção, abusos e estupros, apagão de memória, 

overdose, doenças e mortes, caracterizando um consumo de risco aos consumidores 

(Rodrigues et. al, 2012). O poli consumo e o consumo de risco precisam ser evitados devido 

aos danos e impactos reais que causam na vida dos consumidores, principalmente dos jovens 

menores de 24 anos, como os universitários. No entanto, para se conseguir uma redução nos 

índices de consumo de risco, é necessário, e urgente, uma educação sobre e para o consumo 

de drogas, diferente da oferecida pela política proibicionista, livre dos estigmas, que forneça 

informações confiáveis e promova uma reflexão sobre o consumo consciente e responsável.  
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O problema 

A política proibicionista não conseguiu sucesso em alcançar seu objetivo primário e 

principal, a erradicação das drogas. No entanto, seu resultado ao longo dos anos é uma 

combinação da valorização e expansão do mercado ilegal de drogas, do crescimento 

exponencial do número de presos, como também de mortos, e da marginalização de quem 

consome e comercializa, aumento a violência das relações em torno do comércio e consumo, 

impactando na estigmatização dos sujeitos envolvidos nessa relação (Misse, 1999 e 2007; 

Boiteux, 2006; Campos, 2015; Relatório Mundial sobre Drogas da ONU, 2016, 2017 e 2018; 

Infopen, 2016; Atlas da Violência – Ipea, 2018).  

A construção de estigmas contribui em propagar o temor social em relação às drogas. 

A vinculação dos rótulos doente e bandido aos sujeitos que consomem drogas e as 

comercializam, respectivamente, própria do modelo médico-policial ou médico-criminal, 

contribui com a visão enviesada propagada pelo proibicionismo, adotada pelas legislações dos 

países assinantes dos acordos internacionais de controle e internalizadas socialmente, 

influenciando a forma como os enxergamos (Goffman, 1891; Batista, 1998; Misse, 1999; 

Jesus, et. al, 2011; Campos, 2015). No Brasil, o impacto social do modelo proibitivo, de 

controle e de estigmatização é visto nos índices de encarceramento e de homicídios, onde o 

viés de raça e classe social determina quem pagará por tal associação (Infopen, 2016; Atlas da 

Violência – Ipea, 2018). 

Alternativas críticas ao proibicionismo são pensadas como forma de ressignificar 

socialmente o conceito das drogas, retirar rótulos e estigmas dos consumidores, propiciando a 

abertura para o diálogo e a conscientização sobre os efeitos das drogas e o consumo, visando 

assim o consumo responsável (Fernandes, 1989; Misse, 1999; MacRae, 2001; Romaní, 2007; 

Calderón-Romero e Cáliz-Romero, 2015; Torcato, 2016). O presente estudo pretende 

contribuir na construção de conhecimentos científicos que aproximem consumidores e 

sociedade, servindo de base para o início do diálogo. Acreditamos que conhecer quem 

consome drogas, que tipo de drogas consome e compreender como estes enxergam a 

sociedade ajudará nas discussões sobre o tema dentro das perspectivas alternativas, uma vez 

sendo da interação do sujeito com o meio social que se formam a identidade social e a própria 

sociedade (Taylor, 2000; Pequeno, 2010; Butler, 2015)  

Os objetivos do estudo são i) conhecer o perfil do consumidor de drogas da 

comunidade acadêmica da Universidade Federal de Goiás (UFG) e os tipos de consumo e ii) 
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compreender as crenças sociais5 dos consumidores de drogas quanto a temas debatidos em 

sociedade e que resultam na polarização de posicionamentos entre os favoráveis e contrários, 

verificando se elas se diferenciam quando comparadas com os que não consumem. 

Utilizaremos os dados da pesquisa “Violência, conflitos e crimes nos campi universitários: 

subsídios para a formulação da política de segurança da UFG”, realizada em 2015. A pesquisa 

investigou junto à sua comunidade acadêmica sobre representações, práticas e valores quanto 

à temática de violência, conflitos e crimes ocorridos dentro dos territórios e imediações da 

universidade.  

Definimos como hipótese a homogeneidade entre os dois grupos, ou seja, a não 

diferença entre as crenças sociais de consumidores e de não consumidores de drogas, que, em 

último, indicaria a não diferença entre os dois grupos e a não validade dos estigmas a eles 

atribuídos. 

 

Pesquisa Violência, Conflitos e Crimes nos campi universitários 

Com a expansão das universidades por meio do Programa Federal de Apoio a Planos 

de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (Reuni)6 houve o aumento no 

número de professores, estudantes e servidores que compõe as comunidades acadêmicas no 

Brasil. A Universidade Federal de Goiás foi uma das beneficiadas pelo programa e viu 

aumentar o fluxo de pessoas dentro dos seus câmpus, o que contribuiu também para a 

construção de um discurso sobre a constante prática de crimes e sobre a insegurança que 

pairava sobre as dependências da universidade. Em algumas situações, o discurso foi 

fomentado pelos meios de comunicação locais com manchetes que ressaltavam os crimes de 

maior gravidade e menor incidência, tornando mais frequentes questionamentos de que o 

ambiente universitário estivesse “mais inseguro” e “mais violento” (Bahia, 2015; Morais, 

2017; Castro e Constantino, 2017).  

Diante da preocupação da comunidade universitária, a reitoria da UFG decidiu 

buscar informações mais precisas sobre o que pensavam os vários sujeitos da comunidade a 

respeito das práticas de uso e venda de drogas, de violência, de roubos e furtos, entre outros 

                                                 
5 Neste trabalho utilizaremos os termos crenças, percepções e representações como substantivos genéricos, sem 
que os mesmos estejam associados a algum conceito ou teoria relacionada ao campo social. – Goffman (1974).  
6 Se trata de um programa federal desenvolvido pelo do Ministério da Educação e Cultura (MEC) com o objetivo 
de ampliar o acesso e a permanência no ensino superior. O Reuni foi instituído pelo Decreto nº 6.096, de 24 de 
abril de 2007, e é uma das ações que integram o Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE). (site do MEC) 
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crimes e conflitos, dentro da Universidade. A pesquisa “Violência, conflitos e crimes nos 

campi universitários: subsídios para a formulação de política de segurança da UFG” é 

resultado dos debates internos à instituição em relação às preocupações com o tema 

segurança, e foi realizada em parceria com o Núcleo de Criminalidade e Violência 

(NECRIVI), vinculado à Faculdade de Ciências Sociais (FCS). A pesquisa englobaria três 

grandes objetivos, sendo o Objetivo 01: Política de segurança em outras universidades, 

“A pesquisa efetivada escrutinou as abordagens e soluções adotadas por instituições 

universitárias públicas brasileiras, de modo a identificar exemplos e contraexemplos 

para a formulação de uma política adequada à realidade da Universidade Federal de 

Goiás (UFG). A pergunta que norteou os estudos assim se apresentou: como se 

relacionam diferentes desenhos institucionais, processos decisórios internos e 

políticas de prevenção ou controle da violência nas universidades públicas 

brasileiras?” (Oliveira e Santibanez, 2015, p. 10); 

o Objetivo 02: Incidência de crimes e conflitos na UFG,  

“O objetivo do levantamento quantitativo foi o de identificar e analisar as 

ocorrências relativas a conflitos intersubjetivos, crimes e contravenções nos câmpus 

da UFG, incluídas as regionais (situadas em Catalão, Jataí e Cidade de Goiás) que 

tenham sido registradas tanto no âmbito interno da Universidade, quanto em 

delegacias de polícia competentes para averiguar crimes e contravenções na região 

em que os câmpus se situam.” (Oliveira e Santibanez, 2015, p. 7); 

e por fim, o Objetivo 03: Abordagem qualitativa do sentimento de insegurança, 

“O objetivo deste subprojeto foi descrever e mensurar as representações 

(julgamentos e valores) sobre risco, ocorrências de violência e tráfico de drogas nas 

Regionais da UFG, via pesquisa no modelo survey, por meio de grupos focais e 

entrevistas em profundidade, permitindo a identificação dos principais temas, 

conceitos e variáveis (qualitativas e quantitativas) que compõem as representações 

da comunidade universitária.” (Oliveira e Santibanez, 2015, p. 9). 

Para ‘descrever e mensurar as representações sobre o sentimento de insegurança’ da 

população acadêmica dentro dos espaços da UFG, o terceiro objetivo deveria ter como objeto 

de pesquisa a própria comunidade universitária. Definir a população alvo da pesquisa 

envolvia conhecer quem compunha a comunidade acadêmica, ou seja, o quadro de docentes 

efetivos e temporários, o quadro de técnicos administrativos, o quadro de funcionários 

terceirizados e os alunos de graduação e pós-graduação, latus e stritus sensos. E, essas 

relações deveriam incluir as quatro regionais da UFG: Regional Catalão, Regional Goiânia, 
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Regional Goiás e Regional Jataí. Essa tarefa revelou algumas fragilidades no sistema de 

controle de funcionários e alunos por parte da administração da Universidade.  

A primeira foi em relação aos funcionários terceirizados, uma vez que quem detém o 

controle sistemático do quadro de funcionários é a própria empresa terceirizada e não a 

Diretoria de Administração de Pessoas da UFG. A outra fragilidade encontrada foi em relação 

à lista de alunos da pós-graduação. A Pro Reitoria de Pós-Graduação tem a relação de 

matrículas realizadas nos cursos de pós-graduação stritus sensos, porém a relação de alunos 

ativos, concluídos e desligados, é controlada por cada secretaria de pós, que nem sempre 

alimenta e atualiza a lista existente na PRPG. Quanto aos cursos latus sensos, o controle e a 

relação de matrículas ficam sob a responsabilidade exclusiva das secretarias de pós.  

  Decidiu-se pela manutenção dos terceirizados no recorte amostral devido à 

consideração da ausência de espaços em que esses sejam ouvidos dentro da instituição e por 

serem os sujeitos diretamente envolvidos vigilância, organização e limpeza dos prédios, tendo 

contato direto e diário com docentes, discentes e técnicos administrativos. A solução 

encontrada para ao quadro de funcionários foi a de utilizar a lista mais recente enviada pela 

empresa terceirizada. Quanto aos alunos de pós-graduação, devido à falta da relação de 

discentes ativos nos programas e por constatar a dificuldade de encontrar esses alunos para 

que fossem ouvidos na pesquisa, uma vez que muitos não frequentam assiduamente os campi 

e não moram em áreas de fácil acesso aos pesquisadores, decidiu-se pela não inclusão dos 

mesmos no recorte amostral.  

 Com a lista de todos os componentes da população acadêmica, dentro do recorte 

estabelecido, ainda foi necessário uma mineração das informações duplicadas, ou seja, 

indivíduos que exerciam mais de uma função dentro da Federal de Goiás. Para esses casos, 

definiu-se uma hierarquia hipotética dos cargos por considerar que quem participa em mais de 

uma função não compartilha das mesmas crenças de quem exerce somente uma função, nem 

apresentam a mesma visão da Universidade. Assim, a informação duplicada era mantida 

apenas no cargo de maior posição na hierarquia e retirada nas demais. Em ordem decrescente 

os cargos foram organizados da seguinte forma: Docentes, Técnicos Administrativos, 

Discentes e Terceirizados. A partir desse desenho da população acadêmica da UFG que foram 

selecionados os sujeitos que participariam da pesquisa.  
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Para as entrevistas em profundidade foram selecionados professores e alunos das oito 

grandes áreas de conhecimento7, além desses, foram entrevistados servidores técnico-

administrativos, alguns escolhidos conforme sua atuação profissional em pesquisas e/ou em 

movimentos sociais ou estudantis, relacionados ao debate de temas como: violências; 

consumo e tráfico de drogas; educação intercultural; ações afirmativas; identidades de gênero; 

políticas estudantis e LGBT; atividades esportivas; comunicação, segurança e saúde 

universitárias. Foram realizadas 51 entrevistas. 

Com relação aos grupos focais, foram selecionados apenas discentes de graduação de 

diferentes áreas do conhecimento em todos os campi da Universidade. A seleção foi feita 

respeitando os critérios e características próprios da técnica, ou seja, grupos homogêneos e 

evitando participantes que possuam laços entre si. Foram realizados 13 grupos focais nas 

diferentes regionais.  

Para o survey foi realizada uma amostragem probabilista e aleatória, estratificada 

pelas diferentes regionais e diferentes cargos, categorias, exercidos pelos sujeitos que 

compõem a comunidade acadêmica. O cálculo do tamanho da amostra utilizou um nível de 

confiança da amostragem de 95% (𝛼 = 5%) e uma aceitação de erro amostral de 𝛽 = 3% 

(Cochran, 1977). Foram realizadas 669 entrevistas, distribuídas conforme a Tabela 2.  

 

Banco de Dados 

Os dados analisados neste trabalho são provenientes do survey realizado pela 

pesquisa da UFG, apresentados acima, e adaptado aos propósitos do estudo.  

                                                 
7 Dos cursos de graduação ofertados pela UFG em Ciências Agrárias, Biológicas, da Saúde, Exatas, Humanas, 
Sociais Aplicadas, da Terra, e ainda, Engenharias, Linguística, Letras e Artes. 

Frequência Porcentagem Frequência Porcentagem

Docentes 52 7,8% Samambaia 273 40,8%

Técnicos 53 7,9% Colemar 143 21,4%

Terceirizados 37 5,5% Goiás 30 4,5%

Discentes 527 78,8% Catalão 117 17,5%

Total 669 100% Jataí 106 15,8%

Total 669 100%

Tabela 2: Distribuição da amostra da comunidade acadêmica da UFG para a 
pesquisa "Violência, conflitos e crimes nos campi universitários", 2015.

Categoria Acadêmica Campus da UFG

Fonte: "Violência, conflitos e crimes nos campi universitários" - NECRIVI/UFG, 2015.
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No recorte amostral, acima de categoria e regional, incluímos uma variável 

relacionada com ser, ou não, consumidor de drogas. A inclusão dessa variável é importante 

não apenas para o entendimento do consumo pela determinação do perfil, como também para 

compreender as crenças sociais dos consumidores e dos não consumidores.  

O questionário elaborado para a pesquisa conta com 52 questões, algumas formando 

blocos temáticos, que abordam uma diversidade de temas além do perfil sócio demográfico e 

a sensação de insegurança dentro dos câmpus. Nele inclui questões sobre representações 

sociais, sobre drogas e consumo de drogas. Para este trabalho, utilizamos apenas as questões 

que nos forneciam o perfil sócio demográfico dos respondentes, relacionando com o consumo 

de forma a obter o perfil do consumidor e do consumo. E, completando o estudo sobre as 

crenças e representações, analisamos os blocos de questões 45 e 46, referentes às 

representações sociais dos consumidores. 

 É importante salientar que a adaptação feita no banco de dados influencia os 

resultados aqui apresentados por conta da metodologia utilizada na aplicação dos 

questionários, e que estes devem ser analisados com cautela, por conta das limitações dessa 

adaptação. Como falamos acima, não era objetivo da pesquisa Violência, Conflitos e Crimes 

estudar o consumo de drogas por parte da comunidade acadêmica, apesar de ser um tema 

relevante na compreensão da sensação de insegurança compartilhada por ela. Em estudos 

sobre drogas e seu consumo há a necessidade de um cuidado adicional em se garantir o 

anonimato do entrevistado. Geralmente, se trabalha com questionários autoaplicáveis, 

dispensando a presença do entrevistador. Em outras ocasiões, após serem respondidos, os 

questionários são colocados em um envelope ou urna lacrada.  

Essas medidas são tomadas para oferecer ao entrevistado liberdade e segurança na 

escolha das respostas sem que o mesmo se sinta exposto ou constrangido, o que levaria a 

possíveis omissões e deturpações nas respostas. Na pesquisa realizada na Universidade 

Federal de Goiás, o foco era a ocorrência de crimes e violência, e a percepção de insegurança 

dentro dos campi, razão pelo qual foi utilizada a metodologia de entrevistador e entrevistado, 

o que pode comprometer o resultado encontrado nas questões sobre consumo de drogas.   

Uma vez compreendidos os objetivos e metodologias utilizados na construção do 

banco de dados a ser analisado neste estudo, apresentamos a seguir algumas informações 

gerais retiradas do banco de dados que servirão de apoio para o prosseguimento das análises.  
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Introdução às análises 

No banco de dados original da pesquisa “Violência, Conflitos e Crimes nos campi 

universitários”, as perguntas sobre o consumo de drogas estavam direcionadas às substâncias 

listadas no questionário, um total de 18 (dezoito)8. Entre elas havia uma, tal que, sua inclusão 

no questionário foi motivada para levantar um questionamento e reflexão sobre o que é 

considerado como droga em nossa sociedade. Esta substância foi a Coca-Cola®, no entanto, 

poderia ter sido o café, o açúcar, o chocolate ou qualquer outra substância que cause alteração 

no funcionamento do corpo e da consciência humana com sua interação. Tendo em vista que 

neste estudo contém uma discussão dedicada à construção do conceito atual das drogas e sua 

relação com a sociedade, decidiu-se pela retirada da lista da substância Coca-Cola®. Outras 

duas substâncias também foram retiradas análises, crack e heroína, devido a ausência de 

respostas afirmativas quanto ao consumo destas.  

Assim, ficamos com 15 diferentes substâncias consideradas drogas em nossas 

análises: álcool, tabaco, maconha e haxixe, inalantes e solventes, cocaína (pó), merla, 

alucinógenos, cetamina, santo daime, esctasy, anabolizantes, tranquilizantes e ansiolíticos, 

sedativos ou barbitúricos, LSD e anfetamínicos.  

Considerar como consumidores os sujeitos que consomem substâncias lícitas e 

ilícitas trata-se de uma escolha metodológica tomada a partir do entendimento de que drogas, 

de modo geral, é um conceito social, cultural e histórico que está em constante modificação de 

seu significado e contexto dentro das sociedades. Tendo ainda que o consumo de substâncias 

capazes de alterar o consciente do homem resiste ao tempo, às culturas, às diferentes políticas 

e reformulações de seu sentido como uma prática humana e um fenômeno social.  

Por outro lado, reconhecemos o impacto analítico dessa escolha. Agrupar o consumo 

lícito e ilícito pode vir a dificultar análises comparativas, atuais e futuras, com outros estudos 

que não adotem o mesmo agrupamento. Considerando isso, na análise sobre as substâncias 

com maior prevalência, incluiu-se a categoria Substâncias ilícitas. Ainda, tendo sido essa 

escolha tomada apenas na elaboração das análises deste estudo, e não no banco de dados 

original, acredita-se que desdobramentos dos resultados que desconsiderem tal agrupamento 

possam ser realizados futuramente como um comparativo aos apresentados aqui.   

                                                 
8 Na mesma ordem apresentada no questionário: Coca-Cola, Álcool, Tabaco, Maconha e Haxixe, Inalantes e 
Solventes, Cocaína (pó), Merla, Crack, Alucinógenos, Cetamina, Santo Daime, Esctasy, Anabolizantes, 
Tranquilizantes e Ansiolíticos, Sedativos ou Barbitúricos, LSD, Anfetamínicos e Heroína. 
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Posto isto, as respostas da comunidade acadêmica da UFG sobre o uso de alguma 

dessas substâncias produziram o resultado apresentado na Tabela 3, onde 66% responderam já 

ter usado pelo menos algum tipo de drogas em algum momento da vida, 56% responderam 

terem consumido no último ano e 47% nos últimos 30 dias.  

 

Esses números se aproximam dos encontrados no II LENAD9 em 2012, que, apesar 

de diferenciar o consumo por substância consumida, apresenta proporções mais próximas dos 

valores encontrados no estudo na UFG, porém ficam bem abaixo dos valores encontrados no 

Levantamento entre Universitários10 de 2010 (SENAD-GREA, 2009; II LENAD, 2012).  

De toda forma, esses números evidenciam a presença do consumo na universidade, 

ainda mais por mostrar que a diferença entre quem consumiu na vida e quem consumiu no 

último mês é de apenas 30%. Em outras palavras, 70% dos que já consumiram pelo uma vez 

na vida também consumiram recentemente, período esse em que já faziam parte da 

comunidade acadêmica.  

Sabe-se que o consumo em pelo menos uma vez na vida inclui o uso experimental e 

o primeiro, talvez único, contato com as drogas, além de incluir casos em que haja a 

interrupção do uso pelo indivíduo, esse evento pode ter ocorrido há anos e talvez pouco 

influencie na formação do sujeito respondente da pesquisa. O consumo do ultimo mês, por 

outro lado, além de demonstrar um consumo mais recente e poder incluir uso experimental e 

                                                 
9 O LENAD faz uma diferenciação de todas as substâncias estudadas e da idade do usuário, calculando a 
prevalência de cada uma delas para os grupos ‘menos de 18 anos’ e ‘maiores de 18 anos’, ainda que somente 
para o uso no último ano. Apesar de essa diferenciação dificultar uma comparação direta com outros resultados, 
a prevalência para o uso de álcool, substância mais consumida, se aproxima da prevalência geral de consumo 
encontrada neste estudo (II LENAD, 2012). 

10 O Levantamento Nacional entre Universitários diferencia o uso de álcool, tabaco e drogas ilícitas, de forma 
que a comparação direta com os resultados encontrados neste estudo traz um erro de estimativa. Os resultados do 
I Levantamento Nacional entre Universitários são: Álcool – 86% consumiram pelo menos uma vez na vida, 72% 
consumiram no último ano e 61% consumiram no último mês; Tabaco – 47% consumiram pelo menos uma vez 
na vida, 28% consumiram no último ano e 22% consumiram no último mês; Drogas – 49% usaram pelo menos 
uma vez na vida, 36% usaram no último ano e 26% usaram no último mês (SENAD-GREA, 2009). 

Consome 447 66,8% 372 83,2% 312 83,9%

Não Consome 222 33,2% 75 16,8% 60 16,1%

Total 669 100% 447 100% 372 100%

Tabela 3: Consumo de drogas entre a comunidade 
acadêmica da UFG, 2015.

Consumo

Fonte: "Violência, conflitos e crimes nos campi universitários" - 
NECRIVI/UFG, 2015.

Uso na Vida Uso no Ano Uso no Mês
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primeiro contato, indica uma influência maior sobre o sujeito que a consome e que participa 

da pesquisa por se tratar de um fato presente na vida do indivíduo.  

Contudo, a alta porcentagem de consumo recorrente nos indica fortes semelhanças 

entre o perfil geral de consumo de drogas entre universitários nessas duas épocas de consumo. 

Ou seja, apesar da diferença entre o consumo na vida e no último mês, não podemos afirmar 

uma mudança significativa no perfil geral da comunidade acadêmica que consomem drogas 

com a variação do tempo de uso, mas é perceptível que essa redução do número de 

consumidores impacta os tipos de substâncias que foram consumidas em algum momento da 

vida da comunidade acadêmica e os tipos de substâncias que se consomem de forma recente 

ou recorrente, isto é, no perfil do consumo.  O mesmo acontece com as crenças sociais dos 

consumidores da comunidade acadêmica da UFG, que apesar das diferentes épocas de uso 

influenciar na redução no número de consumidores, isso parece não apresentar mudanças 

significativas em seus posicionamentos. Ainda assim, manteremos a diferenciação por época 

– na vida, no ano e no mês – de uso para análises pormenorizadas na segunda seção e, na 

análise das crenças sociais, seguiremos com o consumo no último ano. 

Postas as ressalvas em relação ao banco de dados e as substâncias estudadas, 

apresentamos mais detalhadamente esses resultados, assim como uma explanação de seus 

possíveis significados, enquanto respondemos as três questões do estudo:  

 Quais drogas são consumidas e quais são os tipos de consumo por parte dos 

acadêmicos da UFG?  

 Qual o perfil dos que consomem drogas dentro da comunidade acadêmica da 

UFG?  

 Quais são as crenças sociais da comunidade acadêmica da UFG e como elas 

se comportam entre consumidores e não consumidores de drogas? 
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Seção II 
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Nesta seção veremos informações sócio demográficas e acadêmicas sobre os 

integrantes da comunidade acadêmica – alunos, professores, técnicos e terceirizados – da 

Universidade Federal de Goiás que se identificam como consumidores de drogas, além das 

informações sobre os diferentes tipos de consumo.  

Entendemos que pesquisas e ações voltadas para uma conscientização sobre as 

drogas dentro do meio acadêmico possam servir como um início de um movimento de 

conscientização e reflexão em sociedade.  

Para isso, precisamos primeiro de um entendimento sobre o consumo, e as 

informações apresentadas aqui contribuem para esse entendimento, pois nos permitem 

conhecer quem consome ao traçar o perfil do consumidor e do consumo, verificando 

distinções de raça, classe e idade dos consumidores, as substâncias mais consumidas, e a 

existência, ou não, de poli consumo no meio acadêmico.  

Nota Metodológica 

Na Estatística, os eventos e fenômenos do mundo real são representados por 

variáveis que podem ser manipuladas de forma a possibilitar a realização de análises e a 

extração de informações necessárias no estudo. Algumas variáveis apresentam qualidades e 

atributos do objeto estudado, enquanto outras podem apresentar contagens ou mensurações. 

Essas variáveis são denominadas, respectivamente, como qualitativas e quantitativas 

(Morettin e Bussab, 2010; Agresti e Finlay, 2012). 

Nas pesquisas voltadas para o estudo de populações e questões sociais é comum 

observar as variáveis qualitativas expressas por um conjunto de categorias, que são as 

características possíveis da variável observada. As variáveis qualitativas categóricas, ou 

apenas variáveis categóricas, ainda podem ser identificadas como ordinais, quando se referem 

a categorias organizadas em uma ordem hierárquica entre si, e nominais, quando se referem a 

categorias em que a ordem é irrelevante (Morettin e Bussab, 2010; Agresti e Finlay, 2012).  

O tipo de variável a ser utilizada no estudo depende do fenômeno envolvido e do 

objetivo a que se quer chegar. Variáveis quantitativas são geralmente usadas na mensuração 

do número de filhos, da idade, anos de estudo, renda salarial, número de automóveis, entre 

outras. Já as variáveis qualitativas são comumente usadas para designar estado civil, grau de 

instrução, raça, religião, classe econômica, entre outras. Sendo que, para cada tipo de variável 

há técnicas apropriadas para o resumo de seus resultados. Portanto, tão importante quanto 
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analisar e interpretar as informações dessas variáveis é conhecer bem os eventos e 

compreender o estudo (Morettin e Bussab, 2010; Agresti e Finlay, 2012).  

No nosso estudo trabalhamos inicialmente com variáveis categóricas, podendo elas 

ser ordinais ou nominais, e nosso intuito ao analisa-las é compreender o comportamento e a 

composição da comunidade acadêmica da UFG em relação ao consumo de drogas. Por isso 

que a técnica de resumo utilizada aqui é a distribuição de frequências absolutas e percentuais, 

já vistas nas tabelas anteriores. Neste capítulo, serão apresentadas tabelas com distribuições 

de frequências percentuais que representam a porcentagem ou proporção de indivíduos em 

cada categoria analisada.  

Para entender um pouco mais sobre os diferentes tipos de variáveis, técnicas de 

resumo e análises estatísticas básicas, ver Morettin e Bussab (2010) e Agresti e Finlay (2012). 
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Perfil do consumo  

– Quais drogas são consumidas e quais são os tipos de consumo por parte da 

comunidade acadêmica da UFG? 

O II Levantamento Nacional de Álcool e Drogas nos apresenta o perfil do consumo 

para os diferentes tipos de substâncias entre adultos e adolescentes brasileiros. Ao considerar 

o consumo no último ano, temos que as mais consumidas são o álcool (50%), tabaco (16,9%), 

tranquilizante (6%), maconha (2,5%) e cocaína (1,7%). Outra característica do II LENAD é 

diferenciar as substâncias consideradas lícitas e ilícitas pelas legislações atuais (II LENAD, 

2012).  

De forma semelhante, o Levantamento Nacional Sobre o Uso de Álcool, Tabaco e 

Outras Drogas entre Universitários, como já mostra o título do relatório, diferencia as 

substâncias lícitas das ilícitas e vai além ao criar uma categoria única para o consumo das 

substâncias ilícitas. Assim, a classificação de consumo entre universitários por substâncias é 

liderada pelo álcool (72%), seguida pelo tabaco (27,8%), drogas ilícitas (35,8%), maconha 

(13,8%), anfetamínicos (10,5%) e tranquilizantes e ansiolíticos (8,4%) (SENAD-GREA, 

2009). 

Pela pesquisa “Violência, Conflitos e Crimes nos campi universitários” da UFG, 

traçamos o perfil de consumo e a classificação das substâncias mais consumidas pela 

comunidade acadêmica. Nesta seção, incluímos nas tabelas a distribuição da categoria que 

indica o consumo de substâncias ilícitas além das distribuições de cada substância, de forma a 

contribuir com possíveis comparações com os resultados nacionais.  

Na Tabela 4 temos o consumo distribuído nas diferentes substâncias usadas pela 

comunidade acadêmica da Universidade Federal de Goiás. Temos que a substância mais 

consumida é o álcool, seguido pelo tabaco e maconha. 



57 
 

 

 

Mesmo com a redução do uso com o passar do tempo, vemos que as substâncias 

mais consumidas permanecem sendo as preferidas para o consumo, isso indica ausência do 

fator temporal nas preferências de consumo por parte da comunidade acadêmica. Por outro 

lado, para substâncias como cetamina, merla e inalantes e solventes, a mudança da época de 

uso reduz a zero ou a quase zero seu consumo.  

Quando falamos de fator temporal, o que estamos dizendo é que o período e os 

costumes de uso de cada época influenciam a preferência no tipo de substância a ser 

consumida, fazendo com que ao se mudar a época, mude também as substâncias mais usadas 

pelos grupos sociais (MacRae, 2001; Escohotado, 2007; Torcato, 2016). Ainda que no geral 

essa redução pouco impacte nas análises do perfil do consumo, seguiremos com foco no uso 

no último mês, pois, apesar de reduzir o quantitativo, nos traz um comportamento mais 

fidedigno com a época em que foi feita a pesquisa e em que se situa nossa análise. 

Na Tabela 5 temos a distribuição de substâncias consumidas para as categorias 

acadêmicas da UFG. Entre os Docentes se destaca o consumo de álcool, tendo também o 

consumo de tranquilizante, tabaco, sedativo e maconha. Entre os Técnicos, se destaca o 

consumo de álcool e sedativos, mas inclui tabaco, tranquilizantes, LSD, e maconha. Entre os 

f % f % (*) f % (**)
Álcool 419 93,7% 339 91,1% 277 88,8%

Tabaco 188 42,1% 92 24,7% 63 20,2%

Substâncias  i l íci tas 195 43,6% 134 36,0% 79 25,3%

Maconha e Haxixe 120 26,8% 62 16,7% 33 10,6%

Sedativos ou Barbitúricos 74 16,6% 55 14,8% 31 9,9%

Tranquil izantes e Ansiolíticos 56 12,5% 33 8,9% 18 5,8%

Inalantes e Solventes 30 6,7% 7 1,9% 2 0,6%

LSD 25 5,6% 12 3,2% 7 2,2%

Cocaína (pó) 24 5,4% 8 2,2% 1 0,3%

Alucinógenos 23 5,1% 10 2,7% 2 0,6%

Esctasy 22 4,9% 7 1,9% 2 0,6%

Anfetamínicos 13 2,9% 5 1,3% 2 0,6%

Anabolizantes 7 1,6% 3 0,8% 2 0,6%

Santo Daime 6 1,3% 4 1,1% 0 0,0%

Merla 2 0,4% 0 0,0% - -

Cetamina 2 0,4% 0 0,0% - -

Consumidores 447 372 312
Fonte: Violência, conflitos e crimes nos campi universitários - NECRIVI/UFG, 2015.

* Porcentagem comparada com a frequência da substância no Uso na vida

** Porcentagem comparada com a frequência da substância no Uso no ano

Tabela 4: Substâncias consumidas pela comunidade acadêmica da UFG, 2015.

Substância
Uso na vida Uso no ano Uso no mês
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Terceirizados há uma menor diversidade, se destacando o consumo de álcool e tabaco, 

inalantes e sedativos. Já entre os Discentes temos o consumo mais diverso, esse grupo 

consumiu em alguma medida todos os tipos de substâncias listadas, tendo destaque o álcool, 

tabaco, maconha, barbitúricos, ansiolíticos e LSD. 

  

Em relação às regionais, percebemos que a mudança de regional também provoca 

uma mudança no consumo. Na Regional Goiânia, especialmente no campus Samambaia, e na 

Regional Catalão há uma diversidade maior de substâncias consumidas, além de álcool, 

tabaco e maconha, temos o consumo de inalantes, cocaína, LSD, anfetamínicos, alunicógenos 

e esctasy. A Regional Goiás apresenta menor diversidade de substâncias, restritas ao álcool, 

tabaco, sedativos e tranquilizantes. A Regional Jataí e o campus Colemar da Regional Goiânia 

apresentam padrão de consumo semelhante, as substâncias mais consumidas são o álcool, 

tabaco, maconha, sedativos, tranquilizantes e LSD. Ver Tabela 6. 

Docentes Técnicos Terceirizados Discentes

Álcool 9,0% 7,9% 6,5% 76,5% 277

Tabaco 4,8% 3,2% 9,5% 82,5% 63

Substâncias  i l íci tas 3,8% 11,4% 1,3% 83,5% 79

Maconha e Haxixe 3,0% 3,0% 0% 93,9% 33

Sedativos ou Barbitúricos 3,2% 22,6% 3,2% 71,0% 31

Tranquilizantes e Ansiolíticos 5,6% 5,6% 0% 88,9% 18

Inalantes e Solventes 0% 0% 50,0% 50,0% 2

LSD - 14,3% - 85,7% 7

Cocaína (pó) 0% 0% 0% 100% 1

Alucinógenos 0% - 0% 100% 2

Esctasy 0% - 0% 100% 2

Anfetamínicos - 0% - 100% 2

Anabolizantes - - 0% 100% 2
Fonte: Violência, conflitos e crimes nos campi universitários - NECRIVI/UFG, 2015.

Substância
Uso no mês

Total

Tabela 5: Distribuição das substâncias consumidas no mês segundo as categorias da 
comunidade acadêmica da UFG, 2015.
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Quanto ao consumo por gênero, vemos na Tabela 7 que, apesar do comportamento 

semelhante para com as substâncias mais consumidas, álcool, tabaco e maconha, outras 

substâncias sofrem diferenciação no comportamento de homens e mulheres. Inalantes, 

cocaína, alucinógenos, esctasy e anabolizantes foram substâncias consumidas estritamente por 

homens, e o consumo de LSD, sedativos e tranquilizantes foi maior entre as mulheres.  

 

Samambaia Colemar Goiás Catalão Jataí

Álcool 57,4% 22,4% 4,3% 14,1% 1,8% 277

Tabaco 52,4% 17,5% 7,9% 12,7% 9,5% 63

Substâncias  i l íci tas 6,3% 13,9% 10,1% 79

Maconha e Haxixe 57,6% 9,1% 0,0% 21,2% 12,1% 33

Sedativos ou Barbitúricos 58,1% 22,6% 12,9% 3,2% 3,2% 31

Tranquilizantes e Ansiolíticos 44,4% 22,2% 5,6% 16,7% 11,1% 18

Inalantes e Solventes 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% - 2

LSD 57,1% 28,6% 0,0% 0,0% 14,3% 7

Cocaína (pó) 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% - 1

Alucinógenos 0,0% 0,0% - 100,0% - 2

Esctasy 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 2

Anfetamínicos 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% - 2

Anabolizantes 50,0% 0,0% - 50,0% - 2

Tabela 6: Distribuição das substâncias consumidas no mês  segundo campus 
frequentado pela comunidade acadêmica da UFG, 2015.

Fonte: Violência, conflitos e crimes nos campi universitários - NECRIVI/UFG, 2015.

Substância
Uso no mês

Total

Masculino Feminino

Álcool 57,8% 42,2% 277

Tabaco 60,3% 39,7% 63

Substâncias  i l íci tas 53,2% 46,8% 79

Maconha e Haxixe 69,7% 30,3% 33

Sedativos ou Barbitúricos 45,2% 54,8% 31

Tranquil izantes e Ansiolíticos 44,4% 55,6% 18

Inalantes e Solventes 100,0% 0,0% 2

LSD 42,9% 57,1% 7

Cocaína (pó) 100,0% 0,0% 1

Alucinógenos 100,0% 0,0% 2

Esctasy 100,0% 0,0% 2

Anfetamínicos 50,0% 50,0% 2

Anabolizantes 100,0% 0,0% 2

Tabela 7: Distribuição das substâncias consumidas no 
mês segundo o gênero da comunidade acadêmica da UFG, 2015.

Fonte: Violência, conflitos e crimes nos campi universitários - 
NECRIVI/UFG, 2015.

Uso no mês
Substância Total
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Como mostra a Tabela 8, ao analisar o consumo segundo a orientação sexual da 

comunidade acadêmica da UFG vemos entre os heterossexuais um consumo mais 

diversificado quando comparado com os demais. Os heterossexuais apresentam maior 

porcentagem de consumo e foram também os únicos a consumir todas as substâncias 

observadas. Entre os homossexuais temos o consumo de álcool, tabaco, maconha e drogas 

medicamentosas como sedativos, tranquilizantes e anabolizantes. Entre os bissexuais temos o 

consumo, além de álcool, tabaco e maconha, de sedativos e LSD. 

 

Sobre a idade e as diferentes substâncias consumidas, vemos na Tabela 9 maior 

diversidade de consumo em sujeitos de até 38 anos. Jovens com até 26 anos são os que 

apresentam maior porcentagem de consumo e os que consumiram o maior número de 

substância. Entre 33 e 38 anos temos o consumo de álcool, tabaco, maconha, sedativos, 

tranquilizantes, LSD e anabolizantes. Sujeitos com 39 a 56 anos consumiram álcool, tabaco, 

maconha, sedativos e tranquilizantes. Já entre os com 57 anos ou mais temos o consumo 

apenas de álcool e tabaco. 

Heterossexual Homossexual Bissexual

Álcool 87,7% 9,4% 2,9% 277

Tabaco 71,4% 22,2% 6,3% 63

Substâncias  i l íci tas 82,3% 11,4% 6,3% 79

Maconha e Haxixe 78,8% 9,1% 12,1% 33

Sedativos ou Barbitúricos 90,3% 6,5% 3,2% 31

Tranquil izantes e Ansiolíticos 77,8% 22,2% 0,0% 18

Inalantes e Solventes 100,0% 0,0% 0,0% 2

LSD 85,7% 0,0% 14,3% 7

Cocaína (pó) 100,0% 0,0% 0,0% 1

Alucinógenos 100,0% 0,0% 0,0% 2

Esctasy 100,0% 0,0% 0,0% 2

Anfetamínicos 100,0% - - 2

Anabolizantes 50,0% 50,0% 0,0% 2

Tabela 8: Distribuição das substâncias consumidas no mês segundo a 
orientação sexual da comunidade acadêmica da UFG, 2015.

Substância Total
Uso no mês

Fonte: "Violência, conflitos e crimes nos campi universitários: subsídios para a formulação 
de políticas de segurança da UFG." - NECRIVI/UFG, 2015.
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Na Tabela 10 temos as diferentes substâncias consumidas segundo a cor/raça. Entre 

os brancos, foram consumidas todas as substâncias listadas. O consumo entre pardos se 

destaca com as substâncias mais consumidas acrescidas de sedativos, tranquilizantes, LSD, 

alucinógenos e esctasy. Entre os negros o consumo foi de álcool, tabaco, maconha e 

anfetamínicos.  Entre asiáticos e outras identificações étnicas, o consumo foi de álcool, tabaco 

e maconha. 

 

Analisando as substâncias consumidas pela comunidade acadêmica da UFG com os 

tipos de meio de transporte utilizados na Tabela 11, temos que os que utilizam carro próprio, 

Álcool 28,9% 41,2% 8,7% 7,2% 4,3% 4,7% 3,6% 0,7% 0,7% 277

Tabaco 23,8% 50,8% 7,9% 7,9% 1,6% 3,2% 3,2% 1,6% 0,0% 63
Substâncias  i l íci tas 30,4% 41,8% 10,1% 6,3% 5,1% 2,5% 3,8% - - 79

Maconha e Haxixe 36,4% 54,5% 3,0% 0,0% 3,0% 0,0% 3,0% 0,0% 0,0% 33

Sedativos ou Barbitúricos 22,6% 35,5% 16,1% 6,5% 6,5% 6,5% 6,5% 0,0% - 31

Tranquil izantes e Ansiolíticos 22,2% 50,0% 11,1% 11,1% 5,6% - 0,0% 0,0% 0,0% 18

Inalantes e Solventes 50,0% 0,0% 50,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% - - 2

LSD 57,1% 28,6% 0,0% 14,3% - - - - - 7

Cocaína (pó) 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% - - 1

Alucinógenos 50,0% 50,0% 0,0% 0,0% - - 0,0% - - 2

Esctasy 50,0% 50,0% 0,0% 0,0% 0,0% - - - - 2

Anfetamínicos 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% - - - - - 2

Anabolizantes 0,0% 50,0% - 50,0% - - - - - 2

Uso no mês

Total

Tabela 9: Distribuição das substâncias consumidas no mês  segundo a idade da comunidade acadêmica da UFG, 2015.

Substância
15 a 20 

anos
21 a 26 

anos
27 a 32 

anos
33 a 38 

anos
39 a 44 

anos
45 a 50 

anos
51 a 56 

anos
57 a 62 

anos
Mais de 
63 anos

Fonte: "Violência, conflitos e crimes nos campi universitários: subsídios para a formulação de políticas de segurança da UFG." - NECRIVI/UFG, 2015.

Branco Negro Pardo Asiático Outras

Álcool 55,2% 7,6% 35,0% 1,4% 0,7% 277

Tabaco 57,1% 7,9% 31,7% 1,6% 1,6% 63

Substâncias  i l íci tas 49,4% 8,9% 39,2% 0,0% 2,5% 79

Maconha e Haxixe 54,5% 9,1% 30,3% 0,0% 6,1% 33

Sedativos ou Barbitúricos 38,7% 6,5% 54,8% - - 31

Tranquil izantes e Ansiolíticos 61,1% 16,7% 22,2% - 0,0% 18

Inalantes e Solventes 100,0% 0,0% 0,0% - - 2

LSD 57,1% 0,0% 42,9% - 0,0% 7

Cocaína (pó) 100,0% 0,0% 0,0% - 0,0% 1

Alucinógenos 50,0% 0,0% 50,0% - 0,0% 2

Esctasy 50,0% 0,0% 50,0% - 0,0% 2

Anfetamínicos 50,0% 50,0% 0,0% - - 2

Anabolizantes 100,0% 0,0% 0,0% - - 2

Tabela 10: Distribuição das substâncias consumidas no mês  segundo cor/raça da 
comunidade acadêmica da UFG, 2015.

Substância
Uso no mês

Fonte: Violência, conflitos e crimes nos campi universitários - NECRIVI/UFG, 2015.

Total
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os que vão de ônibus e os que vão a pé para a universidade são os que apresentam consumo 

mais diverso. Os que utilizam moto própria ou coletivos particulares, como carona ou van, 

consumiram álcool, tabaco, maconha, sedativos e tranquilizantes. Os que utilizam bicicleta 

como meio de transporte consumiram álcool, tabaco e maconha.  

 

 

 

A pé Ônibus Bicicleta Carro Próprio Moto Própria Carona ou Van

Álcool 10,8% 39,7% 1,4% 38,3% 8,3% 1,4% 277

Tabaco 12,7% 42,9% 3,2% 28,6% 7,9% 4,8% 63

Substâncias  i l íci tas 10,1% 44,3% 2,5% 32,9% 6,3% 3,8% 79

Maconha e Haxixe 12,1% 39,4% 6,1% 30,3% 6,1% 6,1% 33

Sedativos ou Barbitúricos 6,5% 45,2% 0,0% 41,9% 6,5% - 31

Tranquil izantes e Ansiolíticos 16,7% 50,0% - 22,2% 5,6% 5,6% 18

Inalantes e Solventes 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 2

LSD 0,0% 71,4% 0,0% 28,6% - - 7

Cocaína (pó) 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% - 1

Alucinógenos 50,0% 0,0% - 50,0% 0,0% 0,0% 2

Esctasy 50,0% 0,0% - 50,0% 0,0% - 2

Anfetamínicos 0,0% 100,0% - 0,0% - - 2

Anabolizantes - 50,0% - 50,0% 0,0% - 2
Fonte: "Violência, conflitos e crimes nos campi universitários: subsídios para a formulação de políticas de segurança da UFG." - 

NECRIVI/UFG, 2015.

Uso no mês
TotalSubstância

Tabela 11: Distribuição das substâncias consumidas no mês  segundo meio de transporte utilizado pela 
comunidade acadêmica da UFG, 2015.

Familiares Amigos CEU Sozinho

Álcool 81,9% 4,7% 1,1% 13,4% 277

Tabaco 77,8% 7,9% 0,0% 14,3% 63

Substâncias  i l íci tas 82,3% 8,9% - 8,9% 79

Maconha e Haxixe 81,8% 9,1% 0,0% 9,1% 33

Sedativos ou Barbitúricos 90,3% 6,5% 0,0% 3,2% 31

Tranquilizantes e Ansiolíticos 77,8% 11,1% - 11,1% 18

Inalantes e Solventes 100,0% 0,0% - 0,0% 2

LSD 100,0% 0,0% - 0,0% 7

Cocaína (pó) 100,0% 0,0% - 0,0% 1

Alucinógenos 50,0% 0,0% - 50,0% 2

Esctasy 50,0% 0,0% - 50,0% 2

Anfetamínicos 100,0% 0,0% - 0,0% 2

Anabolizantes 50,0% - - 50,0% 2

Substância

Fonte: "Violência, conflitos e crimes nos campi universitários: subsídios para a 
formulação de políticas de segurança da UFG." - NECRIVI/UFG, 2015.

Total
Uso no mês

Tabela 12: Distribuição das substâncias consumidas no mês  segundo 
moradia da comunidade acadêmica da UFG, 2015.
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Na Tabela 12, analisamos o consumo com o tipo de moradia da comunidade 

acadêmica, foram questionados sobre com quem moram. Os que moram com familiares são 

os de consumo mais diverso, apresentando maiores proporções em todas as diferentes 

substâncias. Os que moram com amigos ou sozinhos apresentam resultados semelhantes. E os 

que moram na Casa dos Estudantes da UFG são os que apresentam menor consumo, se 

restringindo apenas ao álcool. 

 

Analisando as substâncias consumidas segundo a renda familiar na Tabela 13, temos 

que o consumo mais diverso está entre os sujeitos que têm renda de 1 a 20 salários mínimos. 

Entre os que têm renda familiar de menos que um salário mínimo, o consumo fica restrito ao 

álcool, tabaco e maconha. Entre os que têm renda familiar de 20 a 30 salários mínimos, o 

consumo se restringe a álcool e sedativos/barbitúricos. Os que possuem renda maior que 30 

salários mínimos consumiram apenas álcool. 

Outra forma de percebermos essas diferenças é traçar o perfil do consumidor para 

cada substância, assim teremos um retrato mais detalhado dos tipos de consumo. 

 Álcool: discentes da Regional Goiânia, homens heterossexuais com idade até 

26 anos, brancos e pardos, que professam fé católica ou que não possuem 

religião, atuantes das Ciências Médicas e da Saúde, Ciências Matemáticas e 

Naturais e Ciências Humanas. Costumam se deslocar para a UFG de ônibus 

Total

Álcool 5,1% 10,8% 19,9% 25,3% 19,9% 16,2% 2,2% 0,7% 277

Tabaco 6,3% 14,3% 20,6% 28,6% 12,7% 17,5% 0,0% 0,0% 63

Substâncias  i l íci tas 1,3% 12,7% 17,7% 27,8% 22,8% 16,5% 1,3% - 79

Maconha e Haxixe 3,0% 9,1% 9,1% 42,4% 15,2% 21,2% 0,0% - 33

Sedativos ou Barbitúricos 0,0% 9,7% 16,1% 22,6% 32,3% 16,1% 3,2% 0,0% 31

Tranquil izantes e Ansiolíticos 0,0% 22,2% 33,3% 0,0% 27,8% 16,7% - - 18

Inalantes e Solventes 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% - 2

LSD 0,0% 28,6% 14,3% 42,9% 14,3% 0,0% - - 7

Cocaína (pó) 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% - 1

Alucinógenos 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 50,0% 50,0% 0,0% - 2

Esctasy 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 50,0% 50,0% - - 2

Anfetamínicos 0,0% 50,0% 50,0% - 0,0% 0,0% - - 2

Anabolizantes - 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% - - - 2

Até 1 
s.m.

De 1 a 
2 s.m.

De 2 a 
3 s.m.

Substância
De 3 a 
5 s.m.

De 5 a 
10 s.m.

De 10 a 
20 s.m.

De 20 a 
30 s.m.

Mais de 
30 s.m.

Uso no mês

Fonte: "Violência, conflitos e crimes nos campi universitários: subsídios para a formulação de políticas de segurança da 
UFG." - NECRIVI/UFG, 2015.

Tabela 13: Distribuição das substâncias consumidas no mês  segundo renda familiar da comunidade 
acadêmica da UFG, 2015.
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e/ou carro, moram com familiares e possuem renda familiar de 2 a 10 salários 

mínimos. 

 

 Tabaco: discentes da Regional Goiânia, homens héteros e homossexuais, com 

até 26 anos, brancos e pardos que professam fé católica ou não possuem 

religião, atuantes das Ciências Socialmente Aplicáveis, Ciências Humanas, 

Ciências Matemáticas e Naturais, e Linguagens e Artes. Costumam se 

deslocar para a universidade de ônibus e/ou carro, moram com familiares e 

possuem renda familiar de 2 a 20 salários mínimos. 

 

 Maconha: discentes da Regional Goiânia e da Regional Catalão, homens 

héteros com até 26 anos, brancos e pardos que não possuem religião e atuam 

nas Linguagens e Artes, Ciências Matemáticas e Naturais e Ciências 

Humanas. Deslocam-se para os campi de ônibus e/ou de carro, moram com 

familiares e possuem renda familiar de 3 a 20 salários mínimos.  

 

 Sedativos e Barbitúricos: discentes e técnicos da Regional Goiânia, mulheres 

heterossexuais com até 32 anos, brancas e pardas que professam fé católica e 

protestante ou não possuem religião. Atuam nas Ciências Socialmente 

Aplicáveis ou nos cargos administrativos. Deslocam-se para a UFG de ônibus 

e/ou carro, moram com familiares e possuem renda familiar de 2 a 20 salários 

mínimos. 

 

 Tranquilizantes e Ansiolíticos: discentes da Regional Goiânia, mulheres 

héteros e homossexuais com até 26 anos, brancas e de fé católica. Atuam nas 

Linguagens e Artes, Ciências Humanas e Ciências Médicas e da Saúde. 

Costumam se deslocar para os campi de ônibus e de carro, moram com 

familiares e possuem renda familiar de 1 a 10 salários mínimos. 

 

 Inalantes e Solventes: discentes e terceirizados da Regional Goiânia, homens 

héteros com até 32 anos, brancos e sem religião, atuantes das Ciências 

Biológicas ou em cargos terceirizados. Deslocam-se para a universidade de 

carro próprio, moram com familiares e possuem renda de 3 a 5 salários 

mínimos. 
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 LSD: discentes da Regional Goiânia, mulheres heterossexuais com até 26 

anos, brancas e pardas, que professam fé católica ou não possuem religião, 

atuantes das Ciências Médica e da Saúde. Costumam se deslocar para os 

campi de ônibus e/ou carro próprio, moram com familiares e possuem renda 

familiar de 1 a 5 salários mínimos. 

 

 Cocaína: discentes da Regional Goiânia, homens heterossexuais com até 20 

anos, brancos e sem religião, atuantes das Ciências Biológicas. Se deslocam 

para a UFG de carro, moram com familiares e possuem renda familiar de 3 a 

5 salários mínimos. 

 

 Alucinógenos: discentes da Regional Catalão, homens héteros com até 26 

anos, brancos e pardos, sem religião. Atuantes das Ciências Matemáticas e 

Naturais, e Engenharias e Computação. Costumam se deslocarem para a 

universidade a pé e/ou carro, moram com familiares ou sozinhos e possuem 

renda familiar de 5 a 20 salários mínimos.  

 

 Ecstasy: discentes da Regional Catalão, homens héteros com até 26 anos, 

brancos e pardos, sem religião. Atuantes das Ciências Matemáticas e 

Naturais, e Engenharias e Computação. Deslocam-se para os campi a pé e/ou 

de carro, moram com familiares ou sozinhos e possuem renda familiar de 5 a 

20 salários mínimos. 

 

 Anfetamínicos: discentes da Regional Goiânia, homens e mulheres 

heterossexuais, de 21 a 26 anos, brancos e negros, que não possuem religião. 

Atuantes das Ciências Humanas e Ciências Socialmente Aplicáveis. 

Costumam se deslocar para a UFG de ônibus, moram com familiares e tem 

renda familiar de 1 a 3 salários mínimos. 

 

 Anabolizantes: discentes da Regional Goiânia e Regional Catalão, homens 

héteros e homossexuais, de 21 a 38 anos, brancos, que professam fé católica 

ou não possuem religião. Atuam nas Ciências Matemáticas e Naturais e 

Ciências Socialmente Aplicáveis. Deslocam-se para os campi de ônibus e/ou 
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carro, moram sozinhos ou com familiares e possuem renda familiar de 3 a 5 

salários mínimos. 

Para algumas dessas substâncias, temos um número de consumidores relativamente 

pequeno, o que impacta negativamente em uma análise geral, pois se torna estatisticamente 

não significante e impossibilita a generalização desses perfis para toda a comunidade 

acadêmica da UFG, ainda que seja possível verificar semelhanças e diferenças no consumo 

das diversas substâncias listadas.  

Outra situação encontrada durante a análise dos dados foi o poli consumo dessas 

substâncias. Como vimos no Levantamento Nacional entre Universitários e em outros 

levantamentos realizados, a mistura de substâncias pode colocar o consumidor em uma 

posição de vulnerabilidade e risco por potencializar efeitos nocivos e favorecer acidentes e 

crimes (Harrison  et al., 2012; Rodríguez et al., 2012; Sousa et al., 2012; II LENAD, 2012). 

Faremos a seguir, uma análise dos dados sobre poli consumo, posterior à análise sobre o 

consumo dentro das dependências da UFG.  

O consumo na UFG 

 

f % *
Álcool 97 23,2%

Tabaco 63 33,5%

Substâncias  i l íci tas 63 32,3%

Maconha e Haxixe 36 30,0%

Sedativos ou Barbitúricos 24 32,4%

Tranquilizantes e Ansiolíticos 9 16,1%

Inalantes e Solventes 1 3,3%

LSD 4 16,0%

Cocaína (pó) 1 4,2%

Alucinógenos 1 4,3%

Esctasy 0 0,0%

Anfetamínicos 1 7,7%

Anabolizantes 2 28,6%

Santo Daime 0 0,0%

Merla 0 0,0%

Cetamina 0 0,0%

Consumo

* Porcentagem comparada com o Uso na Vida

Tabela 14: Substâncias consumidas pela comunidade 
acadêmica dentro das dependências da UFG, 2015.

Substância

Fonte: Violência, conflitos e crimes nos campi universitários - 
NECRIVI/UFG, 2015.
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A presença do consumo de drogas nas dependências da UFG também pôde ser 

observada na pesquisa “Violência, conflitos e crimes”. De forma geral, o maior consumo foi 

de álcool, tabaco, maconha, tranquilizantes, sedativos e LSD, como podem ver na Tabela 14. 

Contudo, a baixa frequência observada dificulta análises gerais e detalhadas, fazendo 

com que, apesar de comprovada a existência, impossibilite traçar o perfil de quem costuma 

fazer uso de drogas dentro dos espaços da UFG. O que faremos a seguir é analisar brevemente 

o comportamento desses sujeitos em relação às categorias acadêmicas, campis frequentados e 

área de conhecimento a que estão vinculados. 

Na Tabela 15 vemos que o consumo dentro dos espaços da UFG mais diverso em 

substâncias consumidas foram entre os alunos da universidade, que também apresentaram 

maiores porcentagens de consumo. Entre os terceirizados houve o consumo de álcool, tabaco, 

sedativos, tranquilizantes e solventes. Entre técnicos o consumo foi de álcool, tabaco, 

maconha, tranquilizantes e solventes. Já entre os docentes, vemos o consumo de álcool, 

tabaco, maconha e sedativos. 

 

Analisando o consumo por campus frequentado, na Tabela 16, temos que é na 

Regional Goiânia que, além de ter o consumo de todas as substâncias listadas, há maior 

porcentagem de consumo. A pesquisa apontou a presença de LSD dentro dos campi da 

Regional Jataí e de anabolizantes dentro dos campi da Regional Catalão. Nos espaços da 

Regional Goiás se consumiu álcool, tabaco, maconha, sedativos e tranquilizantes.   

Docentes Técnicos Terceirizados Discentes

Álcool 9,3% 4,1% 3,1% 83,5% 97

Tabaco 4,8% 9,5% 11,1% 74,6% 63

Substâncias  i l íci tas 3,2% 11,1% 4,8% 81,0% 63

Maconha e Haxixe 2,8% 2,8% 0,0% 94,4% 36

Sedativos ou Barbitúricos 4,2% 20,8% 12,5% 62,5% 24

Tranquil izantes e Ansiolíticos 0,0% 11,1% 11,1% 77,8% 9

Inalantes e Solventes 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 1

LSD 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 4

Cocaína (pó) 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 1

Alucinógenos 0,0% 0,0% - 100,0% 1

Anfetamínicos 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 1

Anabolizantes 0,0% 0,0% - 100,0% 2

Tabela 15: Substâncias consumidas pela comunidade acadêmica dentro das 
dependências da UFG segundo categoria, 2015.

Substância
Consumo nas dependêncas da UFG

Total

Fonte: Violência, conflitos e crimes nos campi universitários - NECRIVI/UFG, 2015.
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Na Tabela 17, temos os consumos nas dependências da UFG por área de 

conhecimento. Vemos que as substâncias mais consumidas – álcool, tabaco e maconha – 

transpassam todas as áreas, e que o consumo de sedativos e tranquilizantes se comporta de 

forma semelhante. Algumas distinções ocorrem em substâncias específicas, no caso de 

alucinógenos que foi consumido por acadêmicos vinculados às Ciências Biológicas, cocaína 

consumida por acadêmicos vinculados às Ciências Médicas e da Saúde, anfetamina 

consumida por acadêmicos vinculados às Ciências Socialmente Aplicáveis e inalantes 

consumida por Técnicos e Terceirizados.  

Constatar a presença do consumo dentro da universidade reforça a visão do consumo 

como um comportamento social comum e livre dos estigmas do proibicionismo, e da 

universidade como uma extensão da cultura da sociedade na qual está inserida. Ou seja, sendo 

o consumo de drogas um fenômeno que não se extingue dos grupos sociais, ao contrário, se 

ressignifica de acordo com novos contextos e épocas, a presença dele dentre as comunidades 

acadêmicas não é devido a uma ruptura no sistema de leis e regras da sociedade em questão, 

mas sim um reflexo dessa sociedade (MacRae, 2001; Bermúdez-Herrera et al., 2011, Torcato, 

2016). 

Samambaia Colemar Goiás Catalão Jataí

Álcool 62,9% 16,5% 1,0% 15,5% 4,1% 97

Tabaco 60,3% 14,3% 6,3% 11,1% 7,9% 63

Substâncias  i l íci tas 57,1% 15,9% 3,2% 12,7% 11,1% 63

Maconha e Haxixe 72,2% 5,6% 0,0% 11,1% 11,1% 36

Sedativos ou Barbitúricos 50,0% 29,2% 4,2% 12,5% 4,2% 24

Tranquil izantes e Ansiolíticos 22,2% 33,3% 11,1% 11,1% 22,2% 9

Inalantes e Solventes 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% - 1

LSD 75,0% 0,0% 0,0% 0,0% 25,0% 4

Cocaína (pó) 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% - 1

Alucinógenos 100,0% 0,0% - 0,0% - 1

Anfetamínicos 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% - 1

Anabolizantes 50,0% 0,0% - 50,0% - 2

Substância

Fonte: Violência, conflitos e crimes nos campi universitários - NECRIVI/UFG, 2015.

Consumo nas dependêncas da UFG
Total

Tabela 16: Substâncias consumidas pela comunidade acadêmica dentro das 
dependências da UFG segundo campus frequentado, 2015.
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Álcool 13,4% 10,3% 18,6% 17,5% 17,5% 7,2% 2,1% 6,2% 7,2% 97

Tabaco 9,5% 6,3% 12,7% 17,5% 9,5% 14,3% 3,2% 6,3% 20,6% 63

Subs tânci as  i l íci tas 12,7% 6,3% 14,3% 11,1% 9,5% 9,5% 7,9% 12,7% 15,9% 63

Maconha e Haxixe 16,7% 5,6% 22,2% 13,9% 5,6% 8,3% 5,6% 19,4% 2,8% 36

Sedativos ou Barbitúricos 12,5% 4,2% 8,3% 8,3% 16,7% 12,5% 4,2% 0,0% 33,3% 24

Tranqui lizantes e Ansiol íticos 0,0% 11,1% 11,1% 11,1% 11,1% 11,1% 11,1% 11,1% 22,2% 9

Inalantes e Solventes 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 1

LSD 0,0% 25,0% 0,0% 25,0% 0,0% 25,0% 25,0% 0,0% 0,0% 4

Cocaína (pó) - 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% - 0,0% 0,0% 1

Alucinógenos 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1

Anfetamínicos - - 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% - 0,0% 1

Anabolizantes 0,0% - - 50,0% - 50,0% - - 0,0% 2
Fonte: Violência, conflitos e crimes nos campi universitários - NECRIVI/UFG, 2015.

Tabela 17: Substâncias consumidas pela comunidade acadêmica dentro das dependências da UFG segundo área de conhecimento, 2015.

Substância Ciências 
Biológicas

Ciências 
Humanas

Ciências Matemáticas 
e Naturais

Ciências Médicas 
e da Saúde

Ciências Socialmente 
Aplicáveis

Engenharias e 
Computação

Linguagens e 
Artes

Técnicos e 
Terceirizados

Consumo nas dependêncas da UFG

TotalCiências Agronômicas 
e Veterinárias
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Consumo múltiplo 

Uma característica do consumo de drogas é não ser único, isto é, o consumo de 

determinada substância pode ser acompanhada pelo consumo de outras substâncias. Perceber 

como isso ocorre e se existe um contexto que explique a combinação no uso dessas 

substâncias também contribui para a compreensão do fenômeno como um todo. 

 

Na Tabela 18 podemos ver como a combinação no consumo de até 03 substâncias 

está presente no cotidiano do acadêmico, correspondendo 82,8% do consumo na vida, 93,3% 

do consumo no último ano e 98,1% do consumo no último mês. Há ainda os que fazem 

consumo de 05 ou mais substâncias conjuntamente ou em pequenos intervalos de tempo.  

Na Tabela 19, apesar de trazer combinações de apenas 02 psicoativos, vemos quais 

substâncias se destacam nessas combinações e quais chamam a atenção quanto aos riscos 

envolvidos para a saúde do consumidor. A leitura é feita por coluna, de forma que a 

porcentagem de consumo das outras substâncias é referenciada pela quantidade de pessoas 

que consumiram a substância indicada na coluna. Desta forma, é possível perceber que o 

álcool, o tabaco e a maconha são as substâncias de consumo comum da comunidade 

universitária, elas se fazem presentes em combinações com todas as outras substâncias, 

podendo-se inferir que sejam também as três substâncias mais consumidas em conjunto. 

 

f % f % f %
1 substância 210 47,0% 227 61,0% 223 71,5%

2 substância 102 22,8% 84 22,6% 65 20,8%

3 substância 58 13,0% 36 9,7% 18 5,8%

4 substância 32 7,2% 12 3,2% 0 0,0%

5 substância 17 3,8% 5 1,3% 4 1,3%

Mais de 5 substâncias 28 6,3% 8 2,2% 2 0,6%

Total 447 100,0% 372 100,0% 312 100,0%

Tabela 18: Consumo de múltiplas drogas pela comunidade 
acadêmica da UFG, 2015.

Uso na vida Uso no ano Uso no mês

Fonte: Violência, conflitos e crimes nos campi universitários - 
NECRIVI/UFG, 2015.

Substância
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Álcool 277 81,0% 78,8% 54,8% 77,8% 50,0% 57,1% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Tabaco 18,4% 63 48,5% 12,9% 44,4% 50,0% 28,6% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 50,0%

Maconha e Haxixe 9,4% 25,4% 33 6,5% 11,1% 50,0% 42,9% 100,0% 100,0% 100,0% 50,0% 50,0%

Sedativos ou Barbitúricos 6,1% 6,3% 6,1% 31 22,2% 50,0% 28,6% - - - 100,0% 50,0%

Tranquil izantes e Ansiolíticos 5,1% 12,7% 6,1% 12,9% 18 - - - - - 50,0% 50,0%

Inalantes e Solventes 0,4% 1,6% 3,0% 3,2% - 2 14,3% 100,0% - - - -

LSD 1,4% 3,2% 9,1% 6,5% - 50,0% 7 100,0% - - 50,0% 50,0%

Cocaína (pó) 0,4% 1,6% 3,0% - - 50,0% 14,3% 1 50,0% 50,0% - -

Alucinógenos 0,7% 3,2% 6,1% - - - - 100,0% 2 100,0% - -

Ecstasy 0,7% 3,2% 6,1% - - - - 100,0% 100,0% 2 50,0% -

Anfetamínicos 0,7% 3,2% 3,0% 6,5% 5,6% - 14,3% - - 50,0% 2 50,0%

Anabolizantes 0,7% 1,6% 3,0% 3,2% 5,6% - 14,3% - - - 50,0% 2

Tabela 19: Distribuição de substâncias consumidas no mês  no consumo múltiplo presente na comunidade acadêmica da UFG, combinadas duas a duas, 2015.

Fonte: Violência, conflitos e crimes nos campi universitários - NECRIVI/UFG, 2015.

Substâncias Anfetamínicos Anabolizantes
Cocaína 

(pó)
Álcool Tabaco

Maconha 
e Haxixe

Sedativos e 
Barbitúricos

Tranquil izantes 
e Ansiolíticos

LSD
Inalantes e 
Solventes

Alucinógenos Ecstasy
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Observando a coluna que se refere ao consumo de álcool, percebemos que além de 

ser a substância mais consumida, o álcool é a substância com o consumo mais diverso. Os 

sujeitos que consomem álcool são sujeitos que experimentaram diversas substâncias. No 

entanto, o consumo de álcool combinado ao consumo de barbitúricos, ansiolíticos, LSD, 

cocaína, ecstasy e alucinógenos, colocam em risco a saúde de quem consome e se 

caracterizam como um consumo de risco (Harrison  et al., 2012; Rodríguez et al., 2012; 

Sousa et al., 2012). A preocupação em torno do consumo de risco é devido aos danos 

deixados na vida de quem consome. Marcas que podem permanecer por anos.  

Em casos assim, somente é possível alcançar uma redução do consumo múltiplo e 

evitar o consumo de risco com diálogo e conscientização. O que levanta novamente a questão 

da escolha da política para se tratar as drogas. O modelo proibicionista proposto atualmente 

demonstra falhas e fracassa em seu principal objetivo de erradicar o consumo, elevou as taxas 

de encarceramento e de homicídios, e contribuiu no fortalecimento do comércio ilegal de 

drogas, cada vez com mais aparato armamentista para permanecer no mercado e enfrentar a 

ação policial (Boiteux, 2006).  

Os efeitos menos palpáveis desse modelo são os estigmas e a criminalização que 

acompanham os sujeitos envolvidos com as drogas, ao designar rótulos aos sujeitos, como 

bandido e doente, o que se faz é uma separação destes com os cidadãos comuns; daí, os 

estigmas que separam o eu do outro são incontáveis (Misse, 1999; Carneiro, 2002). Por isso 

que outra forma de entender o consumo de drogas é por analisar o perfil dos que consomem 

com o objetivo de verificar a existência de grandes diferenças entre consumidores e não 

consumidores. Respondendo, assim, a segunda questão do estudo. 
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Perfil do consumidor  

– Qual o perfil dos que consomem drogas dentro da comunidade acadêmica? 

O II Levantamento Nacional de Álcool e Drogas apresenta o perfil do consumidor 

sendo formado, no geral, por homens adultos, de classe C e DE (II LENAD, 2012). Enquanto 

o Levantamento Nacional entre Universitários mostra o perfil do consumidor universitário 

sendo formado por alunos do sexo masculinos, em sua maioria com mais de 35 anos, (o 

consumo de álcool foi maior entre jovens de 18 a 24 anos), dos cursos de humanas e 

biológicas e que estudam em período integral (SENAD-GREA, 2009). 

Pelos dados da pesquisa “Violência, Conflitos e Crimes nos campi universitários” 

traçamos o perfil dos consumidores da comunidade acadêmica da UFG, considerando o uso 

no último ano, que, e como veremos a seguir, ele é formado por alunos do sexo masculino, 

heterossexuais, jovens com até 26 anos, brancos e que professam a religião católica. Moram 

com familiares e os chefes de suas famílias possuem ensino médio e/ou superior completos. A 

renda dessas famílias é acima de três salários mínimos dos quais os consumidores pouco 

contribuem, pois ou não trabalham ou sua contribuição é inferior a 40% da renda. O consumo 

está mais presente no campus Samambaia, durante o período diurno e em acadêmicos das 

Ciências Médicas e da Saúde, Ciências Humanas, Ciências Matemáticas e Naturais e Ciências 

Socialmente Aplicáveis. Por estarem vinculados à Regional de Goiânia, moram na capital e se 

deslocam para a universidade de ônibus ou de carro próprio.  

Durante as análises é possível observar que a composição da comunidade acadêmica 

da UFG influencia diretamente nos resultados encontrados. Sendo esse o caso da categoria 

acadêmica e do campus frequentado. Sabemos que na composição da universidade temos 

mais alunos do que professores, técnicos e terceirizados. Ao analisar os consumidores, 

teremos mais consumidores entre alunos do que entre professores, técnicos e terceirizados. Da 

mesma forma, a Regional Goiânia se destaca em tamanho e número de pessoas vinculadas à 

UFG, sendo que isto também poderá ser visto no perfil geral. 

Nesses casos fica fácil relacionar o consumo com a juventude e grandes centros 

urbanos, ou responsabilizar os alunos da capital pela presença de drogas e tráficos nos campi. 

No entanto, quando analisamos dentro de cada nível da categoria acadêmica, temos a 

porcentagem de alunos que consomem comparados com o número total de alunos, assim 

como a porcentagem de professores que consomem comparados com o número total de 
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professores, de técnicos que consomem comparados com o número de total de técnicos e de 

terceirizados que consomem comparados com o número total de terceirizados. Fazendo a 

mesma coisa com os campi frequentados, temos a proporção de consumidores em cada 

regional. Vemos então que o consumo drogas não está somente com os jovens urbanos dos 

grandes centros, mas sim com uma parcela da comunidade acadêmica de forma geral.   

Por esta razão que a análise das variáveis do perfil é realizada duas vezes e 

apresentada em duas tabelas, uma para mostrar o consumo dentro da comunidade acadêmica 

(análise por coluna) e outra para mostrar o consumo dentro de cada elemento da variável 

analisada (análise por linha). Esse tipo de análise nos ajuda a perceber além do óbvio, a não 

generalizar o consumo de drogas apoiadas em teorias psíquico-comportamentais e de 

sociabilização sem precisar considerar que ele está presente em quase todas as fases da vida 

humana (Brancatelli, 2004; Marques e Cruz, 2000).  

Seguimos mostrando os resultados da nossa análise.  

 

Na Tabela 20 temos a distribuição de consumidores por categoria para cada época de 

uso, analisando a distribuição por coluna. O consumo das categorias diante todos os que 

consomem, está concentrado entre os alunos da UFG, representando em torno de 77% do 

consumo geral. Depois vêm os técnicos com aproximadamente 9% do consumo, docentes 

com também aproximadamente 9% e terceirizados com aproximadamente 6%.  

Na Tabela 21, ao analisarmos internamente as diferentes categorias e a prevalência 

de consumo, vemos que há uma maior proporção de técnicos que consomem do que alunos 

que consomem, seguidos por professores, terceirizados e por fim discentes. Em números, a 

UFG tem entre seus professores 75% que já experimentaram pelo menos uma vez na vida, 

Uso na Vida Uso no Ano Uso no Mês

Docentes 8,7% 8,9% 8,3%

Técnicos 8,9% 8,3% 8,7%

Terceirizados 5,6% 5,6% 6,4%

Discentes 76,7% 77,2% 76,6%

Total 447 372 312
Fonte: Violência, conflitos e crimes nos campi universitários - 

NECRIVI/UFG, 2015.

Categoria dos Consumidores

Tabela 20: Distribuição dos consumidores segundo 
as categorias da comunidade acadêmica da UFG, 

2015. (porcentagem por coluna)
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63,5% que usaram no último ano e 50% que usaram no último mês; entre técnicos são 75,5% 

que usaram pelo menos uma vez na vida, 58,5% que usaram no último ano e 50,9% que 

usaram no último mês. Entre terceirizados temos 67,6% que experimentaram pelo menos uma 

vez na vida, 56,8% que consumiram no último ano e 54,1% no último mês; e entre os alunos 

que consumiram temos 65,1% em pelo menos uma vez na vida, 54,5% no último ano e 45,4% 

no último mês.   

 

Na Tabela 22, vemos que a Regional Goiânia é a que lidera o consumo com 76,8% 

na vida, 76,3% no ano e 76,9% no mês, seguida da Regional Catalão com 13,4% de quem 

consumiu pelo menos uma vez na vida e de quem consumiu no último ano, e 13,1% de quem 

consumiu no último mês. A Regional Goiás vem em terceiro lugar com 5,4% dos que 

consumiram pelo menos uma vez na vida, 5,9% dos que consumiram no último ano e 5,4% 

dos que consumiram no último mês. Em quarto lugar está a Regional Jataí com 4,5% dos que 

consumiram ao menos uma vez na vida, 4,3% dos que consumiram no último ano e 4,5% dos 

que consumiram no último mês. 

 

Uso na Vida Uso no Ano Uso no Mês

75,0% 63,5% 50,0%
39 33 26

75,5% 58,5% 50,9%
40 31 27

67,6% 56,8% 54,1%
25 21 20

65,1% 54,5% 45,4%
343 287 239

Técnicos

Terceirizados

Discentes

Fonte: Violência, conflitos e crimes nos campi universitários - 
NECRIVI/UFG, 2015.

Docentes

Tabela 21: Prevalência dos consumidores por 
categorias da comunidade acadêmica da UFG, 2015. 

Categoria dos Consumidores

Uso na Vida Uso no Ano Uso no Mês

Samambaia 51,5% 54,0% 54,8%

Colemar 25,3% 22,3% 22,1%

Goiás 5,4% 5,9% 5,4%

Catalão 13,4% 13,4% 13,1%

Jataí 4,5% 4,3% 4,5%

Total 447 372 312
Fonte: Violência, conflitos e crimes nos campi 

universitários - NECRIVI/UFG, 2015.

Campus frequentado pelos Consumidores

Tabela 22: Distribuição dos consumidores segundo os 
campi frequentados pela comunidade acadêmica da 

UFG, 2015.  (porcentagem por coluna)
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Na Tabela 23 fazemos a prevalência do consumo extraindo a proporção de 

consumidores em cada regional/campus. A Regional Goiânia ao trazer a análise por campus 

nos ajuda a perceber que o consumo na Regional Goiás supera o consumo encontrado no 

campus Colemar Natal e Silva. Em números, temos a Regional Goiânia com 82,5% dos que 

consumiram pelo menos uma vez na vida, 68,3% dos que consumiram no último ano e 57,7% 

dos que consumiram no último mês. A Regional Goiás apresenta um consumo de 80% dos 

que consumiram pelo menos uma vez na vida, 73,3% dos que consumiram no último ano e 

56,7% dos que consumiram no último mês. Em seguida vem a Regional Catalão com 51,3% 

dos que consumiram pelo menos uma vez na vida, 42,7% dos que consumiram no último ano 

e 35% dos que consumiram no último mês. Já a Regional Jataí possui o menor percentual de 

consumo com 18,9% dos que consumiram pelo menos uma vez na vida, 15,1% dos que 

consumiram no último ano e 13,2% dos que consumiram no último mês. 

 

A diferença entre as análises das proporções distribuídas pela comunidade acadêmica 

e dentro dos níveis fica mais evidente ao analisarmos o consumo por faixa etária. Na Tabela 

24 apresentamos o consumo por idade e percebe-se uma concentração de consumidores com 

até 26 anos de idade (68,3% na vida, 68,6% no último ano e 69,2% no último mês), enquanto 

se tem um percentual baixo de consumidores acima dos 45 anos (10,5% na vida, 10,5% no 

último ano e 13% no último mês).  

Uso na Vida Uso no Ano Uso no Mês

84,2% 73,6% 62,6%
230 201 171

79,0% 58,0% 48,3%
113 83 69

80,0% 73,3% 56,7%
24 22 17

51,3% 42,7% 35,0%
60 50 41

18,9% 15,1% 13,2%
20 16 14

Jataí

Catalão

Goiás

Tabela 23: Prevalência dos consumidores por campi 
frequentados pela comunidade acadêmica da UFG, 2015.  

Campus frequentado pelos Consumidores

Colemar 

Samambaia

Fonte: Violência, conflitos e crimes nos campi universitários - 
NECRIVI/UFG, 2015.
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Contudo, na Tabela 25, que apresenta a prevalência do consumo dentro de cada faixa 

etária, o que vemos é um percentual de consumo consideravelmente maior entre as pessoas 

mais velhas. Em outras palavras, a proporção dos consumidores entre o grupo de pessoas com 

Uso na Vida Uso no Ano Uso no Mês

15 a 20 anos 30,0% 29,6% 28,2%

21 a 26 anos 38,3% 39,0% 41,0%

27 a 32 anos 8,7% 8,9% 9,0%

33 a 38 anos 8,1% 7,8% 7,4%

39 a 44 anos 4,5% 4,3% 4,5%

45 a 50 anos 4,0% 4,3% 4,2%

51 a 56 anos 4,5% 4,6% 4,2%

57 a 62 anos 1,1% 1,1% 1,0%

Mais de 63 anos 0,9% 0,5% 0,6%

Total 447 372 312

Tabela 24: Distribuição dos consumidores segundo as 
faixas etárias da comunidade acadêmica da UFG, 2015.  

(porcentagem por coluna)

Faixa etária dos Consumidores

Fonte: Violência, conflitos e crimes nos campi universitários - 
NECRIVI/UFG, 2015.

Uso na Vida Uso no Ano Uso no Mês

64,1% 52,6% 42,1%
134 110 88

69,0% 58,5% 51,6%
171 145 128

59,1% 50,0% 42,4%
39 33 28

65,5% 52,7% 41,8%
36 29 23

64,5% 51,6% 45,2%
20 16 14

78,3% 69,6% 56,5%
18 16 13

100,0% 85,0% 65,0%
20 17 13

71,4% 57,1% 42,9%
5 4 3

66,7% 33,3% 33,3%
4 2 2

Tabela 25: Prevalência dos consumidores por faixas 
etárias da comunidade acadêmica da UFG, 2015. 

Faixa etária dos Consumidores

Mais de 63 anos

57 a 62 anos

51 a 56 anos

45 a 50 anos

39 a 44 anos

33 a 38 anos

27 a 32 anos

21 a 26 anos

15 a 20 anos

Fonte: Violência, conflitos e crimes nos campi universitários - 
NECRIVI/UFG, 2015.
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mais de 45 anos (83,9% na vida, 69,6% no ano e 55,4% no mês) tem percentual maior do que 

a proporção dos consumidores entre os menores de 26 anos (66,7% na vida, 55,8% no ano e 

47,3% no mês). Isso nos mostra que por mais que o consumo seja visto como frequente e 

intenso entre os jovens, ele permanece presente durante toda a vida adulta dos sujeitos.  

 

Seguimos analisando o gênero e a orientação sexual dos consumidores.  A Tabela 26 

apresenta o consumo por gênero, temos maiores proporções de consumidores entre os 

homens, com 52,1% que consumiram pelo menos uma vez na vida, 53,8% que consumiram 

no último ano e 56,1% que consumiram no último mês. Entre as mulheres temos 47,9% que 

consumiram pelo menos uma vez na vida, 46,2% que consumiram no último ano e 43,9% que 

consumiram no último mês. Esses resultados corroboram com os dados nacionais do II 

LENAD e do Levantamento Nacional entre Universitários (SENAD-GREA, 2009; II 

LENAD, 2012).  

 

Em relação à orientação sexual dos consumidores, na Tabela 27 vemos um consumo 

majoritário entre os heterossexuais, sendo os percentuais de 91,1% que consumiram na vida, 

89,5% que consumiram último no ano e 88,1% que consumiram último no mês. Os 

homossexuais ficam sem segundo com 6,7% dos que consumiram pelo menos uma vez na 

Uso na Vida Uso no Ano Uso no Mês

Masculino 52,1% 53,8% 56,1%

Feminino 47,9% 46,2% 43,9%

Total 447 372 312

Gênero dos Consumidores

Fonte: Violência, conflitos e crimes nos campi 
universitários - NECRIVI/UFG, 2015.

Tabela 26: Distribuição dos consumidores segundo 
o gênero da comunidade acadêmica da UFG, 2015. 

(porcentagem por coluna)

Uso na Vida Uso no Ano Uso no Mês

Heterossexual 91,1% 89,5% 88,1%

Homossexual 6,7% 7,8% 8,7%

Bissexual 2,2% 2,7% 3,2%

Total 447 372 312

Tabela 27: Distribuição dos consumidores segundo a 
orientação sexual da comunidade acadêmica da UFG, 

2015. (porcentagem por coluna)

Fonte: Violência, conflitos e crimes nos campi universitários - 
NECRIVI/UFG, 2015.

Orientação Sexual dos Consumidores
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vida, 7,8% dos que consumiram no último ano e 8,7% dos que consumiram no último mês. 

Em terceiro lugar temos os bissexuais que representam 2,2% dos consumidores que 

experimentaram pelo menos uma vez na vida, 2,7% dos que usaram no último ano e 3,2% dos 

que usaram no último mês. Porém, o resultado apenas reforça o fato de a população 

acadêmica ser composta, em sua maioria, por héteros.  

 

Quando analisamos a prevalência dentro de cada grupo, na Tabela 28, percebe-se que 

entre homossexuais e bissexuais o consumo é maior do que entre os heterossexuais. Em 

números temos as proporções entre heterossexuais de 65,4% dos que consumiram pelo menos 

uma vez na vida, 53,5% dos que consumiram no último ano e 44,2% dos que consumiram no 

último mês. Entre homossexuais, 90,9% consumiram pelo menos uma vez na vida, 87,9% 

consumiram no último ano e 81,8% consumiram no último mês. Por fim, temos que 71,4% 

dos bissexuais consumiram em algum momento da vida.  

 

Com relação à raça dos consumidores, a Tabela 29 nos mostra que sua maioria é 

composta por brancos, representando 51,2% dos que consumiram pelo menos uma vez na 

Uso na Vida Uso no Ano Uso no Mês

65,4% 53,5% 44,2%
407 333 275

90,9% 87,9% 81,8%
30 29 27

71,4% 71,4% 71,4%
10 10 10

Tabela 28: Prevalência dos consumidores por orientação 
sexual da comunidade acadêmica da UFG, 2015. 

Orientação Sexual dos Consumidores

Bissexual

Homossexual

Fonte: Violência, conflitos e crimes nos campi universitários - 
NECRIVI/UFG, 2015.

Heterossexual

Uso na Vida Uso no Ano Uso no Mês

Branco 51,2% 52,4% 52,6%

Negro 9,2% 8,9% 8,0%

Pardo 37,6% 36,8% 37,5%

Amarelo - Asiático 1,1% 1,1% 1,3%

Outras 0,9% 0,8% 0,6%

Total 447 372 312

Tabela 29: Distribuição dos consumidores segundo as 
raças da comunidade acadêmica da UFG, 2015. 

(porcentagem por coluna)

Raça dos Consumidores

Fonte: Violência, conflitos e crimes nos campi universitários - 
NECRIVI/UFG, 2015.
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vida, 52,4% dos que consumiram no último ano e 52,6% dos que consumiram no último mês. 

Ainda que se somassem os percentuais dos negros e pardos (48,8% na vida, 45,7% no ano e 

45,5% no mês), esses seriam inferiores aos percentuais de consumo apresentados entre 

brancos. Amarelo e outras raças representam 2% dos que consumiram pelos menos uma vez 

na vida, 1,9% dos que consumiram no último ano e dos que consumiram no último mês.  

 

Agora, analisando a prevalência de consumo por raça, na Tabela 30, vemos elevadas 

proporções de consumidores tanto para brancos como para não brancos. Em números, 

consumidores brancos representam 68% dos que consumiram pelos menos uma vez na vida, 

57,9% dos que consumiram no último ano e 48,7% dos que consumiram no último mês. 

Pardos apresentam proporções de 68,3% dos que consumiram pelo menos uma vez na vida, 

55,7% dos que consumiram no último ano e 47,6% dos que consumiram no último mês. Os 

consumidores negros apresentam proporções de 60,6% dos que consumiram ao menos uma 

vez na vida, 48,5% dos que consumiram no último ano e 36,8% dos que consumiram no 

último mês. Amarelos representam 45,5% dos que consumiram ao menos uma vez na vida, 

36,4% dos que usaram no último ano e dos que usaram no último mês. Outras raças 

representam 57,1% dos consumidores na vida, 42,9% dos consumidores no último ano e 

28,6% dos consumidores no último mês.  

É interessante perceber que nos dados oficiais sobre o consumo no Brasil, seja no 

Relatório Brasileiro de Drogas, no II LENAD ou no Levantamento Nacional entre 

Universitários, não há informações quanto à raça dos consumidores. Os resultados 

encontrados nas análises por raça pela pesquisa da UFG sugerem confrontar os estigmas em 

Uso na Vida Uso no Ano Uso no Mês

Branco 68,0% 57,9% 48,7%
229 195 164

Negro 60,3% 48,5% 36,8%
41 33 25

Pardo 68,3% 55,7% 47,6%
168 137 117

Amarelo - Asiático 45,5% 36,4% 36,4%
5 4 4

Outras 57,1% 42,9% 28,6%
4 3 2

Tabela 30: Prevalência dos consumidores por raças da 
comunidade acadêmica da UFG, 2015.

Raça dos Consumidores

Fonte: Violência, conflitos e crimes nos campi universitários - 
NECRIVI/UFG, 2015.
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relação às drogas e ao consumo. De um lado, a forte associação de pretos com a criminalidade 

do tráfico e com a dependência do vício, aliado às estatísticas de prisão e homicídios que 

assolam essa parcela da sociedade (Misse, 1999; Campos, 2015; Infopen, 2016; Atlas da 

Violência – Ipea, 2018). De outro, temos dados oficiais que não comprovam nem refutam tal 

associação, deixando-a apenas ao senso comum da sociedade. Porém, quando os dados 

oficiais e midiáticos evidenciam maior consumo entre a classe média e baixa, se adequando 

aos processos de estigmatização das drogas e de criminalização dos pobres, se percebe que há 

uma exploração e exposição das informações. 

 

A Tabela 31 apresenta a distribuição de consumidores entre a comunidade acadêmica 

da UFG com a renda familiar. É possível observar que cerca de 50% do consumo se concentra 

em acadêmicos com renda entre 3 a 10 salários mínimos (49% na vida, 46,2% no ano e 46,5% 

no mês), já evidenciando que o consumo não está concentrado na classe baixa, como mostra 

os dados do II LENAD (2012). Consumidores com renda familiar abaixo de 3 salários 

mínimos representam 35,4% dos que consumiram pelo menos uma vez na vida, 36,2% dos 

que consumiram no último ano e 35,9% dos que consumiram no último mês. Consumidores 

com renda familiar acima de 10 salários mínimos representam 15,7% dos que consumiram 

pelo menos uma vez na vida, 17,5% dos que consumiram no último ano e 17,6% dos que 

consumiram no último mês.  

Uso na Vida Uso no Ano Uso no Mês

Até 1 s.m. 4,9% 4,0% 4,8%

De 1 a 2 s.m. 11,0% 12,6% 11,9%

De 2 a 3 s.m. 19,5% 19,6% 19,2%

De 3 a 5 s.m. 28,2% 25,8% 26,0%

De 5 a 10 s.m. 20,8% 20,4% 20,5%

De 10 a 20 s.m. 13,2% 14,8% 15,1%

De 20 a 30 s.m. 1,8% 2,2% 1,9%

Mais de 30 s.m. 0,7% 0,5% 0,6%

Total 447 372 312
Fonte: Violência, conflitos e crimes nos campi universitários - 

NECRIVI/UFG, 2015.

Renda Familiar dos Consumidores

Tabela 31: Distribuição dos consumidores segundo a 
renda familiar da comunidade acadêmica da UFG, 

2015. (porcentagem por coluna)
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Ao analisar a prevalência do consumo para cada faixa da renda familiar, como 

podemos ver na Tabela 32, percebe-se pouca diferença nos percentuais de consumo em cada 

faixa. Na verdade, consumidores com renda de 20 a 30 salários mínimos representam 80% 

dos que consumiram alguma vez na vida, 80% dos que consumiram no último ano e 60% dos 

que consumiram no último mês. Proporção semelhante com os consumidores com renda de 

menos de 1 salário mínimo, que representam 78,6% dos que consumiram pelo menos alguma 

vez na vida, 53,6% dos que consumiram no último ano e dos que consumiram no último mês. 

Esses resultados sugerem contradizer o senso comum que relaciona o consumo de drogas com 

a pobreza. Como vemos aqui, o consumo de drogas está presente em todas as classes 

econômicas.  

Uso na Vida Uso no Ano Uso no Mês

78,6% 53,6% 53,6%
22 15 15

57,0% 54,7% 43,0%
49 47 37

62,1% 52,1% 42,9%
87 73 60

66,3% 50,5% 42,6%
126 96 81

73,8% 60,3% 50,8%
93 76 64

69,4% 64,7% 55,3%
59 55 47

80,0% 80,0% 60,0%
8 8 6

75,0% 50,0% 50,0%
3 2 2

Tabela 32: Prevalência dos consumidores por renda 
familiar da comunidade acadêmica da UFG, 2015.

Renda Familiar dos Consumidores

De 20 a 30 s.m.

De 10 a 20 s.m.

De 5 a 10 s.m.

De 3 a 5 s.m.

De 2 a 3 s.m.

De 1 a 2 s.m.

Até 1 s.m. 

Fonte: Violência, conflitos e crimes nos campi universitários - 
NECRIVI/UFG, 2015.

Mais de 30 s.m.
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 Analisando a religião dos consumidores, como apresentada na Tabela 33, vemos 

uma maioria católica representando 44,5% dos que consumiram pelo menos uma vez na vida, 

44,6% dos que consumiram no último ano e 43,9% dos que consumiram no último mês; 

seguida por aqueles que não professam fé a nenhuma religião com 25,5% dos que 

consumiram pelo menos uma vez na vida, 28,8% dos que consumiram no último ano e 31,7% 

dos que consumiram no último mês. Os protestantes representam 17,4% dos consumidores em 

pelos menos uma vez na vida, 15,1% no ano e 13,1% no mês. Judeus e orientais representam 

menos de 1% dos consumidores, e os que professam outras religiões representam um 

consumo de 3,1% pelo menos uma vez na vida, 2,4% no último ano e 2,2% no último mês. 

 

A Tabela 34 mostra a distribuição de moradia dos que consomem. A maioria deles 

mora com familiares e representam 82,1% dos que consumiram pelo menos uma vez na vida, 

82,5% dos que consumiram no último ano e 82,7% dos que consumiram no último mês. Os 

Uso na Vida Uso no Ano Uso no Mês

Sem Religião 25,5% 28,8% 31,7%

Católica 44,5% 44,6% 43,9%

Espírita 6,5% 6,2% 6,1%

Candomblé 2,2% 2,4% 2,2%

Judaica 0,2% 0,0% -

Protestante 17,4% 15,1% 13,1%

Oriental 0,4% 0,5% 0,6%

Outras 3,1% 2,4% 2,2%

Total 447 372 312
Fonte: Violência, conflitos e crimes nos campi 

universitários - NECRIVI/UFG, 2015.

Tabela 33: Distribuição dos consumidores segundo 
a religião da comunidade acadêmica da UFG, 2015. 

(porcentagem por coluna)

Religião dos Consumidores

Uso na Vida Uso no Ano Uso no Mês

Familiares 82,1% 82,5% 82,7%

Amigos 6,3% 5,9% 5,4%

CEU 0,9% 0,8% 1,0%

Sozinho 10,7% 10,8% 10,9%

Total 447 372 312
Fonte: Violência, conflitos e crimes nos campi 

universitários - NECRIVI/UFG, 2015.

Tabela 34: Distribuição dos consumidores segundo o 
tipo de moradia da comunidade acadêmica da UFG, 

2015. (porcentagem por coluna)

Com quem moram os Consumidores
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que moram sozinhos representam 10,7% dos que consumiram em algum momento da vida. 

Os que moram com amigos e na CEU – Casa do Estudante Universitário – representam 7,2% 

dos que consumiram pelo menos uma vez na vida, 6,7% dos que consumiram no último ano e 

6,4% dos que consumiram no último mês.  

 

Ao analisarmos a prevalência do consumo por tipo de moradia encontramos que a 

proporção de consumidores por aqueles que moram com amigos ou na CEU é superior à 

proporção de consumidores de quem mora com familiares, conforme mostra a Tabela 35. Em 

números, dos que moram na CEU 100% consumiram em pelo menos uma vez na vida, 75% 

consumiram no último ano e no último mês. Dos que moram sozinhos, 71,6% consumiram 

pelo menos uma vez na vida, 59,7% consumiram no último ano e 50,7% consumiram no 

último mês. Dos que moram com familiares, 67,7% consumiram pelo menos uma vez na vida, 

56,6% consumiram no último ano e 47,6% consumiram no último mês. Os com menor 

proporções são os que moram com amigos, onde 50% consumiram pelo menos uma vez na 

vida, 39,3% consumiram no último ano e 30,4% consumiram no último mês. 

A questão de com quem se mora muitas vezes é colocada como justificativa do uso 

por universitários e jovens adultos, pois mais uma vez associam o consumo desse grupo com 

o processo de amadurecimento e transição para a vida adulta (Brancatelli, 2004; Marques e 

Cruz, 2000). No entanto, a proporção de consumidores em meios familiares, ainda que não 

estejamos considerando nas análises a legalidade das substâncias consumidas, sugere a 

perspectiva do consumo como prática inerente a vida em sociedade, não dependendo da idade 

ou amadurecimento do sujeito. Essa mesma questão entre consumo e amadurecimento poderá 

Uso na Vida Uso no Ano Uso no Mês

67,7% 56,6% 47,6%
367 307 258

50,0% 39,3% 30,4%
28 22 17

100,0% 75,0% 75,0%
4 3 3

71,6% 59,7% 50,7%
48 40 34

Tabela 35: Prevalência dos consumidores por tipos 
de moradia da comunidade acadêmica da UFG, 2015.

Com quem moram os Consumidores

Sozinho

CEU

Amigos

Familiares

Fonte: Violência, conflitos e crimes nos campi universitários - 
NECRIVI/UFG, 2015.
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ser vista ao se analisar a condição de trabalho do sujeito que consome e sua participação na 

renda familiar.  

 

A Tabela 36 mostra a proporção de consumidores que exercem algum tipo de 

atividade remunerada. De forma geral, os que consomem são maioria entre os que não 

trabalham e nem possuem nenhuma atividade remunerada, sendo os que trabalham 

representam 47,4% dos que consumiram pelo menos uma vez na vida, 48,1% os que 

consumiram no último ano e 49% os que consumiram no último mês. Para os que trabalham, 

questionamos quanto à participação na renda familiar. 

 

Na Tabela 37 vemos que a maioria dos consumidores que trabalham contribui com as 

despesas familiares com menos de 40% da renda familiar, representando 19,5% dos que 

consumiram pelo menos uma vez na vida, 20,4% dos que consumiram no último ano e 20,8% 

dos que consumiram no último mês. Em seguida, vem o grupo que contribui com mais de 

60% da renda, representando 18,1% dos que consumiram pelo menos uma vez na vida, 17,7% 

dos que consumiram no último ano e 17,9% dos que consumiram no último mês.  

Uso na Vida Uso no Ano Uso no Mês

Trabalha 47,4% 48,1% 49,0%

Não Trabalha 52,6% 51,9% 51,0%

Total 447 372 312

Condição de Trabalho dos Consumidores

Tabela 36: Distribuição dos consumidores segundo a 
ocupação da comunidade acadêmica da UFG, 2015. 

(porcentagem por coluna)

Fonte: Violência, conflitos e crimes nos campi universitários - 
NECRIVI/UFG, 2015.

Uso na Vida Uso no Ano Uso no Mês

Não Participa 52,6% 51,9% 51,0%

Menos de 40% 19,5% 20,4% 20,8%

Entre 40% a 60% 9,8% 9,9% 10,3%

Mais de 60% 18,1% 17,7% 17,9%

Total 447 372 312

Tabela 37: Distribuição dos consumidores segundo a 
participação na renda familiar da comunidade 

acadêmica da UFG, 2015. (porcentagem por coluna)

Participação dos consumidores na renda familiar

Fonte: Violência, conflitos e crimes nos campi universitários - 
NECRIVI/UFG, 2015.
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Avaliando a prevalência do consumo por percentual de participação na renda 

familiar, como mostra a Tabela 38, vemos que os que consomem, em sua maioria, contribuem 

de alguma forma com a renda familiar. Os consumidores que participam com menos de 40% 

representam 64,9% dos que consumiram pelo menos uma vez na vida, 56,7% dos que 

consumiram no último ano e 48,5% dos que consumiram no último mês. Os consumidores 

que participam com mais de 60% da renda familiar representam 69,8% dos que consumiram 

pelo menos uma vez na vida, 56,9% dos que consumiram no último ano e 48,3% dos que 

consumiram no último mês. 

Perceber que essa participação oscila entre menos de 40% para mais de 60% pode 

indicar a posição em que esse indivíduo se situa na família, ele pode ser tanto o jovem 

universitário como também um dos chefes da casa, ou seja, um dos principais provedores. O 

que sugere que, mesmo que o consumo de drogas se torne uma prática, esse consumidor 

permanece contribuindo para sua família e sociedade, inserido e participando ativamente. O 

que queremos levantar com essas informações é que apesar do estigma de que os 

consumidores de drogas sejam pessoas desajustadas e até incapacitadas de convívio social, os 

resultados observados pela pesquisa “Violência, conflitos e crimes nos campi universitários: 

subsídios para a formulação de política de segurança da UFG” sugerem que os consumidores 

aqui estudados estão conseguindo manter e cumprir com suas funções sociais. Eles estudam, 

eles trabalham e até contribuem em sustentar suas famílias. 

Uso na Vida Uso no Ano Uso no Mês

65,8% 54,1% 44,5%
235 193 159

64,9% 56,7% 48,5%
87 76 65

71,0% 59,7% 51,6%
44 37 32

69,8% 56,9% 48,3%
81 66 56

Tabela 38: Prevalência dos consumidores por porcentagens de 
participação na renda familiar da comunidade acadêmica da UFG, 2015. 

Participação dos consumidores na renda familiar

Mais de 60%

Entre 40% a 60%

Menos de 40%

Não Participa

Fonte: Violência, conflitos e crimes nos campi universitários - NECRIVI/UFG, 2015.
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Na Tabela 39, vemos que o grau de instrução do principal provedor das famílias dos 

consumidores da UFG se concentra no Ensino Médio completo e Superior completo, 

representando 82,1% dos que consumiram pelo menos uma vez na vida, 81,7% dos que 

consumiram no último ano e 82,6% dos que consumiram no último mês. Analfabetos e 

alfabetizados representam cerca de 2% dos que consumiram em algum momento da vida. Os 

que estudaram até o Ensino Fundamental, completando o ciclo II ou somente o I, representam 

15,6% dos que consumiram pelo menos uma vez na vida, 15,8% dos que consumiram no 

último ano e 15,7% dos que consumiram no último mês. 

 

Com relação à cidade em que os consumidores moram, a Tabela 40 indica que a 

maioria dos consumidores da UFG mora em Goiânia (66,9% na vida, 67,7% no ano e 67,9% 

no mês), ou na região metropolitana. Esse resultado confirma o que foi apresentado na análise 

Uso na Vida Uso no Ano Uso no Mês

Analfabeto / Alfabetizado 2,2% 2,4% 1,9%

Fundamental I Completo 6,0% 5,6% 5,1%

Fundamental II Completo 9,6% 10,2% 10,6%

Médio Completo 42,3% 43,3% 45,5%

Superior Completo 39,8% 38,4% 36,9%

Total 447 372 312
Fonte: Violência, conflitos e crimes nos campi universitários - NECRIVI/UFG, 

2015.

Qual de instrução do chefe da família dos Consumidores

Tabela 39: Distribuição dos consumidores segundo o grau de 
instrução do chefe da família da comunidade acadêmica da UFG, 

2015. (porcentagem por coluna)

Uso na Vida Uso no Ano Uso no Mês

Goiânia 66,9% 67,7% 67,9%

Catalão 11,9% 11,8% 11,2%

Aparecida de Goiânia 5,4% 4,8% 5,1%

Jataí 3,6% 3,5% 3,8%

Cidade de Goiás 3,1% 3,2% 3,5%

Anápolis 1,1% 1,1% 1,0%

Caldas Novas 1,1% 0,8% 1,0%

Outras 6,9% 7,0% 6,4%

Total 447 372 312

Cidade em que moram os Consumidores

Fonte: Violência, conflitos e crimes nos campi universitários - 
NECRIVI/UFG, 2015.

Tabela 40: Distribuição dos consumidores segundo a cidade 
em que mora a comunidade acadêmica da UFG, 2015.  

(porcentagem por coluna)
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do compus frequentado (Tabela 21 e 22), de fato, a Regional Goiânia concentra a maior parte 

de alunos da UFG e com eles, também, a maior parte dos consumidores entre o meio 

acadêmico.  

 

Os meios de transporte utilizado pelos consumidores são apresentados na Tabela 41. 

O automóvel, seja carro, moto ou bicicleta, é o principal meio de transporte utilizado para ir à 

universidade, representando 45,9% dos que consumiram pelo menos uma vez na vida, 47% 

dos que consumiram no último ano e 48,4% dos que consumiram no último mês. Seguido 

pelo transporte coletivo público que representa 40,7% dos que consumiram pelo menos uma 

vez na vida, 40,6% dos que consumiram no último ano e 39,4% dos que consumiram no 

último mês; e o transporte a pé com 11% dos que consumiram pelo menos uma vez na vida, 

10,5% dos que consumiram no último ano e 10,6% dos que consumiram no último mês.  

 

A Tabela 42 mostra a análise do consumo segundo o horário em que frequentam o 

campus. Vemos que o horário com maior presença de consumidores é o período diurno ou 

Uso na Vida Uso no Ano Uso no Mês

A pé 11,0% 10,5% 10,6%

Ônibus 40,7% 40,6% 39,4%

Bicicleta 1,8% 1,3% 1,3%

Carro Próprio 36,0% 37,6% 38,1%

Moto Própria 8,1% 8,1% 9,0%

Carona ou Van Particular 2,5% 1,9% 1,6%

Total 447 372 312

Meio de Transporte dos Consumidores

Fonte: Violência, conflitos e crimes nos campi universitários - NECRIVI/UFG, 
2015.

Tabela 41: Distribuição dos consumidores segundo o meio de 
transporte utilizado pela comunidade acadêmica da UFG, 2015.  

(porcentagem por coluna)

Uso na Vida Uso no Ano Uso no Mês

Matutino 15,9% 15,9% 16,0%

Vespertino 7,8% 7,5% 8,0%

Diurno 59,1% 58,9% 58,3%

Noturno 17,2% 17,7% 17,6%

Total 447 372 312

Horário em que frequentam o campus

Fonte: Violência, conflitos e crimes nos campi 
universitários - NECRIVI/UFG, 2015.

Tabela 42: Distribuição dos consumidores segundo o 
turno de trabalho/estudo da comunidade acadêmica 

da UFG, 2015.  (porcentagem por coluna)
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integral representando 60% dos consumidores, resultado semelhante aos dados do 

Levantamento Nacional entre Universitários (SENAD-GREA, 2009). O período noturno 

apresenta 17,2% dos consumidores em pelo menos uma vez na vida, 17,7% dos consumidores 

no último ano e 17,6% dos consumidores no último mês. No matutino temos 15,9% dos que 

consumiram em pelo menos uma vez no ano e dos que consumiram no último ano, e 16% dos 

que consumiram no último mês. E o vespertino, com menores proporções de consumo, 

apresenta 7,8% dos que consumiram pelo menos uma vez na vida, 7,5% dos que consumiram 

no último ano e 8% dos que consumiram no último mês.  

No entanto, a prevalência do consumo em cada turno/período em que frequentam a 

universidade, como mostra a Tabela 43, vemos que o noturno se destaca com a presença de 

consumidores, dado que 79,5% dos que frequentam nesse período já consumiram pelo menos 

uma vez na vida, 63,6% consumiram no último ano e 56,8 no último mês. Em sequência 

temos o turno matutino onde 68,4% consumiram pelo menos uma vez na vida, 56,7% 

consumiram no último ano e 47,2% consumiram no último mês. O período diurno ou integral 

apresenta 65,1% dos que consumiram pelo menos uma vez na vida, 54,1% dos que 

consumiram no último ano e 45,9% dos que consumiram no último mês. Já o vespertino 

apresenta 59,2% dos que consumiram pelo menos uma vez na vida, 50,8% dos que 

consumiram no último ano e 42,3% dos que consumiram no último mês.  

 

Por fim, analisamos a área de conhecimento dos que consomem. Na Tabela 44 

vemos que os consumidores são maioria entre os cursos de Ciências Médicas e da Saúde 

representando 16,3% dos que consumiram pelo menos uma vez na vida, 15,3% dos que 

consumiram no último ano e 15,4% dos que consumiram no último mês. Seguido pelos cursos 

Uso na Vida Uso no Ano Uso no Mês

68,4% 56,7% 47,2%
71 59 50

59,2% 50,8% 42,3%
35 28 25

65,1% 54,1% 45,9%
264 219 182

79,5% 63,6% 56,8%
77 66 55

Tabela 43: Prevalência dos consumidores por turno de 
trabalho/estudo da comunidade acadêmica da UFG, 2015.

Horário em que frequentam o campus

Fonte: Violência, conflitos e crimes nos campi universitários - 
NECRIVI/UFG, 2015.

Noturno

Diurno

Vespertino

Matutino
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de Ciências Humanas com 12,8% dos que consumiram pelo menos uma vez na vida, 12,1% 

dos que consumiram no último ano e 11,9% dos que consumiram no último mês; Ciências 

Matemáticas e Naturais com 12,1% dos que consumiram pelo menos uma vez na vida, 12,9% 

dos que consumiram no último ano e 13,1% dos que consumiram no último mês; e Ciências 

Socialmente Aplicáveis com 12,1% dos que consumiram pelo menos uma vez na vida, 12,1% 

dos que consumiram no último ano e 12,2% dos que consumiram no último mês.  

 

De forma resumida, podemos dizer que o perfil do consumidor de drogas na 

comunidade acadêmica da UFG é formado por alunos da Regional Goiânia, ainda que 

também esteja presente em outras regionais, com destaque para a Regional Goiás, e entre 

todas as categorias acadêmicas. Percebe-se um consumo maior entre homens, heterossexuais, 

entre brancos e pardos, e que professam fé cristã.  

A área de conhecimento em que se destaca o consumo é as Ciências Médicas e da 

Saúde, por acadêmicos que frequentam a universidade durante todo o período diurno e se 

deslocam para os campi de ônibus e/ou de carro próprio. Ainda que sejam em sua maioria 

discentes e sustentados pela família, os que trabalham e contribuem com a renda familiar. 

Grande parte dos consumidores mora com familiares, suas famílias possuem renda entre 3 a 

10 salários mínimos e seus provedores possuem escolaridade média e/ou superior completa.  

Agora que já conhecemos o perfil dos consumidores de drogas da comunidade 

acadêmica da UFG, falta analisar seus posicionamentos e a forma como enxergam questões 

sociais. Essas informações a cerca dos consumidores contribuem para que possamos perceber 

Uso na Vida Uso no Ano Uso no Mês

Ciências  Agronômicas  e Veterinárias 6,7% 8,1% 8,3%

Ciências  Biológicas 5,1% 5,1% 5,1%

Ciências  Humanas 12,8% 12,1% 11,9%

Ciências  Matemáticas  e Natura i s 12,1% 12,9% 13,1%

Ciências  Médicas  e da Saúde 16,3% 15,3% 15,4%

Ciências  Socia lmente Apl icáveis 12,1% 12,1% 12,2%

Engenharias  e Computação 10,7% 10,2% 8,3%

Linguagens e Artes 9,6% 10,2% 10,6%

Técnicos  e Terceirizados 14,5% 14,0% 15,1%

Total 447 372 312

Área de conhecimento dos Consumidores

Fonte: Violência, conflitos e crimes nos campi universitários - NECRIVI/UFG, 2015.

Tabela 44: Distribuição dos consumidores segundo a área do conhecimento 
da comunidade acadêmica da UFG, 2015. (porcentagem por coluna)
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se são de fato indivíduos tão distintos dos que não consomem, ou se o consumo de drogas é 

uma entre tantas outras características e práticas que os consumidores possuem. No próximo 

capítulo mostramos algumas crenças sociais com que questionamos a comunidade acadêmica, 

suas respostas e uma análise comparativa entre os posicionamentos dos consumidores e não 

consumidores, respondendo assim a terceira questão de estudo: “Quais são as crenças sociais 

da comunidade acadêmica e como elas se comportam entre consumidores e não consumidores 

de drogas?”. 
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Seção III 

  



93 
 

 

Uma vez que o perfil dos consumidores já tenha sido apresentado, dedicamos este 

capítulo para a compreensão das crenças sociais e dos posicionamentos, tanto de 

consumidores como de não consumidores, da comunidade acadêmica da UFG em relação a 

questões sociais abordadas na pesquisa “Violência, conflitos e crimes nos campi 

universitários: subsídios para a formulação de política de segurança da UFG”.  

Nas discussões anteriores vimos como o estigma sobre as drogas categoriza e 

distancia quem as consome de quem não as consome. Dois sujeitos sociais distintos são 

criados no imaginário social por conta do processo de estigmatização do proibicionismo, o 

que influencia a forma como vemos o consumidor e sua relação com a sociedade (Misse, 

1999; Campos, 2015). 

Acreditamos que comparar as crenças sociais de consumidores e abstêmios, 

identificando semelhanças e diferenças, possa contribuir para uma aproximação da sociedade 

com o consumidor e promove abertura para o debate e conscientização sobre o consumo 

recreativo e responsável de drogas.  

Nota Metodológica 

Neste capítulo, as variáveis com que trabalhamos são categóricas ordinais, medidas 

pela escala Likert. A escala Likert é uma escala de respostas não binárias que percorrem 

pontos extremos de determinada emoção relacionada ao tema ou questão de estudo, e que é 

muito comum em pesquisas sociológicas e de psicologia social.  

Na pesquisa “Violência, conflitos e crimes nos campi universitários: subsídios para a 

formulação de política de segurança da UFG”, os blocos de questões 45 e 46, utilizados aqui 

para avaliar as representações e crenças sociais dos consumidores, contém afirmações que são 

avaliadas por meio de uma escala Likert de 5 pontos, indo do ‘Concordo totalmente’ para o 

‘Discordo totalmente’. 

 

Algumas mudanças na escala e nas medidas foram realizadas para melhor se adequar 

aos objetivos e requisitos de análise deste estudo.  

A escala de 5 pontos dificulta o entendimento sobre as crenças sociais uma vez que 

não foi disponibilizado no questionário espaço para argumentação da opção de resposta 

1 2 3 4 5
Ο Ο Ο Ο Ο

Concordo Totalmente Concordo em Partes Não concordo nem discordo Discordo em Partes Discordo Totalmente
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escolhida. Sendo assim, ‘Concordar em Partes’ e ‘Discordar em Partes’ não permite uma 

explanação, muito menos que o respondente discorra sobre até que ponto concorda/discorda 

ou o que da afirmativa abre espaço para ponderação. Por outro lado, tendo a opção ‘Não 

concordo nem discordo’, que também pode se utilizada em casos de dúvidas ou de não clareza 

de resposta, optar por ‘Concordar em partes’ pode ser entendido que mais se concorda do que 

discorda. Assim, quem ‘Concorda totalmente’ e quem ‘Concorda em partes’ simplesmente 

concordam. Raciocínio semelhante pode ser utilizado com a opção ‘Discordar em partes’. Por 

isso, optou-se pela escala, bem definida, de 3 pontos que favorece a compreensão das crenças 

sociais. 

No uso da escala Likert, as medidas da escala comumente se iniciam com avaliações 

negativas e caminham para avaliações mais positivas. O sentido oposto foi encontrado no 

banco de dados. Por essa razão, decidiu-se pela inversão da escala, redefinindo suas medidas, 

de forma que os menores valores se relacionam com as avaliações negativas e os maiores 

valores se relacionam com as avaliações positivas. 

Levando em consideração que as afirmações dos blocos provocam a reflexão sobre 

determinadas crenças sociais dos respondentes e que concordar e discordar é, em certa 

medida, se posicionar de forma favorável e/ou contrária a essas crenças, foi realizada uma 

análise da representação social de cada afirmação de forma a identificar um sentido para as 

respostas escolhidas. Verificou-se que para a maioria das afirmações dos blocos, ‘Discordar’ 

pode ser entendido como serem favoráveis às questões sociais ali debatidas, e que 

‘Concordar’ pode ser entendido como um posicionamento contrário a elas. Em seis questões11 

se percebeu que o sentido das respostas era oposto, e para elas optou-se por inverter os valores 

das medidas da escala, de forma que ‘Discordar’ passe receber maior valor e ‘Concordar’ 

passe a receber menor valor. 

Por fim, por se tratar de crenças sociais, se determinou que as medidas da escala das 

afirmações passassem a serem identificadas como ‘Favorável’, ‘Neutra’ e ‘Contrária’, e os 

valores das medidas serem menores para favoráveis e maiores para contrários, de forma a 

facilitar o entendimento do posicionamento sobre as questões sociais debatidas nas 

afirmações. Assim, a escala Likert ficou redefinida conforme o desenho a seguir.  

 
                                                 
11 As questões identificadas com sentido oposto foram: 45.2, 45.5, 45.6, 45.9, 45.19 e 46.23. 

1 2 3
Ο Ο Ο

Favorável Neutra Contrária
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Os blocos de questões 45 e 46 trazem afirmativas que podem ser entendidas como 

reflexões a cerca de temas gerais que permeiam o cotidiano social, totalizam 59 afirmações 

que estão distribuídas de forma aleatória. A diversidade dos temas abordados e das discussões 

ali presentes dificulta a leitura de todas as questões reunida em uma única análise. Parece 

razoável uma reorganização das questões, agrupando as que abordem os mesmo temas em 

blocos temáticos. Para avaliar a consistência interna desses blocos decidiu-se utilizar o 

coeficiente alpha de Cronbach, calculado a partir das respostas obtidas às afirmações. Ver 

Hora, Monteiro e Arica (2010), Almeida, Santos e Costa (2010) e Landis, et. al (1977).  

Para as análises, primeiro é calculado um score para cada bloco temático, ele 

consiste na soma das respostas de cada indivíduo para as afirmações do bloco formando uma 

nova variável que reúne todas as informações que versem sobre o tema. O número de 

observações do score se mantém o mesmo, ou seja, é igual ao número de respondentes, 669.   

Com o score podemos, para cada bloco temático, identificar a crença da comunidade 

acadêmica como um todo, como também podemos identificar a crença dos consumidores e 

dos abstêmios. Uma vez definida as crenças de consumidores e abstêmios, é possível 

compara-las entre si e verificar se os dois grupos compartilham da mesma crença ou se estas 

se diferenciam. Para isso precisamos extrair algumas medidas de resumo. 

A partir do score obtemos o histograma, a curva de densidade e estatísticas 

descritivas como máximo, mínimo, mediana e os quantis de ordem 0,33. Quantil é uma 

separatriz que divide o conjunto de dados, ou a função de distribuição acumulada, em partes 

iguais. Aqui, usamos um quantil que separe o score em três partes aproximadamente iguais e, 

para isso, definimos uma proporção de 0,33*100% para cada grupo. Ver Morettin (1999) e 

Morettin e Bussab (2010). 

Essas medidas servem para classificar a intensidade dos posicionamentos e crenças 

dos respondentes, inferir sobre as crenças da população e comparar as crenças de 

consumidores e abstêmios. Assim, temos um valor que representa o q(33%) e outro para o 

q(66%), que junto com o mínimo e o máximo, nos permite classificar a intensidade dos 

posicionamentos e crenças dos respondentes. Ainda temos a mediana que possibilita 

inferência sobre a população e a comparação entre as crenças de consumidores e abstêmios.  

Observações do score entre o mínimo e o q(33%) serão consideradas crenças de 

intensidade Soft, com maior número de respostas favoráveis. Observações do score entre o 
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q(33%) e o q(66%) serão consideradas crenças de intensidade Middle, com maior número de 

respostas neutras ou falta de consenso sobre o tema do bloco. E observações do score entre o 

q(66%) e o máximo serão consideradas crenças de intensidade Hard, com maior número de 

respostas contrárias.  

A separação das observações do score por intensidade de posicionamentos permite 

melhor compreender o perfil que integra cada cluster ao cruzá-los com as variáveis do perfil 

do consumidor.  

O Teste de Sinais é um teste de hipóteses para a mediana que, assim como o teste de 

hipóteses para a média, costuma ser usado para inferir sobre medidas de posição central da 

população por meio de observações da amostra. Esse teste se mostra apropriado para as 

análises dos scores por não trazer como suposição a simetria na distribuição dos dados, como 

ocorre em outros testes para a mediana.  O uso dele no estudo é verificar se os 

posicionamentos e crenças encontradas nos scores evidenciam os posicionamentos e crenças 

da comunidade acadêmica como um todo. Ver Seigel e Castelan (2017).  

Outro teste utilizado no estudo é o Teste Wilcoxon-Mann-Whitney, um teste de 

hipóteses para comparação de medianas para amostras independentes. Esse teste compara as 

medidas de posição central das duas amostras, avaliando se há diferenças entre as duas 

populações. É comum seu uso em experimentos para avaliar o efeito de determinado 

tratamento, ou a causa de um fenômeno. Aqui, usaremos o teste de Wilcoxon-Mann-Whitney 

para comparar o posicionamento de consumidores e abstêmios sobre as crenças presentes nos 

blocos temáticos. Em outras palavras, avaliaremos se a prática de consumo de drogas 

interfere, ou causa efeito, sobre os posicionamentos e crenças da comunidade acadêmica da 

UFG. Ver Seigel e Castelan (2017).  

Mais detalhes sobre as técnicas e análises estatísticas podem ser encontrados nas 

indicações de referências.  
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Crenças Sociais 

– Quais são as crenças sociais da comunidade acadêmica e como elas se comportam 

entre consumidores e não consumidores de drogas? 

Como já descrito na nota metodológica deste capítulo, as questões que representam 

as crenças sociais aqui estudadas foram retiradas dos blocos de questões 45 e 46 do 

questionário usado na pesquisa “Violência, conflitos e crimes nos campi universitários: 

subsídios para a formulação de política de segurança da UFG”, ver Anexo.  

Para este estudo reorganizamos a escala Likert para um espectro de intensidades em 

relação ao tema central abordado no bloco, sendo  

1. Soft – um posicionamento ameno e favorável em relação ao tema,  

2. Middle – um posicionamento médio e neutro e  

3. Hard – um posicionamento forte e contrário ao tema.  

Também reorganizamos as questões em blocos temáticos que melhor atendem aos 

objetivos propostos de compreender os posicionamentos de consumidores de drogas e 

abstêmios. Com isso, identificamos sete blocos abordando temas sobre Raça/Etnia; Gênero; 

Comunidade LGBTI+12; Drogas; Polícia, Criminalidade e Cadeia; Direito de Matar e Armas; 

Políticas, Governo e Direitos Humanos.  

As análises detalhadas do cruzamento dos posicionamentos de consumidores e 

abstêmios com as variáveis do perfil não são apresentadas no corpo do capítulo, que traz 

apenas os cruzamentos com as variáveis: categoria acadêmica, regional frequentada, idade, 

gênero e raça. Porém, podem ser encontradas no Apêndice.  

Como colocado anteriormente, o uso dos substantivos percepções, crenças e 

representações não está associado a alguma teoria ou conceito dos estudos sociais. 

Apropriamo-nos do sentido amplo dos termos como forma de melhor entender as interações 

entre indivíduos e meio social, e de construir um quadro explicativo sobre como a 

comunidade acadêmica vê questões e pautas de interesse social. As questões apresentadas 

aqui provocam a reflexão e discutem sobre a convivência, os papéis e direitos da vida em 

sociedade, é delas que se derivam as chamadas crenças sociais.  

                                                 
12 “A terminologia mais atualizada sobre a população lésbica, gay, bissexual, travesti, transexual e intersexual. O 
símbolo + foi acrescentado à sigla LGBTI para abranger outras orientações sexuais, identidades e expressões de 
gênero.” (Manual de Comunicação LGBTI+, 2018, p. 7). 
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Como discutido por Misse (1999), a política proibicionista se apropriou do estigma 

que existia sobre o consumo de substâncias capazes de alterar a consciência do homem para 

categorizar os consumidores e distanciar as figuras sociais de quem as consumia daqueles que 

não as consumiam. Para os que consumem qualquer tipo dessas substâncias, em especial as 

consideradas ilícitas, são comumente usados os termos consumidor de drogas, usuário, 

drogado, viciado, dependente químico, doente e bandido (Boiteux, 2006; Campos, 2015). Os 

que não consomem também podem ser referidos como os que se abstêm do uso dessas 

substâncias ou, como derivativo, os abstêmios. A definição de abster é ‘privar de fazer’, ou 

ainda, ‘ter controle de si relativamente a um desejo, prazer, vício, etc.’, e para a palavra 

abstêmio é ‘que não consome bebidas alcóolicas’ e ‘sóbrio moderado’ (Dicionário do 

Aurélio).  

Fica clara a distinção entre os dois grupos de sujeitos por meio da forma como são 

referenciados. De fato, no imaginário social construído pelo proibicionismo, um drogado é 

aquele que não se priva do uso e não tem controle sobre si, portanto, ele não consegue se 

abstiver. Argumento semelhante é utilizado para distinguir a percepção social de um 

consumidor da percepção social de um abstêmio. Se consumidor e abstêmio são sujeitos 

distintos, também é distinta a forma como se percebem a sociedade, como se o olhar sobre o 

mundo e sobre a vida fosse diretamente influenciado pelo consumo de drogas (Misse, 1999; 

Campos, 2015).  

Utilizamos, então, os posicionamentos da comunidade acadêmica em relação a 

questões sociais e temas debatidos em sociedade, geralmente polarizados entre favoráveis e 

contrários, para construir um quadro panorâmico com as crenças sociais da comunidade como 

um todo e comparar as crenças dos consumidores com as crenças dos abstêmios. Incluímos na 

análise o cruzamento das crenças com variáveis sócio demográficas que auxiliem na 

compreensão de como pensam os acadêmicos sobre questões e temas de interesse social.  

Em uma interpretação simplista, se de fato o consumir drogas impacta 

irremediavelmente a vida humana, interferindo na capacidade de vivencia social, espera-se 

que essas crenças se distinguem totalmente entre os dois grupos. Contudo, sabemos que se 

trata de uma interpretação ilógica, uma vez que estudos sobre psicologia social, como o aqui 

proposto, lidam com a complexidade e a subjetividade que é inerente a cada indivíduo e grupo 

social, e reducionismos de fenômenos sociais, como a categorização de sujeitos pelos 

estigmas do proibicionismo, não retratam e nem representam a realidade.  
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Logo, o que esperamos com as análises é uma aproximação do leitor comum com o 

consumidor, de forma que seja possível perceber semelhanças e diferenças entre os dois 

grupos que não podem ser explicadas pela prática social do consumo de drogas. Ou seja, 

esperamos demonstrar por meio das análises que, a distinção excludente de consumidores e 

abstêmios seja mais uma construção enviesada pelo proibicionismo de se compreender as 

drogas e seu consumo, dificultando o diálogo e a clareza sobre o tema (Torcato, 2016). 

Para cada bloco trazemos listadas as perguntas feitas à comunidade acadêmica e as 

análises das respostas, incluindo o cruzamento dos posicionamentos com as variáveis do 

perfil e a comparação entre consumidores e abstêmios, considerando o uso no último ano.  

Sobre as crenças sociais dos blocos temáticos, não temos nesse momento a intenção 

de teorizar sobre as questões sociais neles abordadas, o foco deste estudo está voltado para 

compreender o comportamento e posicionamento da comunidade acadêmica da UFG sobre 

cada tema. Contudo, indicamos autores que atuam como principais referências nas literaturas 

e discussões sobre estas questões para que possam ser consultados no caso de interesse em um 

aprofundamento do debate.  

Sobre as questões sociais de raça, ver obras de Roger Bastide, Florestan Fernandes, 

Octávio Ianni, Conceição Evaristo, Sueli Cardoso, Abdias Nascimento, Chimamanda Ngozi, 

bell hooks, Angela Davis, Jurema Werneck, Djamila Ribeiro, Aniela Meyer Ginsberg, 

Antonio Sergio Guimarães, Carlos Hasenbalg e Guerreiro Ramos. 

Sobre as questões sociais de gênero e, também, sobre as questões sociais da 

comunidade LGBTI+, Gayle Rubin, Joan Scott, Virginia Woolf, Simone de Beauvoir, Judith 

Butler, Kate Millett, Raewyn Connell, Heleieth Saffioti, Chimamanda Ngozi, bell hooks, 

Angela Davis, Alice Walker, Jurema Werneck, Malala Yousafzai, Berenice Bento, Beatriz 

Preciado, Guacira Lopes Louro, Sérgio Carrara, Júlio Assis Simões, Tiago Zeferino dos 

Santos, Karen Giffin Annamarie Jagose, Natalie Lovell, Dennis Altman e Marcelo Rezende. 

Sobre as questões sociais das drogas, ver Henrique Soares Carneiro, Carlos Eduardo 

Torcato, Antonio Escohotado, Luciana Boiteux, Marcelo Campos, Maria Gorete de Jesus, 

Michel Misse, Edward MacRae, Maurício Fiore, Mark Lewis e Carl Hart. 

Sobre as questões sobre polícia, criminalidade e cadeias, ver Luiz Eduardo Soares, 

Renato Janine Ribeiro, Djamila Ribeiro, Marielle Franco, Rita Segato, María Pía López, 

Angela Davis, Louk Hulsman, Thomas Mathiesen, Nils Christie, Sebastian Scheerer, Michel 

Misse, Michel Foucault e Loïc Wacquant. 
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Sobre as questões sobre direito de matar e à arma, ver Cesare Beccaria, Hugo Adam 

Bedau, John McAdams, Albert Camus, Arthur Koestler, Michel Foucault, Sigmund Freud, 

Norberto Bobbio, Renato Janine Ribeiro, Jacqueline Sinhoretto, Luís Antônio de Souza, 

Judith Butler, Hannah Arendt, Paulo Alves Franco, Daniel Cerqueira, Thomas Conti e 

Stephanie Chao. 

Sobre as questões sobre Política, Governo e Direitos Humanos, ver Giorgio 

Agamben, Jürgen Habermas, Lynn Hunt, Hannah Arendt, Alain Badiou, Claude Lefort, 

Ernesto Laclau, Friedrich Engels, Karl Marx, Boaventura Santos, Loïc Wacquant, Slavoj Žiž

ek, José Augusto Lindgren Alves, Zygmunt Bauman, Chimamanda Ngozi, Anne Frank, Sarah 

Garland, Angela Davis, Malala Yousafzai.  
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Raça/Etnia 

Clusters de posicionamentos sobre raça/etnia  

O bloco sobre raça/etnia traz doze afirmações sobre negros e índios, avaliadas e 

classificadas quanto à intensidade do posicionamento. As afirmações seguem listadas abaixo. 

O coeficiente alpha de Cronbach que avalia a consistência interna das questões do bloco 

indica uma confiabilidade moderada, nem muito forte e nem muito fraca, com 𝛼 = 0,53 

(Landis, et. al; 1977).  

 45.29 – Negro bonito é aquele que não tem traços tão fortes; 

 45.30 – Todo negro tem mania de perseguição;  

 45.31 – Não tem preconceito contra negro no Brasil, o problema é socioeconômico e 

de classe;  

 45.32 – Não tem que ter cota para negros na universidade;  

 45.33 – Negros e negras são melhores que brancos e brancas no sexo;  

 45.34 – Negros e negras são melhores que brancos e brancas no esporte;  

 45.35 – Cabelo de negro/a é ruim;  

 45.36 – Racismo não deveria ser crime; 

 46.20 – Todo índio é vagabundo; 

 46.21 – Lugar de índio é na tribo, não na escola; 

 46.22 – A cultura dos índios é atrasada, são todos selvagens;  

 46.23 – Os índios tem que ter alguns direitos exclusivos.  
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No Gráfico 1, vemos o histograma e a curva de densidade da variável score, índice 

resultante da soma das respostas às questões do bloco, que varia de 12 a 36. É possível 

perceber maior concentração de observações em scores baixos, provocando uma assimetria à 

direita na curva. Isso indica, de forma geral, que o posicionamento e a crença da comunidade 

acadêmica da UFG às questões sobre raça e etnia tende a ser mais favorável.  

As medidas de resumo da variável, dispostas no quadro à direita no gráfico, definem 

os limites dos clusters segundo a intensidade dos posicionamentos dos respondentes, sendo o 

cluster Soft formado por valores entre [12, 14], o cluster Middle formados por valores entre 

[15, 16] e cluster Hard [17, 34]. Vemos no Gráfico 2 a distribuição da variável score, 

denominada de 𝑌 , já definida dentro dos clusters. É possível observar que há maior 

concentração no cluster Soft, reafirmando a evidência encontrada nas análises. 

 

Contamos com a ajuda dos clusters para fazer um cruzamento das crenças sobre raça 

e etnia com as variáveis analisadas no perfil do consumidor, buscando analisar as principais 

discrepâncias e semelhanças no perfil que integra cada um dos clusters e melhor compreender 

as crenças em relação ao tema. 
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O Gráfico 3 traz a composição de cada cluster segundo a categoria acadêmica do 

respondente. Percebemos que a proporção de alunos, docentes e técnicos é maior no grupo 

Soft do que nos outros clusters, enquanto a proporção de terceirizados é maior no grupo Hard. 

Isso nos mostra que terceirizados tendem mais a se posicionar de forma contrária às questões 

de raça e etnia quando comparado com as demais categorias. 

 

No Gráfico 4, percebe-se que o cluster Soft apresenta maior concentração de 

indivíduos vinculados à Regional Goiânia e à Regional Goiás, enquanto o cluster Hard 

apresenta maior concentração de indivíduos vinculados à Regional Catalão e Regional Jataí. 

Resultado que pode estar relacionado com a cultura regional mais tradicional e conservadora 

que pode ser observada nas cidades interioranas do Estado de Goiás, quando comparada com 

cidades turísticas e metropolitanas do mesmo estado.  
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O Gráfico 5 traz a análise dos clusters em relação à faixa etária da comunidade 

acadêmica. É possível perceber que há uma indecisão, ou divisão para posicionamentos 

opostos, em muito relacionada com a idade dos indivíduos. Para indivíduos com mais de 33 

anos há uma concentração igual de posicionamentos Soft e Hard, e para indivíduos com até 

32 anos há uma concentração maior de respondentes que se posicionam no cluster Soft. Esses 

resultados podem sofrer influência direta do meio social e histórico dos respondentes, sendo a 

geração mais nova a que conviveu, de forma mais próxima, com as ações afirmativas voltadas 

para as questões raciais, implementadas no país.    

 

No Gráfico 6 temos a composição de gênero dos clusters. Há maior proporção de 

mulheres de uma forma geral e os clusters apresentam proporções semelhantes, o que faz com 

que a composição dos clusters quanto ao gênero seja muito homogênea.  

Já o Gráfico 7 traz a análise dos clusters segundo a orientação sexual dos 

respondentes, observamos alta proporção de heterossexuais em todos os clusters, porém, no 

grupo Soft há maior representatividade, dado a concentração de homossexuais e bisexuais. 
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No Gráfico 8, temos a composição de raça dos respondentes nos posicionamentos 

quanto à raça e etnia. Observamos maioria branca naqueles que se mostram contrários ou 

neutros aos direitos e questões raciais, enquanto que no grupo Soft tem-se proporção maior de 

não brancos. Esses resultados nos chamam a atenção por identificar que a divisão em relação 

às questões raciais ocorre por meio da cor da pele de quem responde: brancos defendem uma 

democracia racial no Brasil e possuem opiniões contrárias e duras em relação às questões 

levantadas; e não brancos defendem que ainda persiste uma desigualdade racial que deve ser 

discutida e trabalhada por meio de ações afirmativas.  
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Em relação à classe socioeconômica, o Gráfico 9 apresenta uma observância maior 

de classes A e B na comunidade acadêmica em geral, sendo essas classes as que concentram 

docentes e técnicos administrativos em proporção maior do que nas outras. Analisando os 

posicionamentos quanto às questões de raça e etnia, se percebe que também é nas classes A e 

B que se acentuam o posicionamento para o cluster Soft, dado a divisão apresentada nas 

demais classes, com proporções semelhantes em posicionamentos Soft e Hard. 

 

O Gráfico 10 traz as análises dos posicionamentos da comunidade acadêmica por 

religião. Temos que Espíritas, Evangélicos/Protestantes e Outros apresentam proporções 

iguais para o posicionamento Soft e Hard, o que representa uma divisão nas opiniões sobre 

raça e etnia, enquanto Ateus, Católicos e Ubanda/Candomblé se posicionam favoráveis as 

questões apresentadas no bloco.  
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No Gráfico 11, os respondentes são questionados sobre com quem moram e uma 

análise sobre seus posicionamentos é apresentada. No cluster Soft se concentram os que 

moram com familiares ou sozinhos, ou seja, estes se mostram favoráveis às questões raciais 

apresentadas no bloco, posicionamento oposto aos que moram com amigos e/ou em 

repúblicas, que apresentam maiores proporções no grupo contrário às discussões sobre raça e 

etnia.  
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Os Gráficos 12 e 13 trazem a composição dos clusters segundo a condição de 

trabalho e a participação na renda familiar. Temos que tanto para quem trabalha quanto para 

quem não exerce nenhuma atividade remunerada, o posicionamento em relação às questões 

raciais é favorável, ou seja, Soft. Porém, observamos uma oscilação nas proporções de cada 

cluster quando analisamos a porcentagem de participação na renda familiar daqueles que 

trabalham. Em outras palavras, o cluster Hard vai aumentando em proporção conforme se 

aumenta a participação na renda da família, enquanto Soft e Middle faz o movimento 

contrário. Ainda que essa oscilação não impacte no posicionamento geral da comunidade em 

relação à raça e etnia, ela nos mostra que tais posicionamentos sofrem interferência do 

amadurecimento e responsabilidades sociais experimentadas pelos respondentes.  
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No Gráfico 14 temos a análise dos clusters quanto ao grau de instrução dos chefes de 

família. O posicionamento Soft se destaca com as proporções para Ensino Médio e Superior 

Completo, enquanto apresenta proporções semelhantes para baixos níveis de escolaridade às 

do posicionamento Hard. Se resgatarmos as análises por categoria acadêmica e se 

considerarmos ser possível que chefes de família com Ensino Superior Completo se 

concentrem mais docentes e técnicos, esses resultados corroboram a relação dos 

posicionamentos com o grau de instrução do respondente.  

 

O Gráfico 15 apresenta a composição dos clusters com o meio de transporte utilizado 

pela comunidade acadêmica. Percebemos em usuários de transportes coletivos maior adesão a 

um posicionamento Soft, em oposição ao Hard, uma vez que a diferença nas proporções dos 

dois grupos se destaca quando analisamos usuários de transportes particulares, por exemplo, 

onde essa diferença é mínima. Em outras palavras, usuários de transportes particulares e 

outros se mostram divididos quando questionados sobre o tema raça e etnia, tendo usuários de 

transportes coletivos um posicionamento mais favorável ao tema.  
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No Gráfico 16 temos a análise dos clusters segundo o turno em que o respondente 

frequenta a universidade. Os que frequentam no turno vespertino e integral possuem 

proporções semelhantes no grupo de posicionamento Soft e Hard, sendo os do turno matutino 

e noturno com maior concentração no posicionamento Soft.  

Já o Gráfico 17 apresenta a composição dos clusters por área de conhecimento de 

quem responde. O grupo Hard tem uma composição semelhante para as diferentes áreas assim 

como o grupo Middle, exceto Técnicos e Terceirizados que estão em menor proporção. O 

grupo Soft se destaca pela alta concentração de indivíduos da área de Humanas. 
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Uma vez apresentado o perfil que compõem os clusters, é interessante nos voltarmos 

para os consumidores e não consumidores de drogas e entendermos como eles se posicionam 

sobre as questões de raça e etnia.  

Clusters de posicionamentos sobre raça/etnia para consumidores e abstêmios e perfil 

 

No Gráfico 18 temos o histograma e a curva de densidade com os scores que 

consumidores e abstêmios para as questões de raça e etnia. Vemos uma concentração de 

observações à esquerda do gráfico indicando baixos scores, ainda que seja possível perceber 

dissimilaridades na distribuição de suas observações. Na curva de densidade dos 

consumidores pode-se observar alta concentração à esquerda e uma cauda suave à direita, já 

na curva dos abstêmios o que temos é um deslocamento para a direita, provocando também 

caudas mais pesadas. As medidas de resumo vão evidenciar essas dissimilaridades, uma vez 
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que os valores da mediana, do q(66%) e do máximo dos abstêmios já não coincidem com os 

valores das mesmas medidas dos consumidores.  

 O teste de hipóteses para comparação de medianas, Teste Wilcoxon-Mann-Whitney, 

foi utilizado para verificar se as distribuições populacionais de consumidores e abstêmios são 

idênticas. O resultado do teste retorna um valor de p = 0.00052 que rejeita a hipótese de 

igualdade da mediana dos consumidores com a mediana dos abstêmios, ou seja, os 

posicionamentos se diferem quanto às crenças raciais. Enquanto consumidores se concentram 

no cluster Soft, abstêmios se dispersam nas questões apresentadas contribuindo para que se 

posicionem no cluster Middle. 

Para tentar entender melhor a divergência nas crenças quanto à raça e etnia, 

apresentamos a seguir uma comparação dos resultados dos posicionamentos em clusters dos 

consumidores de drogas e dos abstêmios com as variáveis do perfil, buscando identificar 

diferenças e similaridades entre eles. Lembrando que aqui analisamos apenas as variáveis 

categoria acadêmica, regional frequentada, idade, gênero e raça. A análise completa está 

apresentada no Apêndice. 

 

O Gráfico 19 traz a análise do posicionamento de consumidores e abstêmios segundo 

a categoria acadêmica. Entre consumidores, temos docentes, técnicos e alunos com maior 

concentração no cluster Soft, enquanto terceirizados se posicionam mais de forma contrária. 

Já entre os abstêmios, alunos se concentram no cluster Soft, técnicos e terceirizados no cluster 

Hard e os docentes se dividem entre os clusters Soft e Hard.  
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No Gráfico 20 é possível visualizar a influência que a regional Goiânia possui para 

Consumidores e a influência que as regionais Catalão e Jataí possuem para Abstêmios. Entre 

os consumidores, os posicionamentos quanto às crenças raciais da Regional Goiânia e da 

Regional Goiás se concentram no cluster Soft, enquanto a Regional Catalão e Jataí se dividem 

em posicionamentos Hard e Middle. Entre os abstêmios, a Regional Jataí se junta à Catalão 

para um posicionamento mais Hard, sendo contrários às questões raciais, enquanto as 

regionais Goiânia e Goiás se posicionam no cluster Soft. 

 

O Gráfico 21 compara os posicionamentos sobre crenças raciais e étnicas segundo a 

faixa etária de abstêmios e consumidores. Entre abstêmios, pessoas acima de 51 anos estão 

igualmente divididas nos clusters, jovens com até 32 anos se posicionam mais como Soft, e 

pessoas entre 33 e 50 anos tem maior propensão para o posicionamento Hard. Entre 
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consumidores, em todas as faixas etárias a propensão para o posicionamento Soft é maior, 

ainda que pessoas acima de 51 anos se mostrem divididas. 

 

O Gráfico 22 traz as análises dos posicionamentos por gênero para consumidores e 

abstêmios. Entre os consumidores, homens e mulheres se concentram no cluster Soft. Já entre 

os abstêmios, temos mulheres favoráveis e percebemos uma indecisão no posicionamento dos 

homens.  

 

O Gráfico 24 analisa os clusters segundo a raça de abstêmios e consumidores. 

Percebe-se que entre consumidores, brancos e não brancos se concentram no cluster Soft, e 

que entre abstêmios vemos brancos com posicionamento favorável, e não brancos divididos 

entre os clusters.  

Conclusão parcial sobre as crenças sobre raça/etnia 
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Recapitulando o que vimos sobre as crenças quanto à raça e etnia, temos que a 

comunidade acadêmica como um todo é favorável às questões raciais, dado os baixos scores 

apresentados e a concentração de observações nos cluster Soft de intensidade de 

posicionamento sobre o tema. Quando comparamos os posicionamentos de consumidores e 

abstêmios percebemos discrepâncias que fazem com que consumidores se posicionem de 

forma favorável às questões raciais e étnicas, e abstêmios assumem posicionamento neutro ao 

se concentrarem no cluster Middle.  
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Gênero 

Clusters de posicionamentos sobre gênero  

O bloco sobre gênero traz sete afirmações, avaliadas e classificadas quanto à 

intensidade do posicionamento. As afirmações seguem listadas abaixo. O coeficiente alpha de 

Cronbach, com 𝛼 = 0,48 indica uma confiabilidade moderada entre o bloco de questões 

sobre gênero (Landis, et. al; 1977).  

45.25 – Todo homem que é homem não chora;  

45.26 – Se uma pessoa foi infiel ao seu parceiro, ele ou ela merece apanhar;  

46.15 – A mulher tem que ser submissa ao homem; 

46.16 – A mulher tem que se dar o respeito na maneira de se vestir;  

46.17 – A mulher é quem tem que cuidar da casa;  

46.18 – A mãe deve ter mais responsabilidade sobre o filho do que o pai;  

46.19 – A esposa não deveria ganhar mais do que o marido.  

 

No Gráfico 34, vemos o histograma e a curva de densidade da variável score, índice 

resultante da soma das respostas às questões do bloco, que varia de 7 a 21. É possível 

perceber maior concentração de observações em scores baixos, entre 7 e 8, ainda que haja 

picos em scores 10 e 12, provocando preponderância assimétrica à direita na curva. Apenas 

pela análise visual dos scores não é possível concluir qual o posicionamento e a crença da 

comunidade acadêmica da UFG às questões sobre de gênero.  

As medidas de resumo da variável, dispostas no quadro à direita no gráfico, definem 

os limites dos clusters segundo a intensidade dos posicionamentos dos respondentes, sendo o 
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cluster Soft formado por valores iguais a 7, o cluster Middle formados por valores entre [8, 9] 

e cluster Hard [10, 21]. Vemos no Gráfico 35 a distribuição da variável score, denominada de 

𝑌 , já definida dentro dos clusters. É possível observar que há maior concentração de 

observações nos clusters Middle e Soft, reafirmando a evidência encontrada nas análises 

anteriores. 

 

Usamos esses clusters para fazer um cruzamento das crenças sobre gênero com as 

variáveis analisadas no perfil do consumidor e assim analisar discrepâncias e semelhanças que 

nos ajude a compreender as crenças em relação ao tema. 

 

O Gráfico 36 traz a composição de cada cluster segundo a categoria acadêmica do 

respondente. Percebemos que docentes e alunos se concentram no grupo Soft, e que técnicos 
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demonstram indecisão quanto aos clusters extremos, enquanto a proporção de terceirizados é 

maior no grupo Hard. Isso nos mostra que terceirizados tendem mais a se posicionar de forma 

contrária às questões de gênero quando comparado com as demais categorias. 

 

No Gráfico 37, percebe-se como os campi formam um espectro de posicionamentos 

que vai da maior concentração no cluster Soft com a Regional Goiânia, passa pela indecisão 

tendendo ao cluster Middle com a Regional Goiás e a indecisão geral da Regional Catalão, 

finalizando com a concentração maior no cluster Hard pela Regional Jataí. Novamente, 

vemos como a cultura regional das cidades do interior de Estado, mais tradicionais e 

conservadoras, podem contribuir para a diferenciação do comportamento e das crenças sociais 

da comunidade acadêmica, quando comparada com a capital.  

O Gráfico 38 traz a análise dos clusters em relação à faixa etária da comunidade 

acadêmica. É possível perceber que há uma indecisão, ou divisão para posicionamentos 

opostos, em muito relacionada com a idade dos indivíduos. Respondentes com até 32 anos se 

concentram no cluster Soft se mostrando favoráveis às questões de gênero, respondentes de 

33 a 50 anos se mostram divididos e apresentam maior proporção no cluster Middle, já os 

maiores de 51 anos se concentram no cluster Hard, ainda que demonstrem certa divisão em 

seu posicionamento.  
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No Gráfico 39 temos a composição de gênero dos clusters. Ainda que os clusters 

apresentem proporções semelhantes de homens e mulheres, é perceptível que a proporção de 

homens no cluster Hard se destaque quando comparada com os demais posicionamentos. Já o 

Gráfico 40 traz a análise dos clusters segundo a orientação sexual dos respondentes, 

observamos que homossexuais e bissexuais se concentram majoritariamente no cluster Soft, 

enquanto os heterossexuais, ainda que maioria no Soft, se dividem entre os clusters Hard e 

Middle. De forma geral, as questões de gênero recebem forte apoio da comunidade LGBTI+, 

de homens e mulheres, ainda que haja um pouco de resistência por uma parcela dos 

acadêmicos da UFG. 



120 
 

 

 

 

No Gráfico 41, temos a composição de raça dos respondentes nos posicionamentos 

quanto ao gênero. Observamos maior concentração de brancos, negros e pardos no cluster 

Soft, enquanto outras raças e etnias se mostram divididos em seus posicionamentos, 

concentrando mais no grupo Middle.  

Em relação à classe socioeconômica, o Gráfico 42 apresenta concentrações 

semelhantes para os clusters Soft e Middle em todas as classes, enquanto o cluster Hard 

chama atenção pelo aumento das observações da classe D e E, indicando certa divisão no 

posicionamento desta classe quando comparada com o grupo Soft. 



121 
 

 

 

O Gráfico 43 traz as análises dos posicionamentos da comunidade acadêmica por 

religião. Temos que Evangélicos/Protestantes se mostram contrários às questões de gênero, e 

professantes de outras religiões apresentam proporções iguais para o posicionamento Soft e 

Hard, o que representa uma divisão nas suas opiniões, enquanto Ateus, Católicos Espíritas e 

Ubanda/Candomblé se posicionam favoráveis as questões apresentadas no bloco.  

 

No Gráfico 44, os respondentes são questionados sobre com quem moram e uma 

análise sobre seus posicionamentos é apresentada. Os que moram sozinhos ou com amigos se 

mostram divididos entre os clusters Soft e Middle, enquanto os que moram com familiares se 

posicionam de forma favorável, concentrando-se no cluster Soft. Os que moram na CEU 

apresentam posicionamento neutro sobre as questões de gênero.   
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Os Gráficos 45 e 46 trazem a composição dos clusters segundo a condição de 

trabalho e a participação na renda familiar. No cluster Hard, temos concentração maior de 

quem trabalha, movimento oposto nos demais clusters. Quando analisamos o grupo que 

trabalha e, com isso, contribuem com a renda familiar, temos que quanto maior a participação 

na renda maior vai ser a adesão ao grupo contrário às questões de gênero apresentadas no 

bloco.  
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No Gráfico 47 temos a análise dos clusters quanto ao grau de instrução dos chefes de 

família. O posicionamento Hard se destaca apenas no grupo de Alfabetizados, sendo que nos 

demais temos maior concentração em posicionamentos favoráveis às questões gênero, ainda 

que se mostrem divididos, como os que concluíram o Ensino Fundamental.  

 

O Gráfico 48 apresenta a composição dos clusters com o meio de transporte utilizado 

pela comunidade acadêmica. Percebemos em usuários de transportes coletivos maior adesão a 

um posicionamento Soft, enquanto os que possuem veículos próprios se mostram neutros em 

relação aos papeis e direitos de homens e mulheres. Já os que utilizam outros meio de 

transporte, estes se mostram contrários às questões discutidas no bloco.  
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No Gráfico 49 temos a análise dos clusters segundo o turno em que o respondente 

frequenta a universidade. De forma geral, o posicionamento é favorável às questões de 

gênero, com exceção dos que frequentam o campus em período integral, que se concentram 

no cluster Middle. Já o Gráfico 50 apresenta a composição dos clusters por área de 

conhecimento de quem responde. Pessoas de biológicas e humanas se concentram no grupo 

Soft, as de exatas no grupo Middle, e Técnicos e Terceirizados que se posicionam no cluster 

Hard. 
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Assim apresentamos o perfil que compõem os clusters, agora voltamos as análises 

para consumidores e não consumidores de drogas e para entendermos como eles se 

posicionam sobre as questões de gênero.  

Clusters de posicionamentos sobre gênero para consumidores e abstêmios e perfil 

 

No Gráfico 51 temos o histograma e a curva de densidade com os scores que 

consumidores e abstêmios para as questões de gênero. Na curva de densidade dos 

consumidores é possível perceber maior concentração à esquerda e uma cauda oscilante suave 

à direita. Já na curva dos abstêmios, a concentração elevada de observações se mantém até a 

altura 11 do score, provocando não só um deslocamento para a direita, como também cauda 

pesada na mesma direção. As medidas de resumo evidenciam essas dissimilaridades, uma vez 
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que os valores da mediana, do q(33%) e 66% e do máximo dos abstêmios não coincidem com 

os valores das mesmas medidas dos consumidores.  

 O teste de hipóteses para comparação de medianas, Teste Wilcoxon-Mann-Whitney, 

foi utilizado para verificar se as distribuições populacionais de consumidores e abstêmios são 

idênticas. O resultado do teste retorna um valor de p = 0.00198 que rejeita a hipótese de 

igualdade da mediana dos consumidores com a mediana dos abstêmios. Ou seja, crenças se 

diferem quanto às questões de gênero, ainda que o posicionamento de ambos se concentrem 

no cluster Middle. 

Para tentar entender melhor a divergência nas crenças sobre gênero, apresentamos a 

seguir uma comparação dos resultados dos posicionamentos em clusters dos consumidores de 

drogas e dos abstêmios com as variáveis do perfil, buscando identificar diferenças e 

similaridades entre eles. Lembrando que aqui analisamos apenas as variáveis categoria 

acadêmica, regional frequentada, idade, gênero e raça. A análise completa está apresentada no 

Apêndice. 

 

O Gráfico 52 analisa o posicionamento de consumidores e abstêmios segundo a 

categoria acadêmica. Entre os consumidores, docentes e alunos se posicionam de forma 

favorável, com maior concentração no cluster Soft. Os terceirizados se concentram no cluster 

Middle, e os técnicos se dividem entre favoráveis e contrários. Entre abstêmios, alunos se 

concentram no cluster Soft, técnicos no cluster Middle, os terceirizados se mostram divididos 

entre neutros e contrários, enquanto docentes se dividem entre os três clusters. 
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No Gráfico 53, temos a análise dos clusters segundo a regional da UFG. Entre 

consumidores, a Regional Goiânia e Goiás se concentram no cluster Soft, Catalão se divide 

entre favoráveis e neutros, e a regional Jataí se mostra indecisa em seu posicionamento. Entre 

abstêmios, o posicionamento da Regional Goiânia se concentra no cluster Soft, as regionais 

Goiás e Catalão se mostram divididas entre os três clusters e a Regional Jataí adere 

posicionamento contrário.  

 

O Gráfico 54 compara os posicionamentos dos clusters segundo a faixa etária de 

abstêmios e consumidores. Entre consumidores, pessoas entre 33 e 50 anos se mostram 

divididas entre os clusters Soft e Middle, enquanto os demais mostram propensão para o 

posicionamento Soft. Entre abstêmios, pessoas com até 32 anos são favoráveis às questões 

abordadas no bloco, os respondentes com idade entre 33 e 50 anos de dividem entre os 
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clusters Middle e Hard, enquanto os acima de 51 anos tem maior propensão para o 

posicionamento Hard.  

 

O Gráfico 55 traz as análises dos posicionamentos por gênero para consumidores e 

abstêmios. Entre os consumidores, homens e mulheres se concentram no cluster Soft, o 

mesmo não acontece entre os abstêmios, onde homens apresentam uma divisão de 

posicionamento nos diferentes clusters e mulheres se mostram favoráveis às questões de 

gênero abordadas no bloco.  

 

O Gráfico 57 analisa os clusters segundo a raça de abstêmios e consumidores. 

Percebe-se que entre consumidores, brancos e negros se concentram no cluster Soft, enquanto 

pardos e outras raças apresentam uma divisão entre Soft e Middle. Entre abstêmios, brancos 

se posicionam favoráveis às questões de gênero, pardos se dividem nos clusters extremos, 

negros se dividem entre Middle e Hard, e outras raças se concentram no cluster Middle.  
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Conclusão parcial sobre as crenças sobre gênero  

Recapitulando o que vimos sobre as crenças de gênero, temos que a comunidade 

acadêmica como um todo se mantém neutra em relação às questões sobre gênero, isso se dá 

em parte pela heterogeneidade da UFG e da cultura regional. Quando comparamos os 

posicionamentos de consumidores e abstêmios percebemos discrepâncias que fazem com que, 

ainda que ambos se posicionem de forma neutra, consumidores se posicionem de forma mais 

favorável e abstêmios assumem posicionamento mais contraditório.  
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LGBTI+ 

Clusters de posicionamentos sobre LGBTI+  

O bloco sobre LGBTI+ traz dez afirmações, avaliadas e classificadas quanto à 

intensidade do posicionamento. As afirmações seguem listadas abaixo. O coeficiente alpha de 

Cronbach, com 𝛼 = 0,81 indica forte confiabilidade entre o bloco de questões sobre LGBTI+ 

(Landis, et. al; 1977). 

46.1 – Gays não deveriam se beijar em local público;  

46.2 – Tudo bem ser gay, mas não precisa ficar desmunhecando;  

46.3 – Gays são mais pervertidos que héteros;  

46.4 – Toda travesti faz programa;  

46.5 – Gays são responsáveis pelo aumento do DST;  

46.6 – Se é gay foi porque não teve uma boa educação em casa;  

46.7 – Pode ser lésbica, mas não precisa se vestir como homem;  

46.8 – Uma criancinha crescer com duas mães ou dois pais, isso poderia interferir no 

psicológico dela;  

46.9 – Gays não poderiam casar legalmente;  

46.10 – Só é lésbica porque não transou com o homem certo.  

 

No Gráfico 67, vemos o histograma e a curva de densidade da variável score, índice 

resultante da soma das respostas às questões do bloco, que varia de 10 a 30. É possível 

perceber maior concentração de observações em scores baixos, provocando uma assimetria à 

direita na curva e uma cauda mais pesada. Isso indica, de forma geral, que o posicionamento e 
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a crença da comunidade acadêmica da UFG às questões sobre a comunidade LGBT+ tende a 

ser favorável ou neutro.  

As medidas de resumo da variável, dispostas no quadro à direita no gráfico, definem 

os limites dos clusters segundo a intensidade dos posicionamentos dos respondentes, sendo o 

cluster Soft formado por valores entre [10, 12], o cluster Middle formados por valores entre 

[13, 16] e cluster Hard [17, 30]. Vemos no Gráfico 68 a distribuição da variável score, 

denominada de 𝑌 , já definida dentro dos clusters. É possível observar que há maior 

concentração nos clusters Soft e Middle, reafirmando a evidência encontrada nas análises. 

 

O cruzamento dos clusters das crenças sobre a comunidade LGBTI+ com as 

variáveis analisadas no perfil do consumidor nos ajuda a analisar as principais discrepâncias e 

semelhanças que integra cada um dos clusters e melhor compreender as crenças em relação ao 

tema. 
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No Gráfico 69, temos a composição dos clusters segundo a categoria acadêmica. 

Percebemos que docentes e alunos se posicionam de forma favorável às questões LGBTI+, 

com maior proporção no cluster Soft, enquanto há maior concentração de técnicos e 

terceirizados no cluster Hard quando comparado com os demais clusters. 

 

O Gráfico 70 apresenta a distribuição dos clusters por campus frequentado. Na 

Regional Goiânia temos uma divisão entre posicionamentos Soft e Hard, na Regional Goiás o 

posicionamento é favorável às questões LGBTI+, as regionais Catalão e Jataí são favoráveis 

ainda que se mostrem divididas entre os demais clusters.  
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O Gráfico 71 traz a análise dos clusters em relação à faixa etária da comunidade 

acadêmica. É possível perceber que respondentes com até 32 anos se concentram no cluster 

Soft se mostrando favoráveis às questões do bloco, respondentes de 33 a 50 anos se mostram 

divididos entre o cluster Soft e Hard, já os maiores de 51 anos se concentram no cluster Hard.  

 

No Gráfico 72 é apresentada a análise dos clusters em relação ao gênero de quem 

responde. Há maior concentração no cluster Soft para ambos os gêneros, ainda que a 

proporção de homens seja maior do à de mulheres no cluster contrário aos direitos e 

liberdades dos LGBTI+. O Gráfico 73 mostra a composição dos clusters segundo a orientação 

sexual dos respondentes. Assim como na análise por gênero, há maior proporção de 

observações de posicionamento Soft no geral, e observa-se que entre homossexuais e 
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bissexuais a concentração é majoritariamente favorável às questões da comunidade LGBTI+, 

enquanto heterossexuais discordam entre si. 

 

 

O Gráfico 74 apresenta os posicionamentos da comunidade acadêmica de acordo 

com a raça. Temos proporções semelhantes entre os clusters para os não brancos, o que 

demonstra divisão no posicionamento. Para os que se declararam brancos, percebe-se que há 

maior concentração no cluster Soft.  
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Ao analisar os posicionamentos pela renda familiar no Gráfico 75, temos que para as 

classes A e B maior concentração no cluster Soft indicando maior aceitação às questões 

LGBTI+. A classe C se mostra dividida entre um posicionamento favorável e neutro, e as 

classes D e E se dividem entre os clusters Soft e Hard. 

 

O Gráfico 76 traz a composição dos clusters pela religião professada pelos 

respondentes. Ateus, católicos, espíritas e ubandas/candomblé se mostram favoráveis às 

questões abordadas no bloco. Evangélicos/protestantes se mostram divididos, mas tendem 

para um posicionamento contrário, seguidos pelos que professam outras religiões, se 

concentrando no cluster Hard. 

Temos no Gráfico 77 as análises dos posicionamentos de acordo com quem moram. 

Os que moram familiares apresentam maior concentração no cluster Soft. Os que moram com 
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amigos e os que moram sozinhos também são favoráveis, ainda que se mostrem divididos 

entre os posicionamentos Soft e Middle. Os que moram na CEU se mostram divididos entre 

os clusters Middle e Hard. 

 

 

O Gráfico 78 traz a análise dos clusters segundo a ocupação dos respondentes. Entre 

os que trabalham, há maior concentração no cluster Soft, ainda que, em proporção, sejam 

maioria no Hard. Os que não exercem atividade remunerada se mostram favoráveis às 

questões da comunidade LGBTI+. No Gráfico 79 vemos os posicionamentos segundo a 

participação na renda familiar. Aqueles que contribuem com até 40% se mostram favoráveis 

às questões LGBTI+, os que participam entre 40% e 60% da renda familiar se mostram 

divididos e os que contribuem com mais 60% se mostram contrários.  
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O Gráfico 80 apresenta a distribuição dos clusters por grau de instrução do chefe da 

família. Os que possuem até Ensino Fundamental Completo se mostram divididos e 

contrários, ocupando os clusters Middle e Hard. Os que concluíram o Ensino Médio são 

favoráveis às questões do bloco temático, ainda que dentro do cluster Hard sejam maioria. Já 

os que se formaram no Ensino Superior também são favoráveis às lutas LGBTI+. 
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A distribuição dos posicionamentos por meio de transporte utilizado para se deslocar 

até a UFG é apresentada no Gráfico 81. Nele temos que os acadêmicos que utilizam 

transporte coletivo são os mais favoráveis às questões debatidas no bloco, se concentrando no 

cluster Soft. Sendo os que usam meio de transporte particular e de outros tipos os que 

mostram posicionamento dividido entre favorável e contrário. 

 

O Gráfico 82 mostra a distribuição dos clusters por turno em que os respondentes 

frequentam os campi da UFG. Os que frequentam no período integral e noturno se posicionam 

de forma favorável e se concentram no cluster Soft. Enquanto os frequentam nos períodos 

matutino e vespertino se mostram divididos em seus posicionamentos. Analisando essa 

distribuição por área do conhecimento, no Gráfico 83, temos que acadêmicos de exatas, 
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biológicas e humanas concordam em seu posicionamento favorável, enquanto técnicos e 

terceirizados são contrários às questões do bloco. 

 

Clusters de posicionamentos sobre LGBTI+ para consumidores e abstêmios e perfil 

 

No Gráfico 84 temos o histograma e a curva de densidade com os scores que 

consumidores e abstêmios para as questões sobre a comunidade LGBTI+. Na curva de 

densidade dos consumidores é possível perceber maior concentração à esquerda e uma cauda 

pesada à direita. Grafo similar pode ser observado na curva dos abstêmios, com a diferença da 

concentração elevada de observações na altura da mediana, o que causa maior peso na cauda à 

direita. As medidas de resumo evidenciam essas dissimilaridades, uma vez que os valores da 

mediana, do q(33%) dos abstêmios não coincidem com os valores das mesmas medidas dos 

consumidores.  
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 O teste de hipóteses para comparação de medianas, Teste Wilcoxon-Mann-Whitney, 

foi utilizado para verificar se as distribuições populacionais de consumidores e abstêmios são 

idênticas. O resultado do teste retorna um valor de p = 0.03111, o que nos leve a rejeitar a 

hipótese de igualdade da mediana dos consumidores com a mediana dos abstêmios, ou seja, 

consideramos que as crenças sobre a comunidade LGBTI+ se diferem para consumidores e 

abstêmios, ainda que ambos os grupos possuam posicionamento neutro, concentrado no 

cluster Middle. 

Para melhor compreender as crenças sobre a comunidade LGBTI+, apresentamos a 

comparação dos resultados dos posicionamentos em clusters dos consumidores de drogas e 

dos abstêmios com as variáveis do perfil. Lembrando que aqui analisamos apenas as variáveis 

categoria acadêmica, regional frequentada, idade, gênero e raça. A análise completa está 

apresentada no Apêndice. 

 

O Gráfico 85 analisa o posicionamento de consumidores e abstêmios segundo a 

categoria acadêmica. Entre consumidores, docentes e alunos se concentram no cluster Soft, 

enquanto técnicos e terceirizados se posicionam no cluster Hard. Entre abstêmios, docentes se 

mostram divididos e apresentam proporções semelhantes para composição dos clusters Soft e 

Hard, os alunos se mostram favoráveis e se concentram no cluster Soft. Já os técnicos 

administrativos e terceirizados se posicionam de forma contrária às questões apresentadas no 

bloco.  
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No Gráfico 86, temos a análise dos clusters segundo a regional da UFG. Entre 

consumidores, a Regional Goiânia se mostra favorável, enquanto Catalão assume 

posicionamento neutro. A Regional Goiás e Jataí se dividem entre os clusters Soft e Middle. 

Entre abstêmios, o posicionamento da Regional Goiânia e da Regional Catalão se divide entre 

o cluster Soft e o Hard, Catalão se divide entre o posicionamento favorável e neutro e a 

Regional Goiás se mostra favorável quanto às questões da comunidade LGBTI+. 

 

No Gráfico 87 é apresentada a composição dos clusters de acordo com a idade da 

comunidade acadêmica de consumidores e abstêmios. Entre os consumidores, respondentes 

com até 50 anos se mostram divididos em um posicionamento Soft e Middle, enquanto os 

maiores de 51 anos se mostram contrários. Entre abstêmios, temos que os com até 32 anos se 

mostram favoráveis e os acima de 33 se concentram no cluster Hard.  
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O Gráfico 88 apresenta a distribuição dos clusters pelo gênero de consumidores e 

abstêmios. Entre consumidores é possível perceber que as mulheres se posicionam de forma 

favorável enquanto homens são contrários às questões da comunidade LGBTI+. Entre 

abstêmios, temos mulheres com posicionamento favorável às questões do bloco e homens 

divididos igualmente entre o cluster Soft e Hard.  

 

No Gráfico 90 analisamos os clusters pela raça de consumidores e abstêmios. Temos 

que entre os consumidores que se declaram brancos e outras raças apresentam proporções 

semelhantes entre os clusters Soft e Middle; pardos se posicionam de forma neutra, ainda que 

divididos de forma semelhante nos demais clusters; negros se mostram favoráveis e se 

concentram no cluster Soft. Entre os abstêmios temos brancos e outras raças favoráveis às 

questões LGBTI+, pardos e negros raças divididos entre os clusters.  
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Conclusão parcial sobre as crenças sobre LGBTI+ 

Recapitulando o que vimos sobre as crenças sobre LGBTI+, temos que a comunidade 

acadêmica se mostra neutra às questões debatidas sobre direitos e liberdades à diversidade 

sexual e afetiva, dado os baixos scores apresentados e a concentração de observações nos 

cluster Middle de intensidade de posicionamento sobre o tema. Ao comparamos os 

posicionamentos de consumidores e abstêmios, percebemos que ainda que possuam 

posicionamentos neutros sobre a temática LGBTI+, se concentrando no cluster Middle, estes 

não são idênticos e apresentam dissemelhanças entre si.   
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Drogas 

Clusters de posicionamentos sobre drogas  

O bloco sobre Drogas traz seis afirmações, avaliadas e classificadas quanto à 

intensidade do posicionamento. As afirmações seguem listadas abaixo.  O coeficiente alpha 

de Cronbach, com 𝛼 = 0,23, indica uma confiabilidade razoável entre o bloco de questões 

sobre Drogas, podendo significar apenas número pequeno de questões ou falta de consistência 

interna no bloco (Landis, et. al; 1977).  

45.1 – O tráfico de drogas financia a criminalidade; 

45.2 – A estatização da produção da maconha diminuiria o poder do crime organizado; 

46.11 – Quem fuma maconha é vagabundo; 

46.12 – Todo usuário de drogas é bandido;  

46.13– A pessoa não larga a droga porque não quer;  

46.14 – A maconha é a porta de entrada para outras drogas mais pesadas.  

 

 

No Gráfico 100, vemos o histograma e a curva de densidade da variável score, índice 

resultante da soma das respostas às questões do bloco, que varia de 6 a 18. É possível 

perceber três pontos de máximo local entre o mínimo e o q(66%), ainda é possível observar 

assimetria e a cauda um pouco mais pesada à direita na curva. Isso indica uma não 

conformidade nos posicionamentos individuais, provocando falta de consenso na comunidade 

acadêmica em si posicionar quanto às crenças sobre drogas. Observe que os pontos de 



145 
 

 

máximo local concentram opiniões bem delineadas no gráfico, separando os que se 

posicionam de forma favorável, neutra e contrária. Contudo, o maior número de observações 

na região central do gráfico, demonstrando a baixa ocorrência de valores extremos à direita e 

resultando num posicionamento que tende a ser neutro.  

A mediana encontrada nos dados observados no bloco é igual a 11. As medidas de 

resumo da variável, dispostas no quadro à direita no gráfico, definem os limites dos clusters 

segundo a intensidade dos posicionamentos dos respondentes, sendo o cluster Soft formado 

por valores entre [6, 10], o cluster Middle formados por valores entre [11, 12] e cluster Hard 

[13, 18]. Vemos no Gráfico 101 a distribuição da variável score, denominada de 𝑌 , já 

definida dentro dos clusters. É possível observar pontos com grande concentração nos três 

clusters, reafirmando os pontos de máximos locais e a evidência encontrada nas análises 

anteriores. 

 

O cruzamento dos clusters das crenças sobre drogas com as variáveis analisadas no 

perfil do consumidor nos ajuda a analisar as principais discrepâncias e semelhanças que 

integra cada um dos clusters e melhor compreender as crenças em relação ao tema. 
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No Gráfico 102, temos a composição dos clusters segundo a categoria acadêmica. As 

proporções para os clusters Soft e Middle são bem similares, o que evidencia a divisão entre o 

posicionamento favorável e neutro. Alunos e docentes se posicionam de forma favorável às 

questões drogas, com maior proporção no cluster Soft, enquanto técnicos e terceirizados se 

concentram no cluster Hard. 

 

O Gráfico 103 apresenta a distribuição dos clusters por campus frequentado. A 

Regional Goiânia se posiciona de forma favorável as questões abordadas no bloco, as 

regionais Catalão e Jataí apresenta uma divisão entre posicionamentos Soft e Middle, 

enquanto a Regional Goiás se mostra divididas entre os três clusters.  
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O Gráfico 104 traz a análise dos clusters em relação à faixa etária da comunidade 

acadêmica. Pessoas com até 32 anos se posicionam de forma favorável, ainda que apresentem 

semelhanças nas proporções dos clusters Soft e Middle. Entre os respondentes com mais de 

33 anos é possível observar uma divisão entre todos os clusters, ainda que apresentem 

tendência para o posicionamento favorável.  

 

No Gráfico 105 é apresentada a análise dos clusters em relação ao gênero quem 

responde. Os homens se concentram no cluster Soft, apresentando posicionamento favorável 

ao tema sobre drogas. Entre as mulheres é possível observar uma divisão entre os clusters 

Soft e Middle, evidenciando um posicionamento mais favorável e neutro. Já o Gráfico 106 

mostra a composição dos clusters segundo a orientação sexual dos respondentes. Há maior 

proporção de observações de posicionamento Soft no geral, e observa-se que entre 
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homossexuais e bissexuais a concentração é majoritariamente favorável às questões drogas, 

enquanto heterossexuais se dividem entre os clusters Soft e Middle. 

 

O Gráfico 107 apresenta os posicionamentos da comunidade acadêmica de acordo 

com a raça. Brancos se mostram favoráveis, enquanto pardos demonstram divisão entre os 

clusters Soft e Middle, negros e outros demonstram divisão entre os três clusters.  
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Ao analisar os posicionamentos pela renda familiar no Gráfico 108, temos que para 

as classes A e B maior concentração no cluster Soft indicando maior aceitação às questões das 

drogas. A classe C se mostra dividida entre um posicionamento favorável e neutro, e as 

classes D e E se dividem entre os três clusters. 

 

O Gráfico 109 traz a composição dos clusters pela religião professada pelos 

respondentes. Ateus, católicos e ubandas/candomblé se mostram favoráveis às questões 

abordadas no bloco. Evangélicos/protestantes se mostram divididos, mas tendem para um 

posicionamento neutro, seguidos pelos que professam fé espírita ou em outras religiões, 

apresentando proporções semelhantes nos três clusters. 



150 
 

 

 

Temos no Gráfico 110 as análises dos posicionamentos de acordo com quem moram. 

Os que moram familiares apresentam maior concentração no cluster Soft. Os que moram com 

os que moram com amigos e os que moram sozinhos se mostrem divididos entre os 

posicionamentos Soft e Middle. Os que moram na CEU se mostram divididos entre os três 

clusters. 

 

O Gráfico 111 traz a análise dos clusters segundo a ocupação dos respondentes. Os 

que trabalham e os que não exercem atividade remunerada se mostram favoráveis às questões 

discutidas no bloco. No entanto, é possível observar no Gráfico 112 que os posicionamentos 

mudam conforme a participação na renda familiar. Aqueles que contribuem com até 40% se 

mostram favoráveis, os que contribuem com mais de 40% se mostram divididos e os que 

contribuem com mais 60% se mostram contrários.  



151 
 

 

 

O Gráfico 113 apresenta a distribuição dos clusters por grau de instrução do chefe da 

família. Percebe-se que quanto maior o grau de instrução do chefe da família, maior a 

proporção dos que se posicionam de forma favorável às questões do bloco. Os que possuem 

até Ensino Fundamental Completo se mostram divididos, ocupando igualmente os três 

clusters. Os que concluíram o Ensino Médio são favoráveis às questões do bloco temático, 

ainda que apresente proporções semelhantes nos demais clusters. Já os que se formaram no 

Ensino Superior se concentram no cluster Soft, sendo favoráveis às questões sobre drogas.  
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O Gráfico 114 apresenta a distribuição dos posicionamentos por meio de transporte 

utilizado para se deslocar até a UFG. Temos que os acadêmicos que utilizam transporte 

coletivo e particular se mostram favoráveis às questões debatidas no bloco, se concentrando 

no cluster Soft. Enquanto os que usam outros tipos os que mostram posicionamento dividido 

entre favorável e neutro. 

 

O Gráfico 115 mostra a distribuição dos clusters por turno em que os respondentes 

frequentam os campi da UFG. Os que frequentam no período vespertino se mostram divididos 

entre os clusters extremos, ou seja, se concentram em proporção semelhante no cluster Soft e 

no Hard. Enquanto os frequentam nos períodos matutino, integral e noturno se mostram 

divididos em seus posicionamentos favoráveis e neutros. Analisando essa distribuição por 

área do conhecimento, no Gráfico 116, temos que acadêmicos de humanas concentram seu 
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posicionamento favorável, enquanto os demais se mostram divididos entre as questões do 

bloco. 

 

Clusters de posicionamentos sobre drogas para consumidores e abstêmios e perfil 

 

No Gráfico 117 temos o histograma e a curva de densidade com os scores que 

consumidores e abstêmios para as questões sobre drogas. Na curva de densidade dos 

consumidores é possível perceber a ocorrência dos pontos de máximos locais bem delineados 

e da assimetria à direita. Grafo similar pode ser observado na curva dos abstêmios, ainda que 

deslocado à direita, o que indica a ocorrência de valores mais altos nas observações. As 

medidas de resumo evidenciam dissimilaridades entre os valores da mediana, que não 

coincidem nos dois grupos.  
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 O teste de hipóteses para comparação de medianas, Teste Wilcoxon-Mann-Whitney, 

foi utilizado para verificar se as distribuições populacionais de consumidores e abstêmios são 

idênticas. O resultado do teste retorna um valor de p = 0.10480, isso significa que não foram 

encontradas evidências que nos leve a rejeitar a hipótese de igualdade da mediana dos 

consumidores com a mediana dos abstêmios. Assim, ao não rejeitar a hipótese de igualdade, 

consideramos que as crenças sobre drogas não se diferem para consumidores e abstêmios, 

ambos os grupos possuem posicionamento neutro, concentrado no cluster Middle. 

Para melhor compreender as crenças sobre drogas, apresentamos a comparação dos 

resultados dos posicionamentos em clusters dos consumidores de drogas e dos abstêmios com 

as variáveis do perfil. Lembrando que aqui analisamos apenas as variáveis categoria 

acadêmica, regional frequentada, idade, gênero e raça. A análise completa está apresentada no 

Apêndice. 

 

O Gráfico 118 analisa o posicionamento de consumidores e abstêmios segundo a 

categoria acadêmica. Entre consumidores, docentes, técnicos e alunos se mostram divididos 

entre os clusters Soft e Middle, enquanto terceirizados se dividem entre o cluster Soft e o 

Hard. Entre abstêmios, docentes e alunos se mostram divididos e apresentam proporções 

semelhantes para composição dos clusters Soft e Middle, os terceirizados também se mostram 

divididos entre todos os clusters. Já os técnicos administrativos se posicionam de forma 

contrária às questões apresentadas no bloco.  
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No Gráfico 119, temos a análise dos clusters segundo a regional da UFG. Entre 

consumidores, a Regional Goiânia se mostra favorável, as regionais Goiás e Jataí se dividem 

entre os clusters Soft e Middle, e a Regional Catalão tende a um posicionamento favorável 

ainda que dividida entre os clusters. Entre abstêmios, os posicionamentos das regionais 

Goiânia, Catalão e Jataí se dividem entre favorável e neutro, e a Regional Goiás se mostra 

favorável quanto às questões sobre drogas. 

 

No Gráfico 120 é apresentada a composição dos clusters de acordo com a idade da 

comunidade acadêmica de consumidores e abstêmios. Entre os consumidores, respondentes 

de todas as idades se mostram favoráveis. Entre abstêmios, temos que os com até 32 anos se 

mostram favoráveis com proporções semelhantes entre os clusters Soft e Middle, e os acima 

de 33 se mostram divididos entre os três clusters.  
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O Gráfico 121 apresenta a distribuição dos clusters pelo gênero de consumidores e 

abstêmios. Entre consumidores temos que ambos os gêneros se mostram favoráveis às 

questões apresentadas no bloco. Entre abstêmios, os homens se mostram favoráveis enquanto 

as mulheres se dividem entre os clusters Soft e Middle.  

 

No Gráfico 123 analisamos os clusters pela raça de consumidores e abstêmios. 

Temos que entre os consumidores que se declaram brancos, negros e pardos se concentram no 

cluster Soft enquanto respondentes de outras raças se mostram divididos entre os clusters. 

Entre os abstêmios temos brancos, negros e pardos se mostram divididos entre os clusters 

Soft e Middle, enquanto os de outras raças se dividem entre clusters opostos. 

Conclusão parcial sobre as crenças sobre drogas 



157 
 

 

Recapitulando o que vimos sobre as crenças sobre drogas, temos que a comunidade 

acadêmica como um todo se mantém neutra em relação às questões debatidas em torno do 

tema drogas, com a concentração de observações distribuídas nos três pontos de máximo 

local. Ao comparamos os posicionamentos de consumidores e abstêmios, percebemos que 

estes possuem posicionamento neutro idêntico sobre a temática droga se concentrando no 

cluster Middle. 
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Polícia, Criminalidade e Cadeia  

Clusters de posicionamentos sobre polícia, criminalidade e cadeia 

O bloco sobre Polícia, Criminalidade e Cadeia – PCC – traz seis afirmações, 

avaliadas e classificadas quanto à intensidade do posicionamento. As afirmações seguem 

listadas abaixo. O coeficiente alpha de Cronbach, com 𝛼 = 0,36, indica uma confiabilidade 

razoável entre o bloco de questões sobre polícia, criminalidade e cadeia (Landis, et. al; 1977).  

45.3 – Se foram mortos pela polícia eram culpados;  

45.4 – Diminuir a idade penal reduz a violência;  

45.5 – A criminalidade é resultado da precariedade dos serviços públicos;  

45.6 – A cadeia não regenera ninguém, só deixa pior;  

45.7 – Um policial pode bater em um preso que tenha tentado fugir;  

45.8 – A polícia tem direito de revistar pessoas que considera suspeitas em função da 

aparência.  

 

No Gráfico 133, vemos o histograma e a curva de densidade da variável score, índice 

resultante da soma das respostas às questões do bloco, que varia de 6 a 18. É possível 

perceber pontos de máximo local no decorrer da curva, isso se deve a falta de consenso nos 

posicionamentos em relação ao tema abordado no bloco. A não conformidade em uma 

opinião única faz com que haja concentração de observações com graus de intensidade 

específicos e bem delineadas no gráfico, separando os que se posicionam de forma favorável, 

neutra e contrária. Contudo, o maior número de observações na região central do gráfico, 

resulta num posicionamento que tende a ser neutro.  
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As medidas de resumo da variável, dispostas no quadro à direita no gráfico, definem 

os limites dos clusters segundo a intensidade dos posicionamentos dos respondentes, sendo o 

cluster Soft formado por valores entre [6, 9], o cluster Middle formados por valores entre [10, 

12] e cluster Hard [13, 18]. Vemos no Gráfico 134 a distribuição da variável score, 

denominada de 𝑌 , já definida dentro dos clusters. É possível observar pontos com grande 

concentração nos três clusters, reafirmando os pontos de máximos locais e a evidência 

encontrada nas análises anteriores. 

 

O cruzamento dos clusters das crenças sobre drogas com as variáveis analisadas no 

perfil do consumidor nos ajuda a analisar as principais discrepâncias e semelhanças que 

integra cada um dos clusters e melhor compreender as crenças em relação ao tema. 
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No Gráfico 135, temos a composição dos clusters segundo a categoria acadêmica. 

Percebemos que docentes e técnicos mostram proporções semelhantes nos clusters Soft e 

Middle, terceirizados de dividem entre os clusters Middle e Hard, enquanto alunos se 

posicionam de forma favorável, com maior proporção no cluster Soft. 

O Gráfico 136 apresenta a distribuição dos clusters por campus frequentado. As 

regionais Goiânia e Goiás se dividem entre posicionamentos Soft e Middle, enquanto as 

regionais Catalão e Jataí se posicionem de forma neutra.  

 

 

O Gráfico 137 traz a análise dos clusters em relação à faixa etária da comunidade 

acadêmica. É possível perceber que respondentes de todas as idades se dividem entre um 

posicionamento favorável e neutro em relação às questões do bloco.  
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No Gráfico 138 é apresentada a análise dos clusters em relação ao gênero de quem 

responde. Há maior concentração no cluster Middle para ambos os gêneros indicando que o 

posicionamento para homens e mulheres seja neutro, ainda que as mulheres sejam maioria 

dentro do cluster Hard. O Gráfico 139 mostra a composição dos clusters segundo a orientação 

sexual dos respondentes. Observa-se que heterossexuais se posicionam de forma neutra 

enquanto homossexuais e bissexuais se dividam entre os clusters Soft e Middle. 

 

O Gráfico 140 apresenta os posicionamentos da comunidade acadêmica de acordo 

com a raça. Temos proporções semelhantes entre os clusters Soft e Middle para os não 

brancos, o que demonstra divisão no posicionamento. Para os que se declararam brancos, 

percebe-se que há maior concentração no cluster Middle.  
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Ao analisar os posicionamentos pela renda familiar no Gráfico 141, temos que para 

as classes A, B, D e E maior concentração no cluster Middle indicando um posicionamento 

favorável às questões sobre polícia, criminalidade e cadeia. Enquanto a classe C se concentra 

no cluster Soft, o que indica um posicionamento favorável. 

 

O Gráfico 142 traz a composição dos clusters pela religião professada pelos 

respondentes. Ateus e agnósticos, e ubandas/candomblé se mostram favoráveis às questões 

abordadas no bloco. Católicos se concentram no cluster Middle, enquanto 

evangélicos/protestantes se mostram divididos entre os clusters Soft e Middle. 
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Temos no Gráfico 143 as análises dos posicionamentos de acordo com quem moram. 

Os que moram familiares e os que moram sozinhos se mostram divididos entre os clusters 

Soft e Middle. Os que moram com os amigos e os que moram na CEU se concentram no 

cluster Middle, mostrando um posicionamento neutro sobre o tema discutido no bloco. 

 

O Gráfico 144 traz a análise dos clusters segundo a ocupação dos respondentes. 

Entre os que trabalham, há proporções semelhantes entre os clusters Soft e Middle, indicando 

divisão no posicionamento. Os que não exercem atividade remunerada apresentam 

posicionamento neutro em relação às questões discutidas no bloco. 
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No Gráfico 145 vemos os posicionamentos segundo a participação na renda familiar. 

Apesar de proporções semelhantes entre os clusters Soft e Middle, podemos perceber que 

aqueles que contribuem com menos de 40% se mostram neutros, os que participam entre 40% 

e 60% da renda familiar se mostram favoráveis e os que contribuem com mais 60% se 

dividem igualmente entre os clusters.  

 

 

O Gráfico 146 apresenta a distribuição dos clusters por grau de instrução do chefe da 

família. As proporções são muito semelhantes entre os clusters Soft e Middle para todos os 

níveis de instrução dos chefes de família, sendo que entre os chefes que concluíram o Ensino 

Médio estão os que se concentram no cluster Middle e mantém um posicionamento neutro 

sobre o tema. 
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A distribuição dos posicionamentos por meio de transporte utilizado para se deslocar 

até a UFG é apresentada no Gráfico 147. Nele temos que os acadêmicos que utilizam 

transporte coletivo são os que mostram posicionamento neutro em relação às questões 

debatidas no bloco, se concentrando no cluster Middle. E os que usam meio de transporte 

particular e de outros tipos os que mostram posicionamento dividido entre favorável e neutro. 

 

O Gráfico 148 mostra a distribuição dos clusters por turno em que os respondentes 

frequentam os campi da UFG. Os que frequentam no período integral se posicionam de forma 

neutra e se concentram no cluster Middle, e os que frequentam no período vespertino se 

posicionam favoravelmente. Enquanto os frequentam nos períodos matutino e noturno se 

mostram divididos em seus posicionamentos nos clusters Soft e Middle.  
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Analisando essa distribuição por área do conhecimento, no Gráfico 83, temos que 

acadêmicos de exatas se concentram no cluster Middle indicando um posicionamento neutro 

em relação às questões debatidas no bloco. Os respondentes de biológicas, humanas, técnicos 

e terceirizados se mostram divididos nos clusters Soft e Middle.  
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Clusters de posicionamentos sobre polícia, criminalidade e cadeia para consumidores e 

abstêmios e perfil 

 

No Gráfico 150 temos o histograma e a curva de densidade com os scores que 

consumidores e abstêmios para as questões do bloco Polícia, Criminalidade e Cadeia. Na 

curva de densidade dos consumidores é possível perceber maior concentração à esquerda 

apesar das oscilações na região central do gráfico. Grafo oposto pode ser observado na curva 

dos abstêmios onde a curva se concentra à direita, com oscilações a partir da região central. 

As medidas de resumo evidenciam essas dissimilaridades, ao observar valores encontrados 

nas observações dos abstêmios não coincidem com os valores encontrados nas observações 

dos consumidores.  

 O teste de hipóteses para comparação de medianas, Teste Wilcoxon-Mann-Whitney, 

foi utilizado para verificar se as distribuições populacionais de consumidores e abstêmios são 

idênticas. O resultado do teste retorna um valor de p = 0.000, indicando que foram 

encontradas evidências para rejeitar a hipótese de igualdade da mediana dos consumidores 

com a mediana dos abstêmios. Assim, consideramos que as crenças sobre polícia, 

criminalidade e cadeia se diferem para consumidores e abstêmios, ainda que ambos os grupos 

possuam posicionamentos neutros, concentrados no cluster Middle. 

Para melhor compreender as crenças sobre polícia, criminalidade e cadeia, 

apresentamos a comparação dos resultados dos posicionamentos em clusters dos 

consumidores de drogas e dos abstêmios com as variáveis do perfil. Lembrando que aqui 
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analisamos apenas as variáveis categoria acadêmica, regional frequentada, idade, gênero e 

raça. A análise completa está apresentada no Apêndice. 

 

O Gráfico 151 analisa o posicionamento de consumidores e abstêmios segundo a 

categoria acadêmica. Entre consumidores, docentes técnicos e alunos se concentram no 

cluster Soft, enquanto terceirizados se mostram divididos entre os três clusters. Entre 

abstêmios, docentes, técnicos e terceirizados se mostram divididos e apresentam proporções 

semelhantes para composição dos três clusters, enquanto os alunos tendem para um 

posicionamento favorável às questões apresentadas no bloco.  

 

No Gráfico 152, temos a análise dos clusters segundo a regional da UFG. Entre 

consumidores temos que as regionais Goiânia e Goiás se mostram favoráveis, se concentrando 

no cluster Soft, enquanto as regionais Catalão e Jataí se concentram no cluster Hard. Entre 

abstêmios, o posicionamento da Regional Goiânia e da Regional Goiás se concentra no 
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cluster Soft e das regionais Catalão e Jataí se dividem entre o posicionamento neutro e 

contrário.  

 

No Gráfico 153 é apresentada a composição dos clusters de acordo com a idade da 

comunidade acadêmica de consumidores e abstêmios. Entre os consumidores, respondentes 

de todas as idades se mostram favoráveis, com maior concentração no cluster Soft. Entre 

abstêmios, temos que os com até 32 anos se mostram favoráveis e os acima de 33 se mostram 

divididos entre os três clusters.  

 

O Gráfico 154 apresenta a distribuição dos clusters pelo gênero de consumidores e 

abstêmios. Entre consumidores é possível perceber que as mulheres se posicionam de forma 

favorável enquanto homens se mostram divididos entre os três clusters. Entre abstêmios, 
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temos mulheres com posicionamento favorável às questões do bloco e homens divididos 

igualmente entre os clusters.  

 

No Gráfico 156 analisamos os clusters pela raça de consumidores e abstêmios. 

Temos que entre os consumidores que se declaram brancos apresentam proporções 

semelhantes entre os clusters Soft e Hard, enquanto não brancos se mostram favoráveis às 

questões apresentadas no bloco. Entre os abstêmios temos brancos e não brancos divididos 

entre os clusters Soft e Middle. 

Conclusão parcial sobre as crenças sobre polícia, criminalidade e cadeia 

Recapitulando o que vimos sobre as crenças sobre polícia, criminalidade e cadeia, 

temos que a comunidade acadêmica como um todo se posiciona de forma neutra. Ao 

comparamos os posicionamentos de consumidores e abstêmios, percebemos que estes 

possuem posicionamentos neutros que se diferem em determinados aspectos quando se debate 

sobre os temas polícia, criminalidade e cadeia, ainda que se concentrem no cluster Middle.  
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Direito de Matar e à Arma 

Clusters de posicionamentos sobre direito de matar e à arma 

O bloco sobre Direito de Matar e à Arma – DMA – traz dez afirmações, avaliadas e 

classificadas quanto à intensidade do posicionamento. As afirmações seguem listadas abaixo. 

O coeficiente alpha de Cronbach, com 𝛼 = 0,65, indica uma confiabilidade substancial entre 

as questões do bloco sobre o direito de matar e à arma (Landis, et. al; 1977).   

45.9 – Nenhum crime justifica usar a pena de morte;  

45.10 – Uma pessoa tem o direito de matar para defender sua família;  

45.11 – Uma pessoa te o direito de matar outra para se defender;  

45.12 – Uma pessoa tem o direito de matar para defender seus bens;  

45.13 – Ter uma arma em casa torna a casa mais segura;  

45.14 – Carregar uma arma faz com que a pessoa esteja mais segura;  

45.20 – Um pai te o direito de matar por vingança quem violentou a filha dele;  

45.21 – Uma pessoa que amedronta seu bairro tem que ser morto;  

45.23 – Bandido bom é bandido morto;  

45.28 – Se as autoridades falharem, nós temos o direito de tomar a justiça em nossas mãos.  

 

No Gráfico 166, vemos o histograma e a curva de densidade da variável score, índice 

resultante da soma das respostas às questões do bloco, que varia de 10 a 30. É possível 

perceber maior concentração de observações em scores médios, provocando uma leve 

assimetria à direita na curva. Isso indica, de forma geral, que o posicionamento e a crença da 
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comunidade acadêmica da UFG às questões sobre os direitos de matar e às armas tende a ser 

neutro.  

As medidas de resumo da variável, dispostas no quadro à direita no gráfico, definem 

os limites dos clusters segundo a intensidade dos posicionamentos dos respondentes, sendo o 

cluster Soft formado por valores entre [10, 14], o cluster Middle formados por valores entre 

[15, 17] e cluster Hard [18, 30]. Vemos no Gráfico 167 a distribuição da variável score, 

denominada de 𝑌 , já definida dentro dos clusters. É possível observar que há maior 

concentração no cluster Middle, reafirmando a evidência encontrada nas análises. 

 

O cruzamento dos clusters das crenças sobre os direitos de matar e às armas com as 

variáveis analisadas no perfil do consumidor nos ajuda a analisar as principais discrepâncias e 

semelhanças que integra cada um dos clusters e melhor compreender as crenças em relação ao 

tema. 
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No Gráfico 168 temos a composição dos clusters segundo a categoria acadêmica. 

Percebemos que docentes e alunos se posicionam de forma favorável às questões do bloco, 

com maior proporção no cluster Soft, enquanto há maior concentração de terceirizados no 

cluster Hard e de técnicos no cluster Middle. 

 

O Gráfico 169 apresenta a distribuição dos clusters por campus frequentado. Na 

Regional Goiânia e Regional Catalão temos uma divisão entre posicionamentos Soft e Hard, 

na Regional Goiás o posicionamento se mostra favorável, enquanto a Regional Jataí se mostra 

dividida entre os três clusters.  
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O Gráfico 170 traz a análise dos clusters em relação à faixa etária da comunidade 

acadêmica. É possível perceber que respondentes com até 32 anos se concentram no cluster 

Soft se mostrando favoráveis às questões do bloco, respondentes com mais de 33 anos se 

mostram divididos entre o cluster Middle e Hard. 

 

No Gráfico 171 é apresentada a análise dos clusters em relação ao gênero de quem 

responde. Há maior concentração no cluster Soft nas respostas das mulheres, enquanto que os 

homens se mostram divididos nos posicionamentos favoráveis e contrários. O Gráfico 172 

mostra a composição dos clusters segundo a orientação sexual dos respondentes. Observa-se 

que entre homossexuais a concentração é majoritariamente favorável às questões apresentadas 

no bloco sobre direito de matar e à arma, enquanto bissexuais e heterossexuais discordam 

entre si. 
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O Gráfico 173 apresenta os posicionamentos da comunidade acadêmica de acordo 

com a raça. Temos proporções semelhantes entre os clusters Soft e Hard para as respostas dos 

que se declaram brancos e não brancos, o que demonstra divisão no posicionamento entre 

favorável e contrário.  

 

Ao analisar os posicionamentos pela renda familiar no Gráfico 174, temos que para 

as classes A e B maior concentração no cluster Soft. A classe C se mostra dividida entre os 

clusters Middle e Hard, e as classes D e E se dividem entre os três clusters. 

 



176 
 

 

 

O Gráfico 175 traz a composição dos clusters pela religião professada pelos 

respondentes. Ateus e agnósticos se mostram divididos entre os três clusters, católicos e os 

que professam outras religiões tendem a um posicionamento contrário. Os espíritas se 

mostram divididos entre um posicionamento favorável e contrário às questões abordadas no 

bloco, e os ubanda/candomblé e evangélicos/protestantes se mostram favoráveis. 

 

Temos no Gráfico 176 as análises dos posicionamentos de acordo com quem moram. 

Os que moram familiares apresentam maior concentração no cluster Soft. Os que moram com 

amigos, sozinhos ou na CEU se mostram divididos entre os três clusters. 
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O Gráfico 177 traz a análise dos clusters segundo a ocupação dos respondentes. As 

proporções são semelhantes entre os clusters Soft e Hard, tanto para os que trabalham quanto 

para os que não exercem atividade remunerada. 

 

No Gráfico 178 vemos os posicionamentos segundo a participação na renda familiar. 

Aqueles que contribuem com até 40% se concentram no cluster Soft, enquanto os que 

participam com mais de 40% e 60% na renda familiar se mostram divididos entre os três 

clusters.  
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O Gráfico 179 apresenta a distribuição dos clusters por grau de instrução do chefe da 

família. Os que foram alfabetizados e os que possuem até Ensino Fundamental I se mostram 

divididos entre os três clusters. Os que concluíram o Ensino Fundamental II, Médio e 

Superior são favoráveis às questões do bloco temático, apresentando maior concentração no 

cluster Soft.  

 

A distribuição dos posicionamentos por meio de transporte utilizado para se deslocar 

até a UFG é apresentada no Gráfico 180. Nele temos que os acadêmicos que utilizam 

transporte coletivo são favoráveis às questões debatidas no bloco, se concentrando no cluster 

Soft. Sendo que os usam meio de transporte particular se mostram divididos entre 

posicionamento favorável e contrário, e que usam outros tipos se mostram divididos entre os 

três clusters. 
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O Gráfico 181 mostra a distribuição dos clusters por turno em que os respondentes 

frequentam os campi da UFG. Os que frequentam no período matutino e noturno se 

posicionam de forma favorável e se concentram no cluster Soft. Enquanto os frequentam no 

período integral e vespertino se mostram divididos em seus posicionamentos entre os clusters 

Soft e Hard. 

 

Analisando essa distribuição por área do conhecimento, no Gráfico 182, temos que 

acadêmicos de humanas se posicionam de forma favorável, acadêmicos de exatas e biológicas 

se dividem entre os clusters Soft e Hard, enquanto técnicos e terceirizados se dividem entre os 

três clusters.  
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Clusters de posicionamentos sobre direito de matar e à armas para consumidores e 

abstêmios e perfil 

 

No Gráfico 183 temos o histograma e a curva de densidade com os scores que 

consumidores e abstêmios para as questões do direito a matar e a armas. Na curva de 

densidade dos consumidores se percebe concentração elevada na região central do gráfico, 

que indica mais observações de posicionamentos com intensidade média a alta. Grafo similar 

pode ser observado na curva dos abstêmios, com a diferença da concentração elevada de 

observações na altura da mediana, além da cauda pesada à direita. As medidas de resumo 

evidenciam essas dissimilaridades, uma vez que os valores da mediana e do q(66%) dos 

abstêmios não coincidem com os valores das mesmas medidas dos consumidores.  
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 O teste de hipóteses para comparação de medianas, Teste Wilcoxon-Mann-Whitney, 

foi utilizado para verificar se as distribuições populacionais de consumidores e abstêmios são 

idênticas. O resultado do teste retorna um valor de p = 0.19210, isso significa que não foram 

encontradas evidências que nos leve a rejeitar a hipótese de igualdade da mediana dos 

consumidores com a mediana dos abstêmios. Assim, ao não rejeitar a hipótese de igualdade, 

consideramos que as crenças sobre direito de matar e a arma não se diferem para 

consumidores e abstêmios, ambos os grupos possuem posicionamento neutro, concentrado no 

cluster Middle. 

Para melhor compreender as crenças sobre direito de matar e a arma apresentamos a 

comparação dos resultados dos posicionamentos em clusters dos consumidores de drogas e 

dos abstêmios com as variáveis do perfil. Lembrando que aqui analisamos apenas as variáveis 

categoria acadêmica, regional frequentada, idade, gênero e raça. A análise completa está 

apresentada no Apêndice. 

 

O Gráfico 184 analisa o posicionamento de consumidores e abstêmios segundo a 

categoria acadêmica. Entre consumidores, docentes e técnicos se dividem entre os clusters 

Soft e Hard, alunos se concentram no cluster Soft, enquanto terceirizados se posicionam no 

cluster Hard. Entre abstêmios, docentes e alunos se concentram no cluster Soft, técnicos se 

mostram neutros e terceirizados se posicionam de forma contrária às questões apresentadas no 

bloco.  
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No Gráfico 185, temos a análise dos clusters segundo a regional da UFG. Entre 

consumidores, vemos que a Regional Goiânia e a Regional Goiás se mostram favoráveis, 

enquanto a Regional Jataí se posicione no cluster Middle e a Regional Catalão apresenta 

proporções semelhantes nos três clusters. Entre abstêmios, os posicionamentos da Regional 

Goiânia, Goiás e Catalão se mostram favoráveis e se concentram no cluster Soft, enquanto  a 

Regional Jataí apresente proporções semelhante nos clustes Soft e Hard. 

 

No Gráfico 186 é apresentada a composição dos clusters de acordo com a idade da 

comunidade acadêmica de consumidores e abstêmios. Entre os consumidores, respondentes 

com até 32 anos se mostram favoráveis às questões discutidas no bloco, já respondentes com 

mais de 33 anos se mostram divididos em um posicionamento Soft e Middle. Entre abstêmios, 

temos que os com até 32 anos se mostram favoráveis, os com 33 a 50 anos se dividem entre 

os clusters Soft e Hard e os com acima de 51 se concentram no cluster Hard.  
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O Gráfico 187 apresenta a distribuição dos clusters pelo gênero de consumidores e 

abstêmios. Entre consumidores é possível perceber que homens e mulheres se posicionam de 

forma favorável às questões do bloco sobre o direito de matar e a arma. Entre abstêmios, 

temos mulheres com posicionamento favorável às questões do bloco e homens divididos 

igualmente entre o cluster Soft e Hard.  

 

No Gráfico 189 analisamos os clusters pela raça de consumidores e abstêmios. 

Temos entre os consumidores que se declaram brancos e negros posicionamentos favoráveis, 

os que se declaram pardos apresentam proporções semelhantes entre os clusters Soft e 

Middle, e os de outra raça se mostram divididos de forma semelhante nos três clusters. Entre 

os abstêmios temos brancos, negros e pardos favoráveis às questões do bloco, e os que se 

declaram de outras raças concentrados no cluster Hard.  
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Conclusão parcial sobre as crenças sobre direito de matar e a armas 

Recapitulando o que vimos sobre as crenças sobre o direito de matar e a armas, 

temos que a comunidade acadêmica como um todo é neutra às questões debatidas. Ao 

comparamos os posicionamentos de consumidores e abstêmios, percebemos que estes 

possuem posicionamento neutro idêntico sobre a temática, se concentrando no cluster Middle.  
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Política, Governo e Direitos Humanos 

Clusters de posicionamentos sobre Política, Governo e Direitos Humanos 

O bloco sobre Política, Governo e Direitos Humanos – PGDH – traz oito afirmações, 

avaliadas e classificadas quanto à intensidade do posicionamento. As afirmações seguem 

listadas abaixo. O coeficiente alpha de Cronbach, com 𝛼 = 0,27, indica uma confiabilidade 

razoável questões do bloco (Landis, et. al; 1977).   

45.15 – Todo país deve ter direito de expulsar pessoas que tenham posições políticas que 

ameacem o governo;  

45.16 – Há momentos em que as pessoas devem ser impedidas de expressar as suas opiniões;  

45.17 – Há momentos em que, para manter a ordem social, é necessário prender pessoas por 

suas posições políticas;  

45.18 – Todo país tem o direito de retirar a nacionalidade de uma pessoa se ela ameaçar a 

segurança de governo deste país; 

45.19 – O governo nunca poderia ler ou censurar a correspondência de uma pessoa;  

45.22 – Respeito é bom e todo mundo merece; 

45.24 – Direitos Humanos é só para pessoas direitas; 

45.27 – As pessoas têm o direito de expulsar de seu bairro pessoas que causem problemas.  

 

No Gráfico 199, vemos o histograma e a curva de densidade da variável score, índice 

resultante da soma das respostas às questões do bloco, que varia de 8 a 24. É possível 

perceber maior concentração de observações em scores baixos, provocando uma assimetria à 

direita na curva e uma cauda mais pesada. Isso indica, de forma geral, que o posicionamento e 
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a crença da comunidade acadêmica da UFG às discussões sobre Política, Governo e Direitos 

Humanos tende a ser favorável ou neutro.  

As medidas de resumo da variável, dispostas no quadro à direita no gráfico, definem 

os limites dos clusters segundo a intensidade dos posicionamentos dos respondentes, sendo o 

cluster Soft formado por valores entre [8, 11], o cluster Middle formados por valores entre 

[12, 13] e cluster Hard [14, 23]. Vemos no Gráfico 200 a distribuição da variável score, 

denominada de 𝑌 , já definida dentro dos clusters. É possível observar que há maior 

concentração no cluster Middle, reafirmando a evidência encontrada nas análises. 

 

O cruzamento dos clusters das crenças sobre Política, Governo e Direitos Humanos 

com as variáveis analisadas no perfil do consumidor nos ajuda a analisar as principais 

discrepâncias e semelhanças que integra cada um dos clusters e melhor compreender as 

crenças em relação ao tema. 
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No Gráfico 201, temos a composição dos clusters segundo a categoria acadêmica. 

Percebemos proporções semelhantes entre docentes e alunos que se posicionam de forma 

favorável, com maior proporção no cluster Soft, enquanto técnicos apresentam maior 

concentração no cluster Soft e terceirizados no cluster Hard. 

 

O Gráfico 202 apresenta a distribuição dos clusters por campus frequentado. Na 

Regional Goiânia temos posicionamento favorável, na Regional Catalão a concentração é no 

cluster Middle, enquanto as regionais Goiás e Jataí se mostram divididas em seus 

posicionamentos.  
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O Gráfico 203 traz a análise dos clusters em relação à faixa etária da comunidade 

acadêmica. É possível perceber que respondentes com até 32 anos se dividem entre os clusters 

Soft e Middle, respondentes de 33 a 50 anos se mostram divididos entre os três clusters e os 

maiores de 51 anos se concentram no cluster Hard.  

 

No Gráfico 204 é apresentada a análise dos clusters em relação ao gênero de quem 

responde. Os homens se dividem entre os clusters Soft e Hard, enquanto as mulheres se 

dividem entre favoráveis e neutros. O Gráfico 205 mostra a composição dos clusters segundo 

a orientação sexual dos respondentes. Os heterossexuais se mostram divididos entre os três 

clusters, enquanto não heteros se dividem entre um posicionamento favorável e neutro. 
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O Gráfico 206 apresenta os posicionamentos da comunidade acadêmica de acordo 

com a raça. Temos que os brancos são mais favoráveis, pardos se dividem entre os clusters 

Middle e Hard, enquanto pardos e de outras raças mostram proporções semelhantes em todos 

os clusters.  

 

Ao analisar os posicionamentos pela renda familiar no Gráfico 207, temos que para 

as classes A e B maior concentração no cluster Middle indicando um posicionamento neutro 

para as questões do bloco. A classe C, D e E se dividem entre os três clusters, ainda que a 

tendência seja para um posicionamento contrário. 



190 
 

 

 

O Gráfico 208 traz a composição dos clusters pela religião professada pelos 

respondentes. Ateus e agnósticos, e ubanda/candomblés se posicionam de forma favorável, 

católicos se dividem entre os clusters Middle e Hard, enquanto espíritas e 

evangélicos/protestantes se mostram posicionamento neutro e os que professam outras 

religiões se concentram no cluster Hard. 

 

Temos no Gráfico 209 as análises dos posicionamentos de acordo com quem moram. 

Os que moram familiares apresentam estar divididos entre os clusters Soft e Hard. Os que 

moram com amigos se concentram no cluster Middle, enquanto os que moram na CEU e os 

que moram sozinhos se mostrem divididos entre os clusters Middle e Hard. 
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O Gráfico 210 traz a análise dos clusters segundo a ocupação dos respondentes. 

Entre os que trabalham, há maior concentração no cluster Middle, e os que não exercem 

atividade remunerada se dividem entre favoráveis e contrários às questões sobre política, 

governo e Direitos Humanos. 

 

No Gráfico 211 vemos os posicionamentos segundo a participação na renda familiar. 

Aqueles que contribuem com até 40% se mostram neutros, os que participam entre 40% e 

60% da renda familiar se posicionam de forma favorável e os que contribuem com mais 60% 

se mostram contrários.  
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O Gráfico 212 apresenta a distribuição dos clusters por grau de instrução do chefe da 

família. Os que possuem chefes apenas alfabetizados se posicionam de forma neutra. Os cujos 

chefes completaram o Ensino Fundamental I e II se mostram divididos entre favoráveis e 

contrários, ocupando os clusters Soft e Hard. Os que concluíram o Ensino Médio são 

contrários às questões do bloco temático, e os que se formaram no Ensino Superior se 

dividem entre os três clusters. 

 

A distribuição dos posicionamentos por meio de transporte utilizado para se deslocar 

até a UFG é apresentada no Gráfico 213. Nele temos que os acadêmicos que utilizam 

transporte particular se posicionam de forma contrária às questões debatidas no bloco, se 

concentrando no cluster Hard, enquanto os que usam outros meios de transporte se 
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concentram no cluster Middle. Sendo os que usam meio de transporte coletivo se mostram 

posicionamento dividido entre favorável e neutro. 

 

O Gráfico 214 mostra a distribuição dos clusters por turno em que os respondentes 

frequentam os campi da UFG. Os que frequentam no período matutino, vespertino e noturno 

se posicionam de forma favorável e se concentram no cluster Soft. Enquanto os frequentam 

no período integral se mostram divididos em seus posicionamentos neutros e contrários. 
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Analisando essa distribuição por área do conhecimento, no Gráfico 215, temos que 

acadêmicos de exatas, biológicas concentram em seu posicionamento no cluster Hard, 

enquanto acadêmicos de humanas se mostram favoráveis às discussões sobre política, 

governo e Direitos Humanos e técnicos e terceirizados estão divididos entre os três clusters. 

Clusters de posicionamentos sobre Política, Governo e Direitos Humanos para 

consumidores e abstêmios e perfil 

 

No Gráfico 216 temos o histograma e a curva de densidade com os scores que 

consumidores e abstêmios para as questões sobre Política, Governo e Direitos Humanos. Na 

curva de densidade dos consumidores é possível perceber maior concentração à esquerda e 

uma cauda pesada à direita. Já entre abstêmios temos concentração elevada de observações na 
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região central do gráfico. As medidas de resumo evidenciam essas dissimilaridades, uma vez 

que os valores dos abstêmios não coincidem com os valores dos consumidores.  

 O teste de hipóteses para comparação de medianas, Teste Wilcoxon-Mann-Whitney, 

foi utilizado para verificar se as distribuições populacionais de consumidores e abstêmios são 

idênticas. O resultado do teste retorna um valor de p = 0.00088, isso significa que foram 

encontradas evidências que nos leve a rejeitar a hipótese de igualdade da mediana dos 

consumidores com a mediana dos abstêmios. Em outras palavras, consideramos que as 

crenças sobre Política, Governo e Direitos Humanos se diferem para consumidores e 

abstêmios, ainda que ambos os grupos possuam posicionamentos neutros, concentrados no 

cluster Middle. 

Para melhor compreender as crenças sobre Política, Governo e Direitos Humanos, 

apresentamos a comparação dos resultados dos posicionamentos em clusters dos 

consumidores de drogas e dos abstêmios com as variáveis do perfil. Lembrando que aqui 

analisamos apenas as variáveis categoria acadêmica, regional frequentada, idade, gênero e 

raça. A análise completa está apresentada no Apêndice. 

 

O Gráfico 217 analisa o posicionamento de consumidores e abstêmios segundo a 

categoria acadêmica. Entre consumidores, docentes se dividem entre os clusters Soft e 

Middle, técnicos se mostram favoráveis, terceirizados mostram posicionamento contrário e 

alunos se dividem entre os três clusters. Entre abstêmios, docentes se mostram divididos e 

apresentam proporções semelhantes para composição dos clusters Soft e Middle, enquanto 

técnicos, terceirizados e alunos se mostram favoráveis e se concentram no cluster Soft.  
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No Gráfico 218, temos a análise dos clusters segundo a regional da UFG. As 

regionais Goiânia e Goiás se mostram divididos entre os clusters Soft e Hard. , ainda que se 

mostre mais favorável. A Regional Catalão assume posicionamento neutro, e Jataí se 

concentra no cluster Hard. Entre abstêmios, o posicionamento das quatro regionais se 

concentra no cluster Soft. 

 

No Gráfico 219 é apresentada a composição dos clusters de acordo com a idade da 

comunidade acadêmica de consumidores e abstêmios. Entre os consumidores, respondentes 

com até 32 e acima de 51 anos se mostram divididos entre os três clusters. Os que têm entre 

33 e 50 anos se mostram favoráveis. Entre abstêmios, temos que os com até 50 anos se 

mostram favoráveis e os acima de 51 estão divididos entre os três clusters.  
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O Gráfico 220 apresenta a distribuição dos clusters pelo gênero de consumidores e 

abstêmios. Entre consumidores é possível perceber uma divisão no posicionamento tanto de 

homens e de mulheres para os três clusters. Entre abstêmios, temos homens e mulheres com 

posicionamento favorável às questões do bloco.  

 

No Gráfico 222 analisamos os clusters pela raça de consumidores e abstêmios. 

Temos que entre os consumidores que se declaram brancos, negros e outras raças apresentam 

posicionamento favorável, concentrado no cluster Soft, enquanto pardos se mostram divididos 

nos três clusters. Entre os abstêmios temos concentração dos posicionamentos no cluster Soft 

para todas as raças. 

Conclusão parcial sobre as crenças sobre Política, Governo e Direitos Humanos 
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Recapitulando o que vimos sobre as crenças Política, Governo e Direitos Humanos, 

temos que a comunidade acadêmica como um todo neutra em relação às questões debatidas 

sobre o tema. Ao comparamos os posicionamentos de consumidores e abstêmios, percebemos 

que ambos possuem posicionamentos neutros, mas que estes se diferem em alguma medida, 

ainda que estejam concentrados no cluster Middle.  
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Conclusão 

No presente estudo analisamos os dados da pesquisa “Violência, conflitos e crimes 

nos campi universitários: subsídios para a formulação da política de segurança da 

Universidade Federal de Goiás” para melhor compreender o perfil de quem consome drogas 

na comunidade acadêmica, que drogas consomem e como enxergam a sociedade.  

Na primeira parte das análises conhecemos o perfil do consumo e o perfil do 

consumidor. As substâncias mais consumidas pela comunidade acadêmica da UFG são álcool, 

tabaco e maconha, onde as expressivas frequências corroboram com os dados oficiais de 

consumo no Brasil (II LENAD, 2012). O consumo dentro das dependências da universidade 

chama a atenção mais para o uso de álcool do que para substâncias consideradas ilícitas, e 

pelo fato do comércio de álcool e tabaco ser restringido nos estabelecimentos comerciais 

existentes na UFG. Os resultados sobre consumo múltiplo e/ou simultâneo observados na 

pesquisa apresentam um número relativamente pequeno e, ainda que não permitam um 

aprofundamento das análises, mostram o potencial risco dos que aderem a esse tipo de 

consumo. 

O perfil geral dos consumidores da UFG é formado por alunos do sexo masculino, 

heterossexuais, com até 26 anos de idade, brancos e que professam a religião católica. Moram 

com familiares e os chefes de suas famílias possuem ensino médio e/ou superior completos. A 

renda dessas famílias é acima de três salários mínimos dos quais os consumidores pouco 

contribuem, pois ou não trabalham ou sua contribuição é inferior a 40% da renda familiar. O 

consumo está mais presente no campus Samambaia, durante o período diurno e em 

acadêmicos das Ciências Médicas e da Saúde, Ciências Humanas, Ciências Matemáticas e 

Naturais e Ciências Socialmente Aplicáveis. Moram na região metropolitana do Estado de 

Goiás capital e se deslocam para a universidade de ônibus ou de carro próprio.  

No entanto, quando olhamos dentro das subcategorias das variáveis do perfil vemos 

que o consumo está presente em todas as faixas etárias, ainda que a variedade de substâncias 

consumidas se reduza com o passar da idade. Vemos que o consumo está mais presente entre 

os grupos de técnicos e docentes do que em alunos, e que o consumo na Regional Goiás em 

muito se assemelha ao consumo da Regional Goiânia. Essa diferenciação na análise dos 

resultados nos permite visualizar o consumo de drogas presente em todas as facetas da vida 

desses sujeitos, ratificando o consumo como uma prática social. 
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Na segunda e última análise, conhecemos as crenças sociais da comunidade 

acadêmica, a influência que o perfil da comunidade tem sobre elas e fizemos uma comparação 

das crenças de consumidores e abstêmios. Em relação aos temas abordados nas crenças 

sociais, observamos que o comportamento geral da comunidade tende a ser neutro e ameno. 

Quando cruzamos as crenças com as variáveis de perfil sócio demográfico, percebemos sutis 

diferenciações dos posicionamentos, tendo como resultados mais expressivos a cidade ou 

regional à que estão vinculados, por exemplo, assim como a categoria acadêmica, a idade e o 

gênero.  

Quanto à comparação das crenças entre o grupo de consumidores e abstêmios, os 

resultados indicam discrepâncias nos posicionamentos dos dois grupos, refutando as hipóteses 

estabelecidas para o estudo de que os posicionamentos sejam iguais. No entanto, essas 

discrepâncias não foram encontradas em todas as crenças. Em alguns dos temas abordados 

nas análises, consumidores e abstêmios apresentam posicionamentos idênticos. A refutação 

das hipóteses não significa, de acordo com os resultados deste estudo, validar a ideia criada 

pelo proibicionismo de que os sujeitos dos dois grupos sejam distintos entre si e que, portanto, 

suas crenças e posicionamentos não irão convergir. A provocação emergente dos resultados 

está para a forma de se pensar o sujeito e sua interação com a sociedade, sendo ele 

consumidor de drogas ou não.  

De fato, no imaginário social moldado pelo proibicionismo os dois grupos são 

distintos e excludentes. O consumidor, assim como o comerciante de drogas, é descrito muitas 

vezes por não aderir às regras sociais estabelecidas, tornado esperado que ele trouxesse esse 

viés na sua forma de enxergar a sociedade (Misse, 1999; Campos, 2015). Mas, conceber a 

sociedade em suas questões e crenças, se reconhecer enquanto sujeito e construir sua 

identidade, é resultado de um processo complexo de interação e atuação do sujeito com o 

meio social (Goffman, 1891; Taylor, 2000; Pequeno, 2010).  

As diferenças entre consumidores e abstêmios não podem ser explicadas e reduzidas 

às crenças sociais compartilhadas dois grupos. Assim como as crenças sociais também não 

são explicáveis somente por conta da prática social de consumir drogas. Outras variáveis 

precisam ser incorporadas e combinadas nas análises. Portanto, temos que os resultados 

encontrados são inconclusivos e necessitam de desdobramentos para se encontrar possíveis 

respostas para a pergunta motivadora do segundo objetivo deste estudo.  
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Ainda que nem todas as perguntas levantadas no estudo tenham sido respondidas 

conclusivamente, verificar a amplitude e complexidade de se compreender socialmente o 

consumo de drogas atente a expectativa inicial de contribuir na aproximação de consumidores 

e sociedade por meio de conhecimentos científicos que pensam alternativas críticas para a 

política de drogas.  

Novos e mais estudos precisam ser realizados para se abarcar toda a dimensão que é 

o campo de estudos sobre drogas, responder as perguntas levantadas aqui e ajudar em 

promover novas formas de se pensar as drogas, baseadas em modelos mais humanos, que 

envolvam a historicidade social e cultural e que estejam fundados na dignidade humana.  
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Apêndice  
 

Crenças Sociais 

– Quais são as crenças sociais da comunidade acadêmica e como elas se comportam 

entre consumidores e não consumidores de drogas? 

Raça/Etnia 

O bloco sobre raça/etnia traz doze afirmações sobre negros e índios, avaliadas e classificadas 

quanto à intensidade do posicionamento. Com as afirmações é calculado um score, índice 

resultante da soma das respostas às questões do bloco, que varia de 12 a 36. 

45.29 – Negro bonito é aquele que não tem traços tão fortes; 

45.30 – Todo negro tem mania de perseguição;  

45.31 – Não tem preconceito contra negro no Brasil, o problema é socioeconômico e de 

classe;  

45.32 – Não tem que ter cota para negros na universidade;  

45.33 – Negros e negras são melhores que brancos e brancas no sexo;  

45.34 – Negros e negras são melhores que brancos e brancas no esporte;  

45.35 – Cabelo de negro/a é ruim;  

45.36 – Racismo não deveria ser crime; 

46.20 – Todo índio é vagabundo; 

46.21 – Lugar de índio é na tribo, não na escola; 

46.22 – A cultura dos índios é atrasada, são todos selvagens;  

46.23 – Os índios tem que ter alguns direitos exclusivos.  

Clusters de posicionamentos sobre raça/etnia para consumidores e abstêmios e perfil 

No Gráfico 18 temos o histograma e a curva de densidade com os scores que consumidores e 

abstêmios para as questões de raça e etnia. Vemos uma concentração de observações à 

esquerda do gráfico indicando baixos scores, ainda que seja possível perceber 

dissimilaridades na distribuição de suas observações. Na curva de densidade dos 

consumidores pode-se observar alta concentração à esquerda e uma cauda suave à direita, já 

na curva dos abstêmios o que temos é um deslocamento para a direita, provocando também 
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caudas mais pesadas. As medidas de resumo vão evidenciar essas dissimilaridades, uma vez 

que os valores da mediana, do q(66%) e do máximo dos abstêmios já não coincidem com os 

valores das mesmas medidas dos consumidores.  

 

O teste de hipóteses para comparação de medianas, Teste Wilcoxon-Mann-Whitney, foi 

utilizado para verificar se as distribuições populacionais de consumidores e abstêmios são 

idênticas. O resultado do teste retorna um valor de p = 0.00052 que rejeita a hipótese de 

igualdade da mediana dos consumidores com a mediana dos abstêmios, ou seja, os 

posicionamentos se diferem quanto às crenças raciais. Enquanto consumidores se concentram 

no cluster Soft, abstêmios se dispersam nas questões apresentadas contribuindo para que se 

posicionem no cluster Middle. 

Para tentar entender melhor a divergência de comportamentos e crenças quanto à raça e etnia, 

apresentamos a seguir uma comparação dos resultados dos posicionamentos em clusters dos 

consumidores de drogas e dos abstêmios com as variáveis do perfil, buscando identificar 

diferenças e similaridades entre eles.  

O Gráfico 19 analisa o posicionamento de consumidores e abstêmios segundo a categoria 

acadêmica. Consumidores e abstêmios apresentam proporções semelhantes para composição 

dos clusters, chamando atenção nesse caso apenas a maior concentração de observações no 

cluster Middle entre abstêmios.  
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No Gráfico 20 é possível visualizar a influência que a regional Goiânia possui para 

Consumidores e a influência que as regionais Catalão e Jataí possuem para Abstêmios. Entre 

os consumidores, os posicionamentos quanto às crenças raciais da Regional Goiânia e da 

Regional Goiás se concentram no cluster Soft, enquanto a Regional Catalão se divide em 

posicionamentos Hard e Middle. Entre os abstemios, a Regional Jataí se junta à Catalão para 

um posicionamento mais Hard, sendo contrários às questões raciais, enquanto as regionais 

Goiânia e Goiás se posicionam no cluster Soft. 
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O Gráfico 21 compara os posicionamentos sobre crenças raciais e étnicas segundo a faixa 

etária de abstêmios e consumidores. Entre abstêmios, pessoas acima de 51 anos estão 

igualmente divididas nos clusters, jovens com até 32 anos se posicionam mais como Soft, e 

pessoas entre 33 e 50 anos tem maior propensão para o posicionamento Hard. Entre 

consumidores, em todas as faixas etárias a propensão para o posicionamento Soft é maior, 

ainda que pessoas acima de 51 anos se mostrem divididas. 

 

O Gráfico 22 traz as análises dos posicionamentos por gênero para consumidores e abstêmios. 

Entre os consumidores, homens e mulheres se concentram no cluster Soft. Já nos abstêmios, 

percebemos uma divisão em ambos os gêneros nos clusters extremos. Quando refazemos as 

análises considerando a orientação sexual de consumidores e abstêmios, no Gráfico 23, temos 

que entre consumidores, os homossexuais mostram certa divisão em seu posicionamento 

enquanto heterossexuais e bissexuais se concentram no cluster Soft. Entre abstêmios, são os 
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heterossexuais que se encontram divididos nos diferentes clusters, enquanto homossexuais se 

posicionam favoráveis e bissexuais se posicionam contrários às questões raciais.  

 

O Gráfico 24 analisa os clusters segundo a raça de abstêmios e consumidores. Percebe-se que 

entre consumidores, o cluster Soft é composto em maioria por não brancos, enquanto o 

cluster Hard é composto em maioria por brancos. Em outras palavras, consumidores brancos 

se mostram contrários às questões e étnicas; questões defendidas por consumidores não 

brancos. Comportamento oposto ao dos abstêmios, onde o cluster Soft é composto em 

maioria por brancos, que se posicionam favoráveis às questões levantadas no bloco, e os 

clusters Hard e Middle por não brancos.  
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O Gráfico 25 traz as análises dos clusters de crenças raciais e étnicas segundo a renda familiar 

de consumidores e abstêmios. O resultado mostra que entre consumidores, classes C, D e E 

são favoráveis às questões raciais e se concentram no cluster Soft, enquanto classes A e B se 

posicionam de forma contrária. Entre abstêmios, vemos uma divisão de crenças e 

posicionamentos em todas as classes socioeconômicas, sendo a classe B a mais favorável às 

questões apresentadas no bloco.  

 

No Gráfico 26 temos a composição dos clusters para consumidores e abstêmios segundo a 

religião. Entre consumidores, ateus, agnósticos e católicos se concentram no cluster Soft, 

favoráveis às questões raciais, enquanto os demais demonstram divisão no posicionamento. 

Entre abstêmios, evangélicos e protestantes se concentram no cluster Hard, espíritas no 

cluster Middle, e ateus, agnósticos e católicos no cluster Soft.  
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Analisando o Gráfico 27 com a distribuição dos clusters quanto a com quem moram, temos 

que entre abstêmios, os que moram com familiares se posicionam de forma favorável às 

questões raciais, os que moram com amigos tem um posicionamento mais neutro, moradores 

da CEU possuem posicionamento contrário, já os que moram sozinhos se mostram divididos 

entre favoráveis e contrários. Entre consumidores, os que moram com familiares ou sozinhos 

são favoráveis em seu posicionamento sobre as questões raciais, os que moram com amigos se 

mostram divididos e os que moram na CEU são contrários às questões de raça e etnia. 

 

 

O Gráfico 28 traz a análise dos posicionamentos sobre raça e etnia segundo a ocupação e 

condição de trabalho de consumidores e abstêmios. Para os que não exercem atividade 

remunerada, consumidores e abstêmios, temos proporções semelhantes para os clusters, onde 

maioria se posiciona favorável às questões raciais, ou seja, no cluster Soft. Entre os que 
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trabalham, consumidores se concentram no cluster Soft e abstêmios apresentam divisão em 

seu posicionamento. Quando avaliamos o posicionamento pelo percentual de participação na 

renda familiar, percebe-se entre os consumidores que quanto maior é a contribuição financeira 

com a família, maior é a divisão entre favoráveis e contrários às questões raciais. 

Comportamento semelhante pode ser percebido entre os abstêmios, pois quanto mais 

contribui, mais contrários às questões se mostram. Ver Gráfico 29. 

 

No Gráfico 30 temos a análise dos clusters segundo o grau de instrução dos chefes de família 

para consumidores e abstêmios. Consumidores se posicionam de forma favorável quanto mais 

alto o grau de instrução do chefe de família, tendo adesão ao cluster Middle por parte dos 

alfabetizados e divisão no posicionamento dos que possuem Fundamental I Completo. 

Enquanto abstêmios se mostram divididos em seu posicionamento, chamando atenção dos que 

possuem superior completo por ter maior adesão ao cluster Soft e dos alfabetizados pela 

adesão ao cluster Middle.  



218 
 

 

 

O Gráfico 31 apresenta as análises dos clusters segundo o meio de transporte utilizado para 

abstêmios e consumidores. Entre consumidores, os que utilizam transporte particular e 

coletivo se concentram no cluster Soft, e os que utilizam outros meios de transporte se 

mostram divididos em seu posicionamento sobre as questões raciais abordadas no bloco. 

Entre abstêmios, os que usam transporte coletivo se posicionam favoráveis às questões de 

raça e etnia, enquanto os demais se posicionam contrários, ainda que divididos entre os 

clusters Middle e Hard. 
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O Gráfico 32 traz a composição dos posicionamentos de consumidores e abstêmios quanto ao 

período em que frequentam a universidade. Os consumidores se mostram favoráveis e se 

concentram no cluster Soft, ainda que os do vespertino e integral mostrem certa divisão nos 

clusters extremos. Já entre os abstêmios, os do matutino e noturno mostram favoráveis 

enquanto os do vespertino e integral apresentam proporções iguais entre Soft e Hard.  

 

Percebe-se no Gráfico 33 maior adesão ao cluster Soft por parte dos respondentes de 

Humanas, tanto abstêmios quanto consumidores. Entre os consumidores, Exatas, Biológicas, 

Técnicos e Terceirizados se mostram divididos entre os diferentes clusters. Já entre 

abstêmios, respondentes da área de Biológicas possuem posicionamento neutro, os de Exatas 

estão divididos entre os clusters Middle e Hard, e Técnicos e Terceirizados se concentram no 

cluster Hard.  
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Gênero 

O bloco sobre gênero traz sete afirmações, avaliadas e classificadas quanto à intensidade do 

posicionamento. As afirmações seguem listadas abaixo. Com as afirmações é calculado um 

score, índice resultante da soma das respostas às questões do bloco, que varia de 7 a 21. 

45.25 – Todo homem que é homem não chora;  

45.26 – Se uma pessoa foi infiel ao seu parceiro, ele ou ela merece apanhar;  

46.15 – A mulher tem que ser submissa ao homem; 

46.16 – A mulher tem que se dar o respeito na maneira de se vestir;  

46.17 – A mulher é quem tem que cuidar da casa;  

46.18 – A mãe deve ter mais responsabilidade sobre o filho do que o pai;  

46.19 – A esposa não deveria ganhar mais do que o marido.  

Clusters de posicionamentos sobre gênero para consumidores e abstêmios e perfil 

 

No Gráfico 51 temos o histograma e a curva de densidade com os scores que consumidores e 

abstêmios para as questões de gênero. Na curva de densidade dos consumidores é possível 

perceber maior concentração à esquerda e uma cauda oscilante suave à direita. Já na curva dos 

abstêmios, a concentração elevada de observações se mantém até a altura 11 do score, 

provocando não só um deslocamento para a direita, como também cauda pesada na mesma 

direção. As medidas de resumo evidenciam essas dissimilaridades, uma vez que os valores da 

mediana, do q(33%) e 66% e do máximo dos abstêmios não coincidem com os valores das 

mesmas medidas dos consumidores.  
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 O teste de hipóteses para comparação de medianas, Teste Wilcoxon-Mann-Whitney, foi 

utilizado para verificar se as distribuições populacionais de consumidores e abstêmios são 

idênticas. O resultado do teste retorna um valor de p = 0.00198 que rejeita a hipótese de 

igualdade da mediana dos consumidores com a mediana dos abstêmios. Ou seja, crenças se 

diferem quanto às questões de gênero, ainda que o posicionamento de ambos se concentrem 

no cluster Middle. 

Para tentar entender melhor a divergência de comportamentos e crenças sobre gênero, 

apresentamos a seguir uma comparação dos resultados dos posicionamentos em clusters dos 

consumidores de drogas e dos abstêmios com as variáveis do perfil, buscando identificar 

diferenças e similaridades entre eles.  

 

O Gráfico 52 analisa o posicionamento de consumidores e abstêmios segundo a categoria 

acadêmica. Entre os docentes, os que consomem se concentram no cluster Soft, enquanto 

abstêmios se mostram divididos e apresentam proporções semelhantes para composição dos 

clusters. Entre os técnicos administrativos, os consumidores apresentam proporções 

semelhantes entre o grupo Soft e Hard, já os abstêmios se posicionam de forma contrária às 

questões de gênero apresentadas no bloco. Dos terceirizados que consomem algum tipo de 

droga, temos maior concentração no cluster Middle e forte tendência ao Hard, sendo que entre 

os abstêmios as proporções entre os dois clusters é semelhante. Entre alunos, se tem maior 

adesão ao cluster Soft tanto para consumidores como para abstêmios, ainda que os abstêmios 

apresentem proporção do cluster Hard maior quando comparada com os consumidores.  
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No Gráfico 53, temos a análise dos clusters segundo a regional da UFG. Entre consumidores 

é possível visualizar maior concentração nos clusters Soft e Middle, com exceção da Regional 

Jataí que se mostra divida. Entre abstêmios, o posicionamento da Regional Goiânia se 

concentra no cluster Soft, as regionais Goiás e Catalão se mostram divididas quanto às 

questões de gênero e a Regional Jataí adere posicionamento contrário.  

 

O Gráfico 54 compara os posicionamentos dos clusters segundo a faixa etária de abstêmios e 

consumidores. Entre consumidores, em todas as faixas etárias a propensão para o 

posicionamento Soft é maior, ainda que pessoas entre 33 e 50 anos se mostrem divididas. 

Entre abstêmios, pessoas com até 32 anos são favoráveis às questões abordadas no bloco, os 

respondentes com idade entre 33 e 50 anos de dividem entre os clusters Middle e Hard, 

enquanto os acima de 51 anos tem maior propensão para o posicionamento Hard.  
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O Gráfico 55 traz as análises dos posicionamentos por gênero para consumidores e abstêmios. 

Entre os consumidores, homens e mulheres se concentram no cluster Soft, o mesmo não 

acontece entre os abstêmios, onde homens apresentam uma divisão de posicionamento nos 

diferentes clusters e mulheres se mostram favoráveis às questões de gênero abordadas no 

bloco.  

 

Quando refazemos as análises considerando a orientação sexual de consumidores e abstêmios, 

vemos, no Gráfico 56, maior concentração num posicionamento favorável nos dois grupos. 

Homossexuais e bissexuais se posicionam favoráveis às questões discutidas sobre os papeis e 

direitos de homens e mulheres, tanto entre consumidores como em abstêmios. Os 

heterossexuais, ainda que em sua maioria se concentrem no cluster Soft, entre abstêmios é 

possível observar uma divisão nos demais clusters.  
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O Gráfico 57 analisa os clusters segundo a raça de abstêmios e consumidores. Percebe-se que 

entre consumidores, brancos e negros se concentram no cluster Soft, enquanto pardos e outras 

raças apresentam uma divisão entre Soft e Middle. Entre abstêmios, brancos se posicionam 

favoráveis às questões de gênero, pardos se dividem nos clusters extremos, negros se dividem 

entre Middle e Hard, e outras raças se concentram no cluster Middle.  

 

O Gráfico 58 traz as análises dos clusters de crenças de gênero segundo a renda familiar de 

consumidores e abstêmios. O resultado mostra que entre consumidores, pessoas de todas as 

classes se posicionam de forma favorável e se concentram no cluster Soft. Já entre abstêmios, 

as classes B, D e E são favoráveis enquanto a classe C se divide entre Hard e Middle e a 

classe A mostra divisão geral no posicionamento.  
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No Gráfico 26 temos a composição dos clusters para consumidores e abstêmios segundo a 

religião. Entre consumidores, ateus, agnósticos e católicos se concentram no cluster Soft, 

favoráveis às questões raciais, enquanto os demais demonstram divisão no posicionamento. 

Entre abstêmios, evangélicos e protestantes se concentram no cluster Hard, espíritas no 

cluster Middle, e ateus, agnósticos e católicos no cluster Soft.  

 

Analisando o Gráfico 60 com a distribuição dos clusters quanto a com quem moram, temos 

que entre consumidores maior concentração no cluster Soft, exceto para os que moram na 

CEU, uma vez que se mostram divididos nos posicionamentos neutro e contrário. Os 

abstêmios que moram com familiares se dividem entre os que são favoráveis e os que são 

contra, os que moram sozinhos e na CEU se posicionam de forma neutra, já os que moram 

com amigos se mostram favoráveis às questões de gênero abordadas no bloco. 
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O Gráfico 61 traz a análise dos clusters segundo a ocupação e condição de trabalho de 

consumidores e abstêmios. Entre consumidores prevalece o posicionamento favorável às 

questões de gênero para quem trabalha e para quem não exerce atividade remunerada, já entre 

os abstêmios os que não trabalham se posicionam de forma favorável e os que trabalham se 

concentram no cluster Hard. 

Avaliando os que trabalham e participam na renda familiar no Gráfico 62, se verifica entre 

consumidores o posicionamento favorável ao tema abordado no bloco sobre gênero, e que 

entre abstêmios tem que quanto maior é a contribuição financeira com a família, maior é a 

divisão entre favoráveis e contrários, de forma que os que contribuem menos de 40% são 

favoráveis enquanto os que contribuem com mais de 60% são contrários. 
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No Gráfico 63 temos a análise dos clusters segundo o grau de instrução dos chefes de família 

para consumidores e abstêmios. Consumidores se posicionam favoráveis com exceção dos 

alfabetizados e os que concluíram o Ensino Médio que se mostram divididos entre o cluster 

Soft e o Middle. Abstêmios se mostram divididos, os com Ensino Médio Completo são 

favoráveis, o restante apresenta proporções semelhantes nos diferentes clusters.  

 

O Gráfico 64 apresenta as análises dos clusters segundo o meio de transporte utilizado para 

abstêmios e consumidores. Entre consumidores, as proporções dos clusters são semelhantes e 

favorecem as questões do bloco. Entre abstêmios, os que utilizam transporte particular se 

concentram no cluster Hard, os que utilizam transporte coletivo se concentram no cluster 

Soft, e os que utilizam outros meios de transporte se mostram divididos. 
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O Gráfico 65 traz a composição dos posicionamentos de consumidores e abstêmios quanto ao 

período em que frequentam a universidade. Os consumidores se mostram favoráveis e se 

concentram no cluster Soft, ainda que os do período integral mostrem certa divisão nos 

clusters Soft e Middle. Já entre abstêmios se mostram indecisos, com exceção dos acadêmicos 

do vespertino que se mostram favoráveis às questões de gênero.  

 

No Gráfico 66 temos a análise dos clusters segundo a área do conhecimento dos respondentes. 

Entre os consumidores, pessoas da comunidade acadêmica da área de Biológicas e Humanas 

se posicionam de forma favorável, enquanto os da área de Exatas se mostram indecisos entre 

o cluster Soft e o Middle, e Terceirizados se mostram divididos entre os diferentes clusters. Já 

entre abstêmios, temos os respondentes de Exatas com posicionamento neutro, Técnicos e 

Terceirizados no cluster Hard, acadêmicos da área de Biológicas divididos entre os três 

clusters, e os de Humanas favoráveis.  
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LGBTI+ 

O bloco sobre LGBTI+ traz dez afirmações, avaliadas e classificadas quanto à intensidade do 

posicionamento. As afirmações seguem listadas abaixo. Com as afirmações é calculado um 

score, índice resultante da soma das respostas às questões do bloco, que varia de 10 a 30. 

46.1 – Gays não deveriam se beijar em local público;  

46.2 – Tudo bem ser gay, mas não precisa ficar desmunhecando;  

46.3 – Gays são mais pervertidos que héteros;  

46.4 – Toda travesti faz programa;  

46.5 – Gays são responsáveis pelo aumento do DST;  

46.6 – Se é gay foi porque não teve uma boa educação em casa;  

46.7 – Pode ser lésbica, mas não precisa se vestir como homem;  

46.8 – Uma criancinha crescer com duas mães ou dois pais, isso poderia interferir no 

psicológico dela;  

46.9 – Gays não poderiam casar legalmente;  

46.10 – Só é lésbica porque não transou com o homem certo.  

Clusters de posicionamentos sobre LGBTI+ para consumidores e abstêmios e perfil 

 

No Gráfico 84 temos o histograma e a curva de densidade com os scores que consumidores e 

abstêmios para as questões sobre a comunidade LGBTI+. Na curva de densidade dos 

consumidores é possível perceber maior concentração à esquerda e uma cauda pesada à 

direita. Grafo similar pode ser observado na curva dos abstêmios, com a diferença da 

concentração elevada de observações na altura da mediana, o que causa maior peso na cauda à 
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direita. As medidas de resumo evidenciam essas dissimilaridades, uma vez que os valores da 

mediana, do q(33%) dos abstêmios não coincidem com os valores das mesmas medidas dos 

consumidores.  

 O teste de hipóteses para comparação de medianas, Teste Wilcoxon-Mann-Whitney, foi 

utilizado para verificar se as distribuições populacionais de consumidores e abstêmios são 

idênticas. O resultado do teste retorna um valor de p = 0.03111, o que nos leve a rejeitar a 

hipótese de igualdade da mediana dos consumidores com a mediana dos abstêmios, ou seja, 

consideramos que as crenças sobre a comunidade LGBTI+ se diferem para consumidores e 

abstêmios, ainda que ambos os grupos possuam posicionamento neutro, concentrado no 

cluster Middle. 

Para melhor compreender o comportamento e crença sobre a comunidade LGBTI+, 

apresentamos a comparação dos resultados dos posicionamentos em clusters dos 

consumidores de drogas e dos abstêmios com as variáveis do perfil.  

 

O Gráfico 85 analisa o posicionamento de consumidores e abstêmios segundo a categoria 

acadêmica. Entre consumidores, docentes e alunos se concentram no cluster Soft, enquanto 

técnicos e terceirizados se posicionam no cluster Hard. Entre abstêmios, docentes se mostram 

divididos e apresentam proporções semelhantes para composição dos clusters Soft e Hard, os 

alunos se mostram favoráveis e se concentram no cluster Soft. Já os técnicos administrativos 

e terceirizados se posicionam de forma contrária às questões apresentadas no bloco.  
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No Gráfico 86, temos a análise dos clusters segundo a regional da UFG. Entre consumidores 

é possível visualizar proporções semelhantes nos clusters para a Regional Goiânia, ainda que 

se mostre mais favorável. A Regional Goiás e Jataí se dividem entre os clusters Soft e Middle, 

e a Regional Catalão assume posicionamento neutro. Entre abstêmios, o posicionamento da 

Regional Goiânia e da Regional Catalão se divide entre o cluster Soft e o Hard, Catalão se 

divide entre o posicionamento favorável e neutro e a Regional Goiás se mostra favorável 

quanto às questões da comunidade LGBTI+. 

 

No Gráfico 87 é apresentada a composição dos clusters de acordo com a idade da comunidade 

acadêmica de consumidores e abstêmios. Entre os consumidores, respondentes com até 50 

anos se mostram divididos em um posicionamento Soft e Middle, enquanto os maiores de 51 

anos se mostram contrários. Entre abstêmios, temos que os com até 32 anos se mostram 

favoráveis e os acima de 33 se concentram no cluster Hard.  
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O Gráfico 88 apresenta a distribuição dos clusters pelo gênero de consumidores e abstêmios. 

Entre consumidores é possível perceber que as mulheres se posicionam de forma favorável 

enquanto homens são contrários às questões da comunidade LGBTI+. Entre abstêmios, temos 

mulheres com posicionamento favorável às questões do bloco e homens divididos igualmente 

entre o cluster Soft e Hard.  

 

A mesma análise é feita no Gráfico 89 levando em consideração a orientação sexual dos 

respondentes. Entre consumidores, os heterossexuais se concentram no cluster Middle, 

enquanto os demais se mostram favoráveis às questões LGBTI+. Os abstêmios tem maioria 

heterossexual com posicionamento Soft, homossexuais divididos entre os clusters Soft e 

Middle, e bissexuais divididos entre os clusters Soft e Hard. 
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No Gráfico 90 analisamos os clusters pela raça de consumidores e abstêmios. Temos que 

entre os consumidores que se declaram brancos e outras raças apresentam proporções 

semelhantes entre os clusters Soft e Middle; pardos se posicionam de forma neutra, ainda que 

divididos de forma semelhante nos demais clusters; negros se mostram favoráveis e se 

concentram no cluster Soft. Entre os abstêmios temos brancos e outras raças favoráveis às 

questões LGBTI+, pardos e negros raças divididos entre os clusters. 

 

O Gráfico 91 traz as análises da composição dos clusters segundo a renda familiar dos 

consumidores e abstêmios. Entre os consumidores, os de classe B, D e E apresentam 

posicionamento favorável, ainda de divididos entre os outros clusters; os de classe C se 

concentram no cluster Middle, enquanto os de classe A se mostram contrários às questões do 

bloco, ainda que divididos com os outros clusters. Entre abstêmios, os de classes A e B se 
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mostram favoráveis e se concentram no cluster Soft, enquanto classe C, D e E estão divididos 

de forma semelhante entres os clusters. 

 

Em relação à religião de consumidores e abstêmios, o Gráfico 92 traz a distribuição desta nos 

clusters de posicionamentos. Entre consumidores, ateus e agnósticos, espíritas e 

ubandas/candomblés são favoráveis às questões debatidas no bloco, evangélicos/protestantes 

são contrários, católicos se mostram neutros e outras religiões estão divididos em seus 

posicionamentos. Entre os abstêmios, ateus e agnósticos, católicos, espíritas e 

ubandas/candomblés se posicionam de forma favorável, enquanto evangélicos/protestantes e 

professantes de outras religiões se concentram no cluster Hard. 

No Gráfico 93 temos a composição dos clusters por moradia dos que consomem e não 

consomem drogas. Entre consumidores, os que moram sozinhos e com familiares se mostram 

divididos entre os clusters Soft e Middle, e os que moram com amigos e na CEU se 

posicionam de forma neutra. Entre os que não consomem, os que moram com amigos e 

sozinhos são favoráveis às questões da comunidade LGBTI+, enquanto os que moram na 

CEU são contrários e os que moram com familiares estão divididos nos clusters extremos.  
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O Gráfico 94 apresenta a distribuição dos posicionamentos segundo a ocupação de 

consumidores e abstêmios. Temos que entre consumidores os que trabalham e os que não 

exercem atividade remunerada, os posicionamentos são favoráveis às questões LGBTI+. 

Enquanto que entre abstêmios, temos os que não trabalham com posicionamento favorável e 

os que trabalham concentrando-se no cluster Hard. 

 

Ao analisar os que trabalham e com isso participam na renda familiar, no Gráfico 95, temos 

que quanto mais se contribui financeiramente com a família, mais se posicionam de forma 

contrária e se concentram no cluster Hard. Entre os consumidores, os que contribuem com até 

40% estão igualmente divididos nos clusters Soft e Middle, os que contribuem entre 40% e 

60% estão mais aglomerados no cluster Middle, e os que contribuem com mais de 60% se 

concentram no cluster Hard. Entre abstêmios, os que contribuem com até 40% estão 
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igualmente divididos nos clusters Soft e Hard, e os que acima de 40% se posicionam de forma 

contrária às questões LGBTI+.  

 

O Gráfico 96 traz as informações dos clusters segundo o grau de instrução do chefe da família 

dos consumidores e abstêmios. Entre consumidores, os que têm chefes de família 

alfabetizados se posicionam de forma contrária e se concentram mais no cluster Hard, os 

cujos chefes de família estudaram até Ensino Fundamental se dividem entre os 

posicionamentos neutros e contrários, enquanto os que concluíram o Ensino Médio mostram 

proporções semelhantes em todos os clusters. Os que possuem chefes que concluíram o 

Superior se mostram favoráveis às questões LGBTI+. Entre abstêmios, ainda que se mostrem 

divididos, os que têm chefes de família alfabetizados, que concluíram o Ensino Médio e 

Ensino Superior se mostram favoráveis às questões do bloco, enquanto aqueles cujos chefes 

concluíram Fundamental I e II possuem um posicionamento neutro. 



237 
 

 

 

No Gráfico 97 é apresentada a composição dos posicionamentos por meio de transporte 

utilizado por consumidores e abstêmios. Entre consumidores, os que utilizam transporte 

particular se concentram no cluster Middle, os que fazem uso de transporte coletivo se 

concentram no Soft e os que utilizam outros meios de transporte se mostram divididos. Entre 

abstêmios, os que possuem meio transporte próprio se posicionam contrários às questões 

apresentadas no bloco, enquanto os que utilizam transporte coletivo e outros meios se 

posicionam favoráveis às questões da comunidade LGBTI+. 

 

O Gráfico 98 traz a análise dos posicionamentos segundo o turno em que abstêmios e 

consumidores frequentam os campi da UFG. Entre consumidores, os que frequentam o 

campus no período matutino e noturno tendem a um posicionamento favorável, enquanto os 

do período integral se posicionam no cluster Middle e os do turno vespertino se mostram 
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divididos entre os clusters Soft e neutro. Entre abstêmios, os que frequentam o campus no 

período integral se mostram favoráveis, enquanto os demais se dividem entre os clusters 

extremos, mostrando proporções semelhantes no Soft e Hard.  

No Gráfico 99 vemos os posicionamentos de consumidores e abstêmios por área do 

conhecimento a que pertencem. Entre os consumidores, os de exatas se concentram no cluster 

Middle, os de humanas no cluster Soft, técnicos e terceirizados no Hard, enquanto os de 

biológicas se mostram divididos entre os clusters Middle e Hard. Entre os abstêmios, técnicos 

e terceirizados se mostram contrários às questões da comunidade LGBTI+, enquanto os 

acadêmicos de humanas, exatas e biológicas se mostram favoráveis.  
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Drogas 

O bloco sobre Drogas traz seis afirmações, avaliadas e classificadas quanto à intensidade do 

posicionamento. As afirmações seguem listadas abaixo.  Com as afirmações é calculado um 

score, índice resultante da soma das respostas às questões do bloco, que varia de 6 a 18.  

45.1 – O tráfico de drogas financia a criminalidade; 

45.2 – A estatização da produção da maconha diminuiria o poder do crime organizado; 

46.11 – Quem fuma maconha é vagabundo; 

46.12 – Todo usuário de drogas é bandido;  

46.13– A pessoa não larga a droga porque não quer;  

46.14 – A maconha é a porta de entrada para outras drogas mais pesadas.  

Clusters de posicionamentos sobre drogas para consumidores e abstêmios e perfil 

 

No Gráfico 117 temos o histograma e a curva de densidade com os scores que consumidores e 

abstêmios para as questões sobre drogas. Na curva de densidade dos consumidores é possível 

perceber a ocorrência dos pontos de máximos locais bem delineados e da assimetria à direita. 

Grafo similar pode ser observado na curva dos abstêmios, ainda que deslocado à direita, o que 

indica a ocorrência de valores mais altos nas observações. As medidas de resumo evidenciam 

dissimilaridades entre os valores da mediana, que não coincidem nos dois grupos.  

 O teste de hipóteses para comparação de medianas, Teste Wilcoxon-Mann-Whitney, foi 

utilizado para verificar se as distribuições populacionais de consumidores e abstêmios são 

idênticas. O resultado do teste retorna um valor de p = 0.10480, isso significa que não foram 
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encontradas evidências que nos leve a rejeitar a hipótese de igualdade da mediana dos 

consumidores com a mediana dos abstêmios. Assim, ao não rejeitar a hipótese de igualdade, 

consideramos que as crenças sobre drogas não se diferem para consumidores e abstêmios, 

ambos os grupos possuem posicionamento neutro, concentrado no cluster Middle. 

Para melhor compreender o comportamento e crença sobre drogas, apresentamos a 

comparação dos resultados dos posicionamentos em clusters dos consumidores de drogas e 

dos abstêmios com as variáveis do perfil.  

 

O Gráfico 118 analisa o posicionamento de consumidores e abstêmios segundo a categoria 

acadêmica. Entre consumidores, docentes, técnicos e alunos se mostram divididos entre os 

clusters Soft e Middle, enquanto terceirizados se dividem entre o cluster Soft e o Hard. Entre 

abstêmios, docentes e alunos se mostram divididos e apresentam proporções semelhantes para 

composição dos clusters Soft e Middle, os terceirizados também se mostram divididos entre 

todos os clusters. Já os técnicos administrativos se posicionam de forma contrária às questões 

apresentadas no bloco.  
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No Gráfico 119, temos a análise dos clusters segundo a regional da UFG. Entre 

consumidores, a Regional Goiânia se mostra favorável, as regionais Goiás e Jataí se dividem 

entre os clusters Soft e Middle, e a Regional Catalão tende a um posicionamento favorável 

ainda que dividida entre os clusters. Entre abstêmios, o posicionamento das regionais 

Goiânia, Catalão e Jataí se divide entre o posicionamento favorável e neutro, e a Regional 

Goiás se mostra favorável quanto às questões sobre drogas. 

 

No Gráfico 120 é apresentada a composição dos clusters de acordo com a idade da 

comunidade acadêmica de consumidores e abstêmios. Entre os consumidores, respondentes 

de todas as idades se mostram favoráveis. Entre abstêmios, temos que os com até 32 anos se 

mostram favoráveis com proporções semelhantes entre os clusters Soft e Middle, e os acima 

de 33 se mostram divididos entre os três clusters.  
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O Gráfico 121 apresenta a distribuição dos clusters pelo gênero de consumidores e abstêmios. 

Entre consumidores temos que ambos os gêneros se mostram favoráveis às questões 

apresentadas no bloco. Entre abstêmios, os homens se mostram favoráveis enquanto as 

mulheres se dividem entre os clusters Soft e Middle. A mesma análise é feita no Gráfico 122 

levando em consideração a orientação sexual dos respondentes. Entre consumidores, os 

heterossexuais se concentram nos clusters Soft e Middle, enquanto os demais se mostram 

favoráveis às questões sobre drogas. Entre os abstêmios, temos uma divisão nos 

posicionamentos favorável e neutro entre respondentes heterossexuais e não heterossexuais.  
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No Gráfico 123 analisamos os clusters pela raça de consumidores e abstêmios. Temos que 

entre os consumidores que se declaram brancos, negros e pardos se concentram no cluster 

Soft enquanto respondentes de outras raças se mostram divididos entre os clusters. Entre os 

abstêmios temos brancos, negros e pardos se mostram divididos entre os clusters Soft e 

Middle, enquanto os de outras raças se dividem entre clusters opostos. 

 

O Gráfico 124 traz as análises da composição dos clusters segundo a renda familiar dos 

consumidores e abstêmios. Entre os consumidores, os de classe A, B, e C apresentam 

posicionamento favorável, enquanto os de classe D e E se mostram divididos tendendo a um 

posicionamento neutro. Entre abstêmios, os respondentes de todas as classes se mostram 

divididos entres os clusters Soft e Middle. 
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Em relação à religião de consumidores e abstêmios, o Gráfico 125 traz a distribuição desta 

nos clusters de posicionamentos. Entre consumidores, ateus e agnósticos, católicos, espíritas e 

ubandas/candomblés são favoráveis às questões debatidas no bloco, evangélicos/protestantes 

se mostram neutros e outras religiões estão divididos em seus posicionamentos favoráveis e 

contrários. Entre os abstêmios, ateus e agnósticos, e ubandas/candomblés se posicionam de 

forma favorável, enquanto católicos, espíritas, evangélicos/protestantes e professantes de 

outras religiões se dividem entre os clusters Soft e Hard. 

 

No Gráfico 126 temos a composição dos clusters por moradia dos que consomem e não 

consomem drogas. Entre consumidores, os que moram sozinhos e com familiares se mostram 

favoráveis, e os que moram com amigos e na CEU se mostram divididos entre os clusters Soft 

e Middle. Entre os que não consomem, os que moram com familiares e na CEU são 
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favoráveis às questões sobre drogas, enquanto os que moram amigos e sozinhos estão 

divididos nos clusters Soft e Middle.  

 

O Gráfico 127 apresenta a distribuição dos posicionamentos segundo a ocupação de 

consumidores e abstêmios. Temos que entre consumidores os que trabalham e os que não 

exercem atividade remunerada, os posicionamentos são favoráveis. Entre abstêmios, temos os 

que não trabalham com posicionamento favorável e os que trabalham divididos entre os 

clusters Soft e Middle.  

 

Analisando os que trabalham e com isso participam na renda familiar, no Gráfico 128, temos 

que quanto mais se contribui financeiramente com a família, mais se posicionam de forma 

contrária e se concentram no cluster Hard. Entre os consumidores, os que contribuem com 

40% ou até mais de 60% se posicionam de forma favorável as questões das drogas. Entre 
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abstêmios, os que contribuem com até 40% estão igualmente divididos nos clusters Soft e 

Middle, e os que acima de 40% se dividem nos três clusters.  

 

O Gráfico 129 traz as informações dos clusters segundo o grau de instrução do chefe da 

família dos consumidores e abstêmios. Entre consumidores, os cujos chefes de família são 

apenas alfabetizados se posicionam de forma contrária e se concentram mais no cluster Hard, 

os demais se mostram favoráveis. Entre abstêmios, os que têm chefes de família alfabetizados 

se mostram contrários às questões abordadas no bloco, os demais estão divididos entre 

favoráveis e neutros. 

 

No Gráfico 130 é apresentada a composição dos posicionamentos por meio de transporte 

utilizado por consumidores e abstêmios. Entre consumidores, todos os respondentes se 
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mostram favoráveis às questões sobre drogas. Entre abstêmios, os que possuem meio 

transporte próprio se posicionam favoráveis, os que utilizam transporte coletivo se mostram 

divididos entre os clusters Soft e Middle, enquanto os que utilizam outros meios se 

posicionam de forma neutra. 

 

O Gráfico 131 traz a análise dos posicionamentos segundo o turno em que abstemiso e 

consumidores frequentam os campi da UFG. Entre consumidores, acadêmicos que frequentam 

a UFG em todos os turnos tendem a um posicionamento favorável. Enquanto entre abstêmios, 

os que frequentam o campus no período vespertino, ainda que divididos, se mostram 

contrários às discussões sobre drogas, e os que frequentam nos demais turnos demostram estar 

divididos, mostrando proporções semelhantes no Soft e Middle.  

No Gráfico 132 vemos os posicionamentos de consumidores e abstêmios por área do 

conhecimento a que pertencem. Entre os consumidores, os de exatas e biológicas se mostram 

divididos nos clusters Soft e Middle, enquanto os de humanas, técnicos e terceirizados se 

concentram no cluster Soft. Entre os abstêmios, acadêmicos de exatas, biológicas, técnicos e 

terceirizados se mostram divididos entre os clusters Soft e Middle, enquanto os de humanas 

se concentram no cluster Soft.   
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Polícia, Criminalidade e Cadeia  

O bloco sobre Polícia, Criminalidade e Cadeia – PCC – traz seis afirmações, avaliadas e 

classificadas quanto à intensidade do posicionamento. Com as afirmações é calculado um 

score, índice resultante da soma das respostas às questões do bloco, que varia de 6 a 18.  

45.3 – Se foram mortos pela polícia eram culpados;  

45.4 – Diminuir a idade penal reduz a violência;  

45.5 – A criminalidade é resultado da precariedade dos serviços públicos;  

45.6 – A cadeia não regenera ninguém, só deixa pior;  

45.7 – Um policial pode bater em um preso que tenha tentado fugir;  

45.8 – A polícia tem direito de revistar pessoas que considera suspeitas em função da 

aparência.  

Clusters de posicionamentos sobre polícia, criminalidade e cadeia para consumidores e 

abstêmios e perfil 

 

No Gráfico 150 temos o histograma e a curva de densidade com os scores que consumidores e 

abstêmios para as questões do bloco Polícia, Criminalidade e Cadeia. Na curva de densidade 

dos consumidores é possível perceber maior concentração à esquerda apesar das oscilações na 

região central do gráfico. Grafo oposto pode ser observado na curva dos abstêmios onde a 

curva se concentra à direita, com oscilações a partir da região central. As medidas de resumo 

evidenciam essas dissimilaridades, ao observar valores encontrados nas observações dos 

abstêmios não coincidem com os valores encontrados nas observações dos consumidores.  
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 O teste de hipóteses para comparação de medianas, Teste Wilcoxon-Mann-Whitney, foi 

utilizado para verificar se as distribuições populacionais de consumidores e abstêmios são 

idênticas. O resultado do teste retorna um valor de p = 0.000, indicando que foram 

encontradas evidências para rejeitar a hipótese de igualdade da mediana dos consumidores 

com a mediana dos abstêmios. Assim, consideramos que as crenças sobre polícia, 

criminalidade e cadeia se diferem para consumidores e abstêmios, ainda que ambos os grupos 

possuam posicionamentos neutros, concentrados no cluster Middle. 

Para melhor compreender o comportamento e crença sobre polícia, criminalidade e cadeia, 

apresentamos a comparação dos resultados dos posicionamentos em clusters dos 

consumidores de drogas e dos abstêmios com as variáveis do perfil.  

 

O Gráfico 151 analisa o posicionamento de consumidores e abstêmios segundo a categoria 

acadêmica. Entre consumidores, docentes técnicos e alunos se concentram no cluster Soft, 

enquanto terceirizados se mostram divididos entre os três clusters. Entre abstêmios, docentes, 

técnicos e terceirizados se mostram divididos e apresentam proporções semelhantes para 

composição dos três clusters, enquanto os alunos tendem para um posicionamento favorável 

às questões apresentadas no bloco.  
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No Gráfico 152, temos a análise dos clusters segundo a regional da UFG. Entre consumidores 

temos que as regionais Goiânia e Goiás se mostram favoráveis, se concentrando no cluster 

Soft, enquanto as regionais Catalão e Jataí se concentram no cluster Hard. Entre abstêmios, o 

posicionamento da Regional Goiânia e da Regional Goiás se concentra no cluster Soft e das 

regionais Catalão e Jataí se dividem entre o posicionamento neutro e contrário.  

 

No Gráfico 153 é apresentada a composição dos clusters de acordo com a idade da 

comunidade acadêmica de consumidores e abstêmios. Entre os consumidores, respondentes 

de todas as idades se mostram favoráveis, com maior concentração no cluster Soft. Entre 

abstêmios, temos que os com até 32 anos se mostram favoráveis e os acima de 33 se mostram 

divididos entre os três clusters.  
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O Gráfico 154 apresenta a distribuição dos clusters pelo gênero de consumidores e abstêmios. 

Entre consumidores é possível perceber que as mulheres se posicionam de forma favorável 

enquanto homens se mostram divididos entre os três clusters. Entre abstêmios, temos 

mulheres com posicionamento favorável às questões do bloco e homens divididos igualmente 

entre os clusters. A mesma análise é feita no Gráfico 155 levando em consideração a 

orientação sexual dos respondentes. Entre consumidores, os heterossexuais se dividem entre 

os clusters Soft e Hard, enquanto homossexuais se mostram favoráveis e bissexuais se 

dividem entre os clusters Soft e Middle. Entre os abstêmios, temos heterossexuais e 

homossexuais divididos entre os clusters Soft e Middle, e bissexuais divididos entre os três 

clusters. 
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No Gráfico 156 analisamos os clusters pela raça de consumidores e abstêmios. Temos que 

entre os consumidores que se declaram brancos apresentam proporções semelhantes entre os 

clusters Soft e Hard, enquanto não brancos se mostram favoráveis às questões apresentadas 

no bloco. Entre os abstêmios temos brancos e não brancos divididos entre os clusters Soft e 

Middle. 

 

O Gráfico 157 traz as análises da composição dos clusters segundo a renda familiar dos 

consumidores e abstêmios. Entre os consumidores, os de classe A, B e C apresentam 

posicionamento favorável, enquanto os de classe D e E se mostram divididos com os clusters. 

Entre abstêmios, os de classes B se mostram favoráveis e se concentram no cluster Soft, 

enquanto classes B e C se mostram divididos entres os clusters Soft e Hard e os de classes D e 

E se concentram no cluster Middle. 
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Em relação à religião de consumidores e abstêmios, o Gráfico 158 traz a distribuição desta 

nos clusters de posicionamentos. Entre consumidores, ateus e agnósticos, e 

ubandas/candomblés são favoráveis às questões debatidas no bloco. Espíritas, católicos 

evangélicos/protestantes e outras religiões se mostram divididos entre os clusters Soft e Hard. 

Entre os abstêmios, ateus e agnósticos, espíritas e professantes de outras religiões divididos 

entre os clusters Soft e Middle. Ubandas/candomblés e evangélicos/protestantes se 

posicionam de forma favorável, enquanto católicos se mostram divididos entre os três 

clusters. 

 

No Gráfico 159 temos a composição dos clusters por moradia dos que consomem e não 

consomem drogas. Entre consumidores, os que moram sozinhos e com familiares se 

concentram no cluster Soft, os que moram com amigos estão divididos nos clusters Soft e 
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Hard, e na CEU se dividem entre os clusters Middle e Hard. Entre os abstêmios, os que 

moram com familiares são favoráveis às questões do bloco, os que moram sozinhos e com 

amigos estão divididos entre os três clusters, enquanto os que moram na CEU se mostram 

neutros quanto ao tema.  

 

O Gráfico 160 apresenta a distribuição dos posicionamentos segundo a ocupação de 

consumidores e abstêmios. Entre consumidores, os que trabalham se posicionam de forma 

favorável e os que não exercem atividade remunerada, percebe-se uma divisão nos clusters 

Soft e Hard. Enquanto que entre abstêmios, temos os que não trabalham com posicionamento 

favorável e os que trabalham concentrando-se no cluster Middle. 

Ao analisar os que trabalham e com isso participam na renda familiar, no Gráfico 161, temos 

que consumidores, contribuindo menos de 40% até mais de 60%, se concentram no cluster 

Soft. Entre abstêmios, os que contribuem com até 40% estão divididos nos clusters Middle e 

Hard, os que participam com 40% a 60% da renda familiar se posicionam de forma favorável, 

e os que contribuem mais de 60% se mostram divididos entre os três clusters.  
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O Gráfico 162 traz as informações dos clusters segundo o grau de instrução do chefe da 

família dos consumidores e abstêmios. Entre consumidores, os que têm chefes de família 

alfabetizados, que concluíram o Fundamental I e o Superior, se posicionam de forma 

favorável e se concentram mais no cluster Soft, os cujos chefes de família concluíram o 

Fundamental II mostram proporções semelhantes em todos os clusters, e os que concluíram o 

Ensino Médio se dividem entre os posicionamentos favoráveis e contrários. Entre abstêmios, 

os que têm chefes de família que concluíram o Ensino Superior se mostram favoráveis. 

Aqueles em que os chefes de família estudaram o Fundamental I e II, e o Ensino Médio, se 

mostram divididos entre os clusters Soft e Middle, enquanto aqueles cujos chefes foram 

apenas alfabetizados se dividem entre os três clusters. e Ensino Superior se mostram 

favoráveis às questões do bloco, enquanto aqueles cujos chefes concluíram Fundamental I e II 

possuem um posicionamento neutro. 
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No Gráfico 163 é apresentada a composição dos posicionamentos por meio de transporte 

utilizado por consumidores e abstêmios. Entre consumidores, os que utilizam transporte 

particular e coletivo se concentram no cluster Soft, os que utilizam outros meios de transporte 

se mostram divididos. Entre abstêmios, os que possuem meio transporte próprio se 

posicionam neutros às questões apresentadas no bloco, enquanto os que utilizam transporte 

coletivo e outros meios se posicionam favoráveis às questões sobre polícia, criminalidade e 

cadeia. 

 

O Gráfico 164 traz a análise dos posicionamentos segundo o turno em que abstêmios e 

consumidores frequentam os campi da UFG. Entre consumidores, os que frequentam o 

campus no período matutino e noturno se mostram divididos entre os clusters Soft e Middle, 

enquanto os do período vespertino e integral tendem a um posicionamento favorável. Entre 

abstêmios, os que frequentam o campus nos períodos matutino e noturno se mostram 

divididos entre posicionamentos favoráveis e neutros, enquanto os que frequentam o campus 

no vespertino apresentam proporções semelhantes no Soft e Hard, e os do período integral se 

mostram divididos entre os três clusters.  
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No Gráfico 165 vemos os posicionamentos de consumidores e abstêmios por área do 

conhecimento a que pertencem. Entre os consumidores, os de exatas e biológicas se dividem 

entre os clusters Soft e Hard, enquanto os de humanas, técnicos e terceirizados se concentram 

no Soft. Entre os abstêmios, ainda que se perceba uma divisão nos posicionamentos para 

acadêmicos de cada área do conhecimento, temos que os de exatas tendem a um 

posicionamento favorável; os de biológicas para um posicionamento contrário; técnicos e 

terceirizados tendem a se posicionar de forma neutra, enquanto acadêmicos de humanas se 

dividem entre favoráveis e neutros  
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Direito de Matar e à Arma 

O bloco sobre Direito de Matar e à Arma – DMA – traz dez afirmações, avaliadas e 

classificadas quanto à intensidade do posicionamento. Com as afirmações é calculado um 

score, índice resultante da soma das respostas às questões do bloco, que varia de 10 a 30.   

45.9 – Nenhum crime justifica usar a pena de morte;  

45.10 – Uma pessoa tem o direito de matar para defender sua família;  

45.11 – Uma pessoa te o direito de matar outra para se defender;  

45.12 – Uma pessoa tem o direito de matar para defender seus bens;  

45.13 – Ter uma arma em casa torna a casa mais segura;  

45.14 – Carregar uma arma faz com que a pessoa esteja mais segura;  

45.20 – Um pai te o direito de matar por vingança quem violentou a filha dele;  

45.21 – Uma pessoa que amedronta seu bairro tem que ser morto;  

45.23 – Bandido bom é bandido morto;  

45.28 – Se as autoridades falharem, nós temos o direito de tomar a justiça em nossas mãos.  

Clusters de posicionamentos sobre direito de matar e à armas para consumidores e 

abstêmios e perfil 

 

No Gráfico 183 temos o histograma e a curva de densidade com os scores que consumidores e 

abstêmios para as questões do direito a matar e a armas. Na curva de densidade dos 

consumidores se percebe concentração elevada na região central do gráfico, que indica mais 

observações de posicionamentos com intensidade média a alta. Grafo similar pode ser 

observado na curva dos abstêmios, com a diferença da concentração elevada de observações 



260 
 

 

na altura da mediana, além da cauda pesada à direita. As medidas de resumo evidenciam essas 

dissimilaridades, uma vez que os valores da mediana e do q(66%) dos abstêmios não 

coincidem com os valores das mesmas medidas dos consumidores.  

 O teste de hipóteses para comparação de medianas, Teste Wilcoxon-Mann-Whitney, foi 

utilizado para verificar se as distribuições populacionais de consumidores e abstêmios são 

idênticas. O resultado do teste retorna um valor de p = 0.19210, isso significa que não foram 

encontradas evidências que nos leve a rejeitar a hipótese de igualdade da mediana dos 

consumidores com a mediana dos abstêmios. Assim, ao não rejeitar a hipótese de igualdade, 

consideramos que as crenças sobre direito de matar e a arma não se diferem para 

consumidores e abstêmios, ambos os grupos possuem posicionamento neutro, concentrado no 

cluster Middle. 

Para melhor compreender o comportamento e crença sobre direito de matar e a arma 

apresentamos a comparação dos resultados dos posicionamentos em clusters dos 

consumidores de drogas e dos abstêmios com as variáveis do perfil.  

 

O Gráfico 184 analisa o posicionamento de consumidores e abstêmios segundo a categoria 

acadêmica. Entre consumidores, docentes e técnicos se dividem entre os clusters Soft e Hard, 

alunos se concentram no cluster Soft, enquanto terceirizados se posicionam no cluster Hard. 

Entre abstêmios, docentes e alunos se concentram no cluster Soft, técnicos se mostram 

neutros e terceirizados se posicionam de forma contrária às questões apresentadas no bloco.  
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No Gráfico 185, temos a análise dos clusters segundo a regional da UFG. Entre 

consumidores, vemos que a Regional Goiânia e a Regional Goiás se mostram favoráveis, 

enquanto a Regional Jataí se posicione no cluster Middle e a Regional Catalão apresenta 

proporções semelhantes nos três clusters. Entre abstêmios, os posicionamentos da Regional 

Goiânia, Goiás e Catalão se mostram favoráveis e se concentram no cluster Soft, enquanto  a 

Regional Jataí apresente proporções semelhante nos clustes Soft e Hard. 

 

No Gráfico 186 é apresentada a composição dos clusters de acordo com a idade da 

comunidade acadêmica de consumidores e abstêmios. Entre os consumidores, respondentes 

com até 32 anos se mostram favoráveis às questões discutidas no bloco, já respondentes com 

mais de 33 anos se mostram divididos em um posicionamento Soft e Middle. Entre abstêmios, 

temos que os com até 32 anos se mostram favoráveis, os com 33 a 50 anos se dividem entre 

os clusters Soft e Hard e os com acima de 51 se concentram no cluster Hard.  



262 
 

 

 

O Gráfico 187 apresenta a distribuição dos clusters pelo gênero de consumidores e abstêmios. 

Entre consumidores é possível perceber que homens e mulheres se posicionam de forma 

favorável às questões do bloco sobre o direito de matar e a arma. Entre abstêmios, temos 

mulheres com posicionamento favorável às questões do bloco e homens divididos igualmente 

entre o cluster Soft e Hard.  

 

A mesma análise é feita no Gráfico 188 levando em consideração a orientação sexual dos 

respondentes. Entre consumidores, os heterossexuais se concentram no cluster Soft, enquanto 

homossexuais se dividem entre os clusters Soft e Middle, e os bissexuais mostram 

posicionamentos semelhantes nos três clusters.  Os abstêmios têm heterossexuais e 

homossexuais com posicionamento Soft, enquanto os bissexuais se mostram divididos entre 

os três clusters. 
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No Gráfico 189 analisamos os clusters pela raça de consumidores e abstêmios. Temos entre 

os consumidores que se declaram brancos e negros posicionamentos favoráveis, os que se 

declaram pardos apresentam proporções semelhantes entre os clusters Soft e Middle, e os de 

outra raça se mostram divididos de forma semelhante nos três clusters. Entre os abstêmios 

temos brancos, negros e pardos favoráveis às questões do bloco, e os que se declaram de 

outras raças concentrados no cluster Hard. 

 

O Gráfico 190 traz as análises da composição dos clusters segundo a renda familiar dos 

consumidores e abstêmios. Entre os consumidores, os de classe A e B apresentam 

posicionamento favorável, os de classe C se concentram no cluster Middle, enquanto os de 

classe D e E se mostram divididos com nos três clusters. Entre abstêmios, os de classes A e B 

se mostram favoráveis e se concentram no cluster Soft, enquanto classe C, D e E estão 

divididos de forma semelhante entres os clusters Soft e Hard. 
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Em relação à religião de consumidores e abstêmios, o Gráfico 191 traz a distribuição desta 

nos clusters de posicionamentos. Entre consumidores, ateus e agnósticos, católicos, 

ubandas/candomblés e evangélicos/protestantes são favoráveis às questões debatidas no 

bloco, os de outras religiões são contrários, e espíritas estão divididos em seus 

posicionamentos. Entre os abstêmios, católicos, espíritas, ubandas/candomblés e 

evangélicos/protestantes se posicionam de forma favorável, enquanto ateus e agnósticos se 

mostram divididos entre os clusters Soft e Hard, e professantes de outras religiões se 

concentram no cluster Middle. 

No Gráfico 192 temos a composição dos clusters por moradia dos que consomem e não 

consomem drogas. Entre consumidores, os que moram com familiares são favoráveis, os que 

moram com amigos se mostram divididos entre os clusters Soft e Middle, e os que moram 

com sozinhos estão divididos entre posicionamentos neutros e contrários e os que moram na 

CEU se dividem similarmente entre os três clusters. Entre os que não consomem, os que 

moram com amigos e sozinhos são favoráveis às questões do bloco, enquanto os que moram 

na CEU são contrários e os que moram com familiares estão divididos nos clusters extremos.  
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O Gráfico 193 apresenta a distribuição dos posicionamentos segundo a ocupação de 

consumidores e abstêmios. Temos que entre consumidores os que trabalham os 

posicionamentos são favoráveis às questões sobre o direito de matar e a arma, enquanto os 

que não exercem atividade remunerada se mostram divididos entre os clusters Soft e Hard. 

Enquanto que entre abstêmios, temos os que não trabalham com posicionamento favorável e 

os que trabalham se dividem entre os clusters Soft e Hard. 

 

Ao analisar os que trabalham e com isso participam na renda familiar, no Gráfico 194, temos 

que entre os consumidores, os que contribuem com até 40% e os que contribuem com mais de 

60% se concentram no cluster Soft, enquanto os que contribuem entre 40% e 60% se dividem 

entre os clusters Soft e Middle. Entre abstêmios, os que contribuem com 40% a 60% se 

posicionam de forma favorável, os que participam com até 40% estão divididos entre os três 



266 
 

 

clusters, enquanto os que acima de 60% se posicionam divididos entre os clusters Soft e 

Hard.  

 

 

O Gráfico 195 traz as informações dos clusters segundo o grau de instrução do chefe da 

família dos consumidores e abstêmios. Entre consumidores, os que têm chefes de família 

alfabetizados, com Ensino Fundamental I e II se mostram divididos entre os três clusters, 

enquanto os que concluíram o Ensino Médio e Superior se mostram favoráveis e se 

concentram no cluster Soft. Entre abstêmios, os que têm chefes de família com Ensino 

Fundamental I, que concluíram o Ensino Médio e Ensino Superior se mostram favoráveis às 

questões do bloco, enquanto aqueles cujos chefes apenas alfabetizados e os que concluíram 

Fundamental II se mostram divididos em seus posicionamentos. 
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No Gráfico 196 é apresentada a composição dos posicionamentos por meio de transporte 

utilizado por consumidores e abstêmios. Entre consumidores, os que utilizam transporte 

particular e coletivo se concentram no cluster Soft, e os que utilizam outros meios de 

transporte se mostram divididos. Entre abstêmios, os que possuem meio transporte próprio e 

outros meios se mostram divididos entre favoráveis e contrários às questões apresentadas no 

bloco, enquanto os que utilizam transporte coletivo se posicionam favoráveis. 

 

O Gráfico 197 traz a análise dos posicionamentos segundo o turno em que abstêmios e 

consumidores frequentam os campi da UFG. Entre consumidores, os que frequentam o 

campus no período matutino se mostram divididos entre os três clusters, e os do período 

vespertino, integral e noturno tendem a um posicionamento favorável. Entre abstêmios, os que 

frequentam o campus no período matutino e noturno se mostram favoráveis, enquanto os do 
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período vespertino e integral se dividem entre os clusters extremos, mostrando proporções 

semelhantes no Soft e Hard.  

 

No Gráfico 198 vemos os posicionamentos de consumidores e abstêmios por área do 

conhecimento a que pertencem. Entre os consumidores, os de exatas, técnicos e terceirizados 

se dividem entre os clusters Soft e Middle, os de biológicas se dividem nos clusters Soft e 

Hard, e os de humanas se concentram no cluster Soft. Entre os abstêmios, exatas e biológicas 

se mostram divididos entre os clusters extremos, enquanto os acadêmicos de humanas se 

posicionam favoráveis e técnicos e terceirizados se mostram contrários.    
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Política, Governo e Direitos Humanos 

O bloco sobre Política, Governo e Direitos Humanos – PGDH – traz oito afirmações, 

avaliadas e classificadas quanto à intensidade do posicionamento. Com as afirmações é 

calculado um score, índice resultante da soma das respostas às questões do bloco, que varia de 

8 a 24.   

45.15 – Todo país deve ter direito de expulsar pessoas que tenham posições políticas que 

ameacem o governo;  

45.16 – Há momentos em que as pessoas devem ser impedidas de expressar as suas opiniões;  

45.17 – Há momentos em que, para manter a ordem social, é necessário prender pessoas por 

suas posições políticas;  

45.18 – Todo país tem o direito de retirar a nacionalidade de uma pessoa se ela ameaçar a 

segurança de governo deste país; 

45.19 – O governo nunca poderia ler ou censurar a correspondência de uma pessoa;  

45.22 – Respeito é bom e todo mundo merece; 

45.24 – Direitos Humanos é só para pessoas direitas; 

45.27 – As pessoas têm o direito de expulsar de seu bairro pessoas que causem problemas.  

Clusters de posicionamentos sobre Política, Governo e Direitos Humanos para 

consumidores e abstêmios e perfil 

 

No Gráfico 216 temos o histograma e a curva de densidade com os scores que consumidores e 

abstêmios para as questões sobre Política, Governo e Direitos Humanos. Na curva de 

densidade dos consumidores é possível perceber maior concentração à esquerda e uma cauda 
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pesada à direita. Já entre abstêmios temos concentração elevada de observações na região 

central do gráfico. As medidas de resumo evidenciam essas dissimilaridades, uma vez que os 

valores dos abstêmios não coincidem com os valores dos consumidores.  

 O teste de hipóteses para comparação de medianas, Teste Wilcoxon-Mann-Whitney, foi 

utilizado para verificar se as distribuições populacionais de consumidores e abstêmios são 

idênticas. O resultado do teste retorna um valor de p = 0.00088, isso significa que foram 

encontradas evidências que nos leve a rejeitar a hipótese de igualdade da mediana dos 

consumidores com a mediana dos abstêmios. Em outras palavras, consideramos que as 

crenças sobre Política, Governo e Direitos Humanos se diferem para consumidores e 

abstêmios, ainda que ambos os grupos possuem posicionamentos neutros, concentrados no 

cluster Middle. 

Para melhor compreender o comportamento e crença sobre Política, Governo e Direitos 

Humanos, apresentamos a comparação dos resultados dos posicionamentos em clusters dos 

consumidores de drogas e dos abstêmios com as variáveis do perfil.  

 

O Gráfico 217 analisa o posicionamento de consumidores e abstêmios segundo a categoria 

acadêmica. Entre consumidores, docentes se dividem entre os clusters Soft e Middle, técnicos 

se mostram favoráveis, terceirizados mostram posicionamento contrário e alunos se dividem 

entre os três clusters. Entre abstêmios, docentes se mostram divididos e apresentam 

proporções semelhantes para composição dos clusters Soft e Middle, enquanto técnicos, 

terceirizados e alunos se mostram favoráveis e se concentram no cluster Soft.  
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No Gráfico 218, temos a análise dos clusters segundo a regional da UFG. As regionais 

Goiânia e Goiás se mostram divididos entre os clusters Soft e Hard. , ainda que se mostre 

mais favorável. A Regional Catalão assume posicionamento neutro, e Jataí se concentra no 

cluster Hard. Entre abstêmios, o posicionamento das quatro regionais se concentra no cluster 

Soft. 

 

No Gráfico 219 é apresentada a composição dos clusters de acordo com a idade da 

comunidade acadêmica de consumidores e abstêmios. Entre os consumidores, respondentes 

com até 32 e acima de 51 anos se mostram divididos entre os três clusters. Os que têm entre 

33 e 50 anos se mostram favoráveis. Entre abstêmios, temos que os com até 50 anos se 

mostram favoráveis e os acima de 51 estão divididos entre os três clusters.  



272 
 

 

 

O Gráfico 220 apresenta a distribuição dos clusters pelo gênero de consumidores e abstêmios. 

Entre consumidores é possível perceber uma divisão no posicionamento tanto de homens e de 

mulheres para os três clusters. Entre abstêmios, temos homens e mulheres com 

posicionamento favorável às questões do bloco.  

 

A mesma análise é feita no Gráfico 221 levando em consideração a orientação sexual dos 

respondentes. Entre consumidores, os heterossexuais se dividem entre os clusters Soft e Hard, 

homossexuais se mostram favoráveis e bissexuais se concentram no cluster Middle. Entre os 

abstêmios temos concentração no posicionamento Soft para heterossexuais, homossexuais e 

bissexuais. 
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No Gráfico 222 analisamos os clusters pela raça de consumidores e abstêmios. Temos que 

entre os consumidores que se declaram brancos, negros e outras raças apresentam 

posicionamento favorável, concentrado no cluster Soft, enquanto pardos se mostram divididos 

nos três clusters. Entre os abstêmios temos concentração dos posicionamentos no cluster Soft 

para todas as raças. 

 

O Gráfico 223 traz as análises da composição dos clusters segundo a renda familiar dos 

consumidores e abstêmios. Observa-se entre os consumidores uma divisão nos 

posicionamentos, em todas as classes. Já entre os abstêmios, temos uma concentração, de 

todas as classes, no cluster Soft.   



274 
 

 

 

Em relação à religião de consumidores e abstêmios, o Gráfico 224 traz a distribuição desta 

nos clusters de posicionamentos. Entre consumidores, ateus e agnósticos, e 

evangélicos/protestantes se mostram favoráveis, enquanto os católicos se dividem entre 

neutros e contrários. Professantes do espiritismo e de outras religiões se dividem entre os três 

clusters, e ubandas/candomblé se dividem entre favoráveis e neutros. Entre os abstêmios, 

professantes de outras religiões se dividem entre o cluster Soft e o Hard, enquanto os demais 

se mostram favoráveis. 

 

No Gráfico 225 temos a composição dos clusters por moradia dos que consomem e não 

consomem drogas. Entre consumidores, os que moram com familiares se mostram divididos 

entre os três clusters, os que moram com amigos se concentram no cluster Middle, e os que 

moram na CEU se posicionam de forma contrária, e os que moram sozinhos se dividem entre 
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favoráveis e contrários. Entre os que não consomem, o posicionamento de todos é no cluster 

Soft.  

O Gráfico 226 apresenta a distribuição dos posicionamentos segundo a ocupação de 

consumidores e abstêmios. Temos que entre consumidores os que trabalham se dividem entre 

os clusters Soft e Middle, e os que não exercem atividade remunerada, se dividem entre os 

posicionamentos favoráveis e contrários. Enquanto que entre abstêmios, os que não trabalham 

e os que trabalham concentrando-se no cluster Soft. 

 

O Gráfico 227 analisa os que trabalham e com isso participam na renda familiar. Entre os 

consumidores, os que contribuem com até 40% estão concentrados no cluster Middle, os que 

contribuem 40% a 60% da renda familiar estão divididos nos clusters Soft e Middle, e os que 

contribuem com mais de 60% se dividem entre os clusters Soft e Hard. Entre abstêmios, os 

que contribuem com até 60% estão concentrados no cluster Soft, e os participam com mais de 

60% se dividem entre os três clusters.  
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O Gráfico 228 traz as informações dos clusters segundo o grau de instrução do chefe da 

família dos consumidores e abstêmios. Entre consumidores, os que têm chefes de família 

alfabetizados se posicionam de forma neutra e se concentram mais no cluster Middle, os cujos 

chefes de família estudaram até Ensino Fundamental I se dividem entre os posicionamentos 

neutros e favoráveis, enquanto os que estudaram até o Fundamental II se dividem entre 

favoráveis e contrários. Os cujos chefes de família que concluíram o Ensino Médio e o Ensino 

Superior, apresentam proporções semelhantes em todos os clusters. Entre abstêmios, a 

concentração no cluster Soft prevalece em todos os níveis de escolaridade dos chefes de 

família dos respondentes. 
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No Gráfico 229 é apresentada a composição dos posicionamentos por meio de transporte 

utilizado por consumidores e abstêmios. Entre consumidores, os que utilizam transporte 

particular se concentram no cluster Soft, enquanto os que fazem uso de transporte coletivo e 

que utilizam outros meios de transporte se mostram divididos nos três clusters. Entre 

abstêmios, a concentração em um posicionamento favorável independe do tipo de transporte 

utilizado. 

 

O Gráfico 230 traz a análise dos posicionamentos segundo o turno em que abstemiso e 

consumidores frequentam os campi da UFG. Entre consumidores, os que frequentam o 

campus no período matutino e noturno se mostram divididos entre os clusters Soft e neutro, 

enquanto os do período integral se posicionam no cluster Hard e os do turno vespertino 

tendem a um posicionamento favorável. Entre abstêmios, os acadêmicos que frequentam a 
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UFG em todos os turnos tendem a um posicionamento favorável às questões sobre Política, 

Governo e Direitos Humanos.  

 

No Gráfico 231 vemos os posicionamentos de consumidores e abstêmios por área do 

conhecimento a que pertencem. Entre os consumidores, os de exatas se dividem entre os 

clusters Middle e Hard, os da área de biológicas se mostram contrários, os de humanas se 

concentram no cluster Soft, e se mostram divididos entre os clusters. Entre os abstêmios, há 

maior concentração no cluster Soft para todas as áreas de conhecimento, incluindo técnicos e 

terceirizados.  
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Anexo  

Questionário utilizado na pesquisa “Violência, conflitos e crimes nos campi universitários: 

subsídios para a formulação de política de segurança da UFG”, em 2015. 
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DIA |_____|_____| MÊS |_____|_____| ANO |_____|_____| HORA |____| : |____| |____|                                        

                                                                                                                                                                                                 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 
FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS 

NÚCLEO DE ESTUDOS SOBRE VIOLÊNCIA E CRIMINALIDADE (NECRIVI) 
PESQUISA: VIOLÊNCIAS, CONFLITOS E CRIMES: SUBSÍDIOS PARA A FORMULAÇÃO DA POLÍTICA DE 

SEGURANÇA DA UFG 

 

PERFIL 
 

P1. QUAL A SUA IDADE? 
  
  

P2. QUAL O  SEXO D@ ENTREVISTADX? 
 Masculino 1 
 Feminino 2 

 
P3. QUAL SUA ORIENTAÇÃO SEXUAL 
Heterossexual  1 
Homossexual  2 
Bissexual 3 
Pansexual 4 
Assexual 5 
NSD/NR 98 

P4. QUAL SUA RELIGIÃO 
Não tenho religião  1 
Católica 2 
Espírita 3 
Umbanda/ Candomblé 4 
Judaica 5 
Evangélica/ Protestante 6 
Budismo/Oriental 7 
Santo Daime/ União do Vegetal 8 
Outras 9 
NSD/NR 98 

P5. A QUAL A SUA COR/RAÇA? 
Caucasóide / Branco 1 
Negro 2 
Mulato / Pardo 3 
Asiático/ Amarelo 4 
Índio 5 
Outros 6 
NSD/NR 98 

 
P6. QUAL CAMPUS ESTUDA/TRABALHA 

Samambaia – Goiânia 1 
Colemar Natal e Silva – Goiânia 2 
Goiás 3 
Catalão 4 
Jataí 5 
NSD/NR 98 

 
P7. QUAL FACULDADE/DEPARTAMENTO ESTUDA/TRABALHA? 

 
P8. QUAL PERÍODO CURSA (SOMENTE PARA XS ESTUDANTES) 

 
 

P9. QUANTOS ANOS TRABALHA NA UFG (SOMENTE 
PARA PROFESSORES E TÉCNICOS)  

 
  
    

 

 
P10. QUAL HORÁRIO ESTUDA/TRABALHA 

Matutino 1 
Vespertino 2 
Diurno 3 
Noturno 4 
NSD/NR 98 

 
P11. EM QUE CIDADE MORA 

 
 

 
 

P12. QUAL MEIO DE TRANSPORTE UTILIZA PARA VIR AO 
CAMPUS 

Não utiliza nenhum (a pé) 1 
Ônibus 2 
Bicicleta 3 
Carro próprio 4 
Moto própria 5 
Carona ou van particular 6 
NSD/NR 98 

 
P13. QUAL A SUA RENDA FAMILIAR 

Até 1 salário ($R 724,00 ) 1 
De 1 a 2 salários 2 
De 2 a 3 salários 3 
De 3 a 5 salários 4 
De 5 a 10 salários 5 
De 10 a 20 salários 6 
De 20 a 30 salários 7 
Mais de 30 salários 8 
NSD/NR 98 
 
P14. VOCÊ MORA COM QUEM? 
Familiares 1 
Amigos 2 
CEU 3 
Sozinho 4 
NSD/NR 98 

 
 

P15.1 e P15.2. QUAL É O GRAU DE INSTRUÇÃO DOS CHEFES DE 
SUA FAMÍLIA? 

A B 

Analfabeto/Fundamental I Incompleto 1 1 
Fundamental I Completo/Fundamental II Incompleto 2 2 
Fundamental II Completo/Médio Incompleto 3 3 
Médio Completo/Superior Incompleto 4 4 
Superior completo 5 5 
Analfabeto/Fundamental I Incompleto 4 4 
NSD/NR 98 98 
Não se aplica 99 99 

 

Apresentar-se, dizer que é pesquisador da Universidade Federal de Goiás e que está fazendo uma pesquisa sobre violências, conflitos e crimes na 

UFG. Esclarecer que as respostas são sigilosas e que ele/a, entrevistado/a, não será identificado. Explicar que as respostas serão transformadas em 

números. Seja Cortês!   Nome do Pesquisador:__________________________  

N° SPSS: _________ 
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P16. VOCÊ TRABALHA REMUNERADO? 
 Sim 1 
 Não (PULAR PARA P20) 2 

 
 P17. COMO VOCÊ SE SENTE EM RELAÇÃO AO SEU TRABALHO? 

Muito satisfeito/a 1 
Satisfeito/a 2 
Pouco satisfeito/a 3 
Insatisfeito/a 4 
Muito insatisfeito/a 5 
NSD/NR 98 

 
  
  

P18. QUANTAS HORAS SEMANAIS VOCÊ SE DEDICA AO 
SEU TRABALHO 

 
P19. QUAL O SEU PERCENTUAL DE PARTICIPAÇÃO NA RENDA 
FAMILIAR? 

Menos de 40% 1 
Entre 40% a 60% 2 
Mais de 60% 3 
NSD/NR 98 

 
P20. DE QUEM É A RESPONSABILIDADE PRINCIPAL PELOS AFAZERES 
DOMÉSTICOS EM SUA CASA? 

Você 1 
Cônjuge 2 
Mãe 3 
Pai 4 
Empregada doméstica 5 
Outros 6 
NSD/NR 98 

Segundo o IBGE, afazeres domésticos incluem: arrumar ou limpar toda ou parte da 
moradia; cozinhar ou preparar alimentos, passar roupa, lavar roupa ou louça, 
utilizando ou não aparelhos eletrodomésticos para executar estas tarefas para si ou 
para outro(s) morador(es); orientar ou dirigir trabalhadores domésticos na execução 
das tarefas domésticas; cuidar de filhos ou menores moradores. 

 
  
  

P21. QUANTAS HORAS SEMANAIS, EM MÉDIA, VOCÊ SE 
DEDICA AOS AFAZERES DOMÉSTICOS? 

 

SENSAÇÃO DE INSEGURANÇA E  
REPRESENTAÇÕES SOBRE A UFG  

 
P22. VOCÊ CONSIDERA A UFG UM LOCAL SEGURO? 

Sim 1 
Não 2 
NSR/NR 98 

 
P23. O QUE MAIS TE INCOMODA NA UFG? 

 
 
 

 
P24. NA UFG VOCÊ JÁ VIU OU OUVIU: (PESQUISADOR, 
MARQUE O NÚMERO CORRESPONDENTE A OPÇÃO CITADA) 
1) Viu 
2) Ouviu 
3) Viu e Ouviu 
4) Não viu/Nem ouviu 
5) NSD/NR 

 

24. 1. Pessoas discutindo, xingando ou insultando 
outras pessoas. 

1 2 3 4 98 

24.2. Pessoas quebrando janelas, lâmpadas, 
orelhões, pichando muros ou fazendo arruaça. 

1 2 3 4 98 

24.3. Pessoas brigando fisicamente 1 2 3 4 98 
24.4. Pessoas usando drogas 1 2 3 4 98 
24.5. Pessoas vendendo drogas 1 2 3 4 98 
24.6. Pessoas fazendo sexo 1 2 3 4 98 
24.7. Pessoas maltratando funcionários 1 2 3 4 98 
24.8. Discriminação por orientação sexual 1 2 3 4 98 
24.9. Discriminação étnico-racial  1 2 3 4 98 
24.10. Assedio sexual 1 2 3 4 98 
24.11. Pessoas arrombando portas e janelas  1 2 3 4 98 
24.12. Pessoas roubando equipamentos 1 2 3 4 98 

 

 
P25. COMO VOCÊ SE SENTE OU SE SENTIRIA CIRCULANDO 
SOZINHO (A) ANOITE NA UFG? (MARCAR APENAS 1 OPÇÃO) 
Muito seguro 1 
Razoavelmente seguro 2 
Um pouco inseguro 3 
Muito inseguro 4 
NSD/NR 98 

 
P26. EXISTE ALGUM LOCAL DENTRO DO CAMPUS QUE VOCÊ 
CONSIDERA PERIGOSO? 
Sim 1 
Não (PULAR PARA P27) 2 
NSD/NR (PULAR PARA P27) 98 

 
P26.1. SE SIM, QUE LUGAR É ESSE? 

 
 
 

 
P26.2. DESCREVA PORQUE ESSE LUGAR É PERIGOSO? 

 
 
 

 
P27. VOCÊ JÁ MUDOU ALGUM COMPORTAMENTO SEU NA UFG EM 
FUNÇÃO DO MEDO DA VIOLÊNCIA? 
1) Sim.    2) Não.   98) NSD/NR 
 
27.1 Evitar de ficar no ponto sozinho/a. 1 2 98 
27.2. Deixar de circular sozinho/a pela UFG                        1 2 98 
27.3 Evitar de passar por locais ermos 1 2 98 
27.4 Não ir ao estacionamento sozinho/a. 1 2 98 
27.5 Evitar conversar com pessoas desconhecidas 1 2 98 
27.6 Mudou o modo de se vestir 1 2 98 
27.7 Mudou o local de estacionar o veiculo 1 2 98 

 
P28. COM QUE FREQUÊNCIA VOCÊ FICA SABENDO QUE 
OCORREM ESSES TIPOS DE VIOLÊNCIA NA UFG (PESQUISADOR: 
ANOTE NO PARÊNTESE O NÚMERO CORRESPONDENTE A OPÇÃO 
CITADA). 
1. Nunca acontece 
2. Acontece Raramente 
3. Acontece Frequentemente 
98. NSD/NR 
 

 UFG 
28.1 Furto de objeto pessoal (celular, bolsa etc) 1 2 3 98 

28.2 Roubo de objeto pessoal (celular, bolsa etc) 1 2 3 98 

28.3 Arrombamento de carro 1 2 3 98 

28.4 Furto de carro ou moto 1 2 3 98 

28.5 Roubo de carro ou moto 1 2 3 98 

28.6 Furto de bicicleta 1 2 3 98 

28.7 Roubo de bicicleta 1 2 3 98 

28.8 Estupro 1 2 3 98 

28.9 Tentativa de estupro 1 2 3 98 

28.10 Agressão física 1 2 3 98 

28.11 Agressão verbal 1 2 3 98 

28.12 Assedio moral 1 2 3 98 

28.13 Assedio sexual 1 2 3 98 

28.14 Ameaça 1 2 3 98 

28.15Conflito decorrente a relações de gênero 1 2 3 98 

28.16 Conflito decorrente de discriminação por 
orientação sexual 

1 2 3 98 

28.17Conflito decorrente de relação étnico-racial  1 2 3 98 

28.18 Conflito decorrente de discriminação religiosa 1 2 3 98 

28.19 Atentado ao pudor 1 2 3 98 

28.20 Disparo de arma de fogo 1 2 3 98 

28.21 Porte de arma de fogo 1 2 3 98 

28.22 Porte de arma branca 1 2 3 98 

28.23 Consumo de drogas ilícitas 1 2 3 98 

28.24 Tráfico de drogas 1 2 3 98 

28.25 Assassinato de pessoas 1 2 3 98 
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P29. QUAL É A SUA OPINIÃO SOBRE A VIOLÊNCIA NA UFG EM RELAÇÃO AOS 
ÚLTIMOS ANOS: (MARCAR APENAS 1 OPÇÃO) 

Aumentou 1 
Permaneceu como estava 2 
Diminuiu 3 
NSD/NR 98 

 
P30. VOCÊ FOI VÍTIMA DE ALGUM DESSES ATOS DENTRO DO ESPAÇO DA 
UFG OU BEM PRÓXIMO AO CAMPUS?  

1 – Sim      2 – Não 

 UFG 
PRÓXIMO 

A UFG 
30.1 Furto de objeto pessoal (celular, bolsa etc) 1 2 1 2 

30.2 Roubo de objeto pessoal (celular, bolsa etc) 1 2 1 2 

30.3 Arrombamento de carro 1 2 1 2 

30.4 Furto de carro ou moto 1 2 1 2 

30.5 Roubo de carro ou moto 1 2 1 2 

30.6 Furto de bicicleta 1 2 1 2 

30.7 Roubo de bicicleta 1 2 1 2 

30.8 Estupro 1 2 1 2 

30.9 Tentativa de estupro 1 2 1 2 

30.10 Agressão física 1 2 1 2 

30.11 Agressão verbal 1 2 1 2 

30.12 Assedio moral 1 2 1 2 

30.13 Assedio sexual 1 2 1 2 

30.14 Ameaça 1 2 1 2 

30.15Conflito decorrente a relações de gênero 1 2 1 2 

30.16 Conflito decorrente de descriminação por 
orientação sexual 

1 2 1 2 

30.17Conflito decorrente de relação étnico-racial  1 2 1 2 

30.18 Conflito decorrente de descriminação 
religiosa 

1 2 1 2 

30.19 Atentado ao pudor 1 2 1 2 
(SE NUNCA SOFREU NENHUM DESSES ATOS DENTRO DA UFG OU 

PRÓXIMO AO CAMPUS, PULAR PARA P39) 

 
QUESTÕES PARA QUEM FOI VÍTIMA 

 
P31.QUAL DESSES ATOS SOFRIDO VOCÊ SENTIU MAIS MEDO?  

(SE APENAS UM, MARCAR ESTE AQUI ABAIXO) 
 
 

 
P32.SOBRE ESSE ATO, O AGRESSOR ERA?  

Conhecido  1 
Estranho 2 
Não identificado (PULAR PARA A QUESTÃO 35) 3 

 
P33.1. SE CONHECIDO, É DA UFG? 

Sim 1 
Não 2 
NSD/NR 98 

 
P34. O AGRESSOR ERA? 

Homem 1 
Mulher 2 

 
P35. O CRIME ACONTECEU 

De manhã  1 
De tarde 2 
De noite 3 
De madrugada 4 
NSD/NR 98 

 
P36. EM QUE LOCAL OCORREU O CRIME 
 
 
 

 
P37. VOCÊ CHAMOU A VIGILÂNCIA INTERNA DA UFG? 

Sim 1 
Não (PULA PARA 38) 2 

 
P37.1. MESMO NÃO RECUPERANDO O OBJETO OU PEGANDO O 
SUSPEITO/ACUSADO, ATENDERAM AS SUAS NECESSIDADES? 

 

Sim 1 
Não 2 

 

P38. VOCÊ CHAMOU A POLICIA? 

Sim 1 
Não (PULA PARA 39) 2 

 
P38.1. MESMO NÃO RECUPERANDO O OBJETO OU PEGANDO O SUSPEITO, 
ATENDERAM AS SUAS NECESSIDADES? 

Sim 1 
Não 2 

 
P39. ALGUM AMIGO OU CONHECIDO PRÓXIMO FOI VÍTIMA DE ALGUM 
DESSES ATOS CRIMINOSOS NA UFG OU BEM PRÓXIMO AO CAMPUS? 

1 – Sim      2 – Não 

 UFG 
PRÓXIMO 

A UFG 
39.1 Furto de objeto pessoal (celular, bolsa etc) 1 2 1 2 

39.2 Roubo de objeto pessoal (celular, bolsa etc) 1 2 1 2 

39.3 Arrombamento de carro 1 2 1 2 

39.4 Furto de carro ou moto 1 2 1 2 

39.5 Roubo de carro ou moto 1 2 1 2 

39.6 Furto de bicicleta 1 2 1 2 

39.7 Roubo de bicicleta 1 2 1 2 

39.8 Estupro 1 2 1 2 

39.9 Tentativa de estupro 1 2 1 2 

39.10 Agressão física 1 2 1 2 

39.11 Agressão verbal 1 2 1 2 

39.12 Assedio moral 1 2 1 2 

39.13 Assedio sexual 1 2 1 2 

39.14 Ameaça 1 2 1 2 

39.15Conflito decorrente a relações de gênero 1 2 1 2 

39.16 Conflito decorrente de descriminação por 
orientação sexual 

1 2 1 2 

39.17Conflito decorrente de relação étnico-racial  1 2 1 2 

39.18 Conflito decorrente de descriminação 
religiosa 

1 2 1 2 

39.19 Atentado ao pudor 1 2 1 2 

 
P40. SE VOCÊ FOR VÍTIMA DE ALGUM TIPO DE VIOLÊNCIA DENTRO DA 
UFG, VOCÊ SABE ONDE RECORRER? 

 
Sim 1 

Não  (PULAR PARA 42) 2 

 
P41. SE SIM, ONDE? 

 
 

 
OUTRAS REPRESENTAÇÕES 
 
P42. VOCÊ CONFIA NA POLÍCIA? 

Sim 1 
Não 2 

 
P43. VOCÊ CONFIA NA JUSTIÇA? 

Sim 1 
Não 2 
 
P44. O QUE VOCÊ DIRIA SOBRE AS SEGUINTES AFIRMAÇÕES: 
1) Concordo Totalmente  
2) Concordo em partes   
3) Nem concordo e nem discordo 
4) Discordo em partes               
5) Discordo Totalmente 
 

44.1. A polícia militar poderia atuar livremente na UFG 1 2 3 4 5 

44.2. Contratar vigilância privada dá mais segurança à 
população da UFG 

1 2 3 4 5 

44.3. Sistemas de videomonitoriamento deixariam a UFG 
mais segura 

1 2 3 4 5 

44.4. Andar sozinho no campus é perigoso 1 2 3 4 5 
44.5. As pessoas da UFG consomem muitas drogas 1 2 3 4 5 
44.6. A UFG é um local perigoso 1 2 3 4 5 
44.7. Os bairros vizinhos da UFG são perigosos 1 2 3 4 5 
44.8. A UFG deve estar aberta para toda população goiana 1 2 3 4 5 
44.9. A universidade deve controlar a entrada de pessoas 1 2 3 4 5 
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P45. O QUE VOCÊ DIRIA SOBRE AS SEGUINTES AFIRMAÇÕES: 
1) Concordo Totalmente  
2) Concordo em partes   
3) Nem concordo e nem discordo 
4) Discordo em partes               
5) Discordo Totalmente 

45.1. O tráfico de drogas financia a criminalidade 1 2 3 4 5 

45.2 A estatização da produção da maconha 
diminuiria o poder do crime organizado 

1 2 3 4 5 

45.3. Se foram mortos pela polícia eram culpados. 1 2 3 4 5 

45.4. Diminuir a idade penal reduz a violência  1 2 3 4 5 
45.5. A criminalidade é resultado da precariedade 
dos serviços públicos.  

1 2 3 4 5 

45.6. A cadeia não regenera ninguém, só deixa 
pior. 

1 2 3 4 5 

45.7. Um policial pode bater em um preso que 
tenha tentado fugir. 

1 2 3 4 5 

45.8. A polícia tem direito de revistar pessoas que 
considera suspeitas em  função da aparência 

1 2 3 4 5 

45.9. Nenhum crime justifica usar a pena de 
morte. 

1 2 3 4 5 

45.10. Uma pessoa tem direito de matar para 
defender sua família. 

1 2 3 4 5 

45.11. Uma pessoa tem o direito de matar outra 
para se defender 

1 2 3 4 5 

45.12. Uma pessoa tem direito de matar para 
defender seus bens 

1 2 3 4 5 

45.13 Ter uma arma em casa torna a casa mais 
segura 

1 2 3 4 5 

45.14 Carregar uma arma faz com que a pessoa 
esteja mais segura 

1 2 3 4 5 

45.15 Todo país deve ter direito de expulsar 
pessoas que tenham posições políticas que 
ameacem o governo 

1 2 3 4 5 

45.16 Há momentos em que as pessoas devem ser 
impedidas de expressar as suas opiniões 

1 2 3 4 5 

45.17 Há momentos em que, para manter a ordem 
social, é necessário prender pessoas por suas 
posições políticas. 

1 2 3 4 5 

45.18 Todo país tem o direito de retirar a 
nacionalidade de uma pessoa se ela ameaçar a 
segurança do governo deste país 

1 2 3 4 5 

45.19 O governo nunca poderia ler ou censurar a 
correspondência de uma pessoa 

1 2 3 4 5 

45.20 Um pai tem o direito de matar por vingança 
quem violentou a filha dele 

1 2 3 4 5 

45.21 Uma pessoa que amedronta seu bairro tem 
que ser morto 

1 2 3 4 5 

45.22. Respeito é bom e todo mundo merece 1 2 3 4 5 
45.23. Bandido bom é bandido morto 1 2 3 4 5 
45.24. Direitos Humanos é só para pessoas 
direitas 

1 2 3 4 5 

45.25. Todo homem que é homem não chora 1 2 3 4 5 
45.26. Se uma pessoa foi infiel ao seu parceiro, 
ele ou ela merece apanhar. 

1 2 3 4 5 

45.27. As pessoas têm o direito de expulsar de seu 
bairro pessoas que causem problemas 

1 2 3 4 5 

45.28. Se as autoridades falharem, nós temos o 
direito de tomar a justiça em nossas mãos. 

1 2 3 4 5 

45.29 negro bonito, é aquele que não tem os 
traços tão fortes 

1 2 3 4 5 

45.30 Todo negro tem mania de perseguição 1 2 3 4 5 
45.31 Não tem preconceito contra negro no 
Brasil, o problema é sócio-econômico e de classe. 

1 2 3 4 5 

45.32 Não tem que ter cota para negros na 
universidade 

1 2 3 4 5 

45.33 Negros e negras são melhores que brancos e 
brancas no sexo 

1 2 3 4 5 

45.34 Negros e negras são melhores que brancos e 
brancas no esporte. 

1 2 3 4 5 

45.35 Cabelo de negro/a é ruim 1 2 3 4 5 
45.36 Racismo não deveria ser crime 1 2 3 4 5 

 

46. O QUE VOCÊ DIRIA SOBRE AS SEGUINTES AFIRMAÇÕES: 
1) Concordo Totalmente  
2) Concordo em partes   
3) Nem concordo e nem discordo 
4) Discordo em partes               
5) Discordo Totalmente 

46.1. Gays não deveriam se beijar em local público. 1 2 3 4 5 

46.2 Tudo bem ser gay, mas não precisa ficar 
desmunhecando 

1 2 3 4 5 

46.3. Gays são mais pervertidos que héteros. 1 2 3 4 5 

46.4  Toda travesti faz programa. 1 2 3 4 5 

46.5 Os gays são responsáveis pelo aumento de DST 1 2 3 4 5 
46.6 Se é gay foi porque não teve uma boa 
educação em casa 

1 2 3 4 5 

46.7 Pode ser lésbica, mas não precisa se vestir 
como homem 

1 2 3 4 5 

46.8 Uma criancinha crescer com duas mães ou 
dois pais, isso poderia interferir no psicológico 
dela 

1 2 3 4 5 

46.9 Gays não poderiam casar legalmente 1 2 3 4 5 
46.10 Só é lésbica porque não transou com o 
homem certo 

1 2 3 4 5 

46.11 Quem fuma maconha é vagabundo 1 2 3 4 5 
46.12 Todo usuário de droga é bandido 1 2 3 4 5 
46.13 A pessoa não larga a droga porque não quer 1 2 3 4 5 
46.14 A maconha é a porta de entrada para outras 
drogas mais pesadas 

1 2 3 4 5 

46.15 A mulher tem que ser submissa ao homem 1 2 3 4 5 
46.16 A mulher tem que se dar o respeito na 
maneira de se vestir 

1 2 3 4 5 

46.17 A mulher é quem tem que cuidar da casa 1 2 3 4 5 
46.18 A mãe deve ter mais reponsabilidade sobre o 
filho do que o pai 

1 2 3 4 5 

46.19 A esposa não deveria ganhar mais do que o 
marido 1 2 3 4 5 

46.20  Todo índio é vagabundo 1 2 3 4 5 
46.21 Lugar de índio é na tribo, e não na escola 1 2 3 4 5 
46.22 A cultura dos índios é atrasada, são todos 
selvagens 

1 2 3 4 5 

46.23 Os índios tem que ter alguns direitos 
exclusivos 

1 2 3 4 5 

 
QUESTÕES SOBRE DROGAS 

P47. VOCÊ É A FAVOR DA LEGALIZAÇÃO DA MACONHA? 

Sim 1 
Não 2 
NSD/NR 98 

 
P48. SE VOCÊ TIVESSE ALGUMA DÚVIDA A RESPEITO DE DROGAS, QUEM 
OU O QUE VOCÊ PROCURARIA EM PRIMEIRO LUGAR? 

Professores 1 
Amigos e/ou colegas de faculdade 2 
Pais 3 
Profissionais especializados  4 
Fornecedor da droga ou traficante 5 
Líder religioso (padre, rabino, pastor, etc) 6 
Livros e/ou artigos científicos 7 
Internet 8 
NSD/NR 98 

P49. VOCÊ JÁ SOUBE DE ALGUM CASO DE PUNIÇÃO INSTITUCIONAL 
SOBRE ALUNO, PROFESSOR OU SERVIDOR,   POR CAUSA DO CONSUMO 
DE DROGAS NO CAMPUS? 

Sim 1 
Não 2 
NSD/NR 98 

 
P50.VOCÊ CONHECE ALGUM PROGRAMA INSTITUCIONAL ANTI–DROGAS 
DA UFG? 

Sim 1 
Não (PULAR PARA P52) 2 

 
P51.SE SIM, QUAL? 
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P52. SOBRE A EXPERIÊNCIA COM O USO DE DROGAS 
1-Sim 
2-Não 

 1 2 3 4 5 6 

Substância 

Você já 
experimentou 
alguma vez na 
sua vida  sem 
orientação de 

médico ou 
outro 

profissional? 

Você 
experimentou 

essa droga pela 
primeira vez 

depois de 
entrar para a 

UFG? 

Já usou esta 
droga nos 
últimos 30 

dias? 

Usou esta 
droga nos 
últimos 12 

meses? 

Usou esta 
droga nas 

dependências 
da UFG? 

Você aprova o 
uso das seguintes 

substâncias 

52.1 COCA-COLA 
1 Sim 1 Sim 1 Sim 1 Sim 1 Sim 1 Sim 

2 Não 2 Não 2 Não 2 Não 2 Não 2 Não 

52.2. ALCOOL 
1 Sim 1 Sim 1 Sim 1 Sim 1 Sim 1 Sim 

2 Não 2 Não 2 Não 2 Não 2 Não 2 Não 

52.3. TABACO 
1 Sim 1 Sim 1 Sim 1 Sim 1 Sim 1 Sim 

2 Não 2 Não 2 Não 2 Não 2 Não 2 Não 

52.4. MACONH A E HAXIXE 
1 Sim 1 Sim 1 Sim 1 Sim 1 Sim 1 Sim 

2 Não 2 Não 2 Não 2 Não 2 Não 2 Não 

52.5. INALANTES E 
SOLVENTES 

1 Sim 1 Sim 1 Sim 1 Sim 1 Sim 1 Sim 

2 Não 2 Não 2 Não 2 Não 2 Não 2 Não 

52.6. COCAINA (pó) 
1 Sim 1 Sim 1 Sim 1 Sim 1 Sim 1 Sim 

2 Não 2 Não 2 Não 2 Não 2 Não 2 Não 

52.7. MERLA 
1 Sim 1 Sim 1 Sim 1 Sim 1 Sim 1 Sim 

2 Não 2 Não 2 Não 2 Não 2 Não 2 Não 

52.8. CRACK 
1 Sim 1 Sim 1 Sim 1 Sim 1 Sim 1 Sim 

2 Não 2 Não 2 Não 2 Não 2 Não 2 Não 

52.9. ALUCINÓGENOS 
1 Sim 1 Sim 1 Sim 1 Sim 1 Sim 1 Sim 

2 Não 2 Não 2 Não 2 Não 2 Não 2 Não 

52.10. CETAMINA 
1 Sim 1 Sim 1 Sim 1 Sim 1 Sim 1 Sim 

2 Não 2 Não 2 Não 2 Não 2 Não 2 Não 

52.11. SANTO DAIME 
1 Sim 1 Sim 1 Sim 1 Sim 1 Sim 1 Sim 

2 Não 2 Não 2 Não 2 Não 2 Não 2 Não 

52.12. ESCTASY 
1 Sim 1 Sim 1 Sim 1 Sim 1 Sim 1 Sim 

2 Não 2 Não 2 Não 2 Não 2 Não 2 Não 

52.13. ANABOLIZANTES 
1 Sim 1 Sim 1 Sim 1 Sim 1 Sim 1 Sim 

2 Não 2 Não 2 Não 2 Não 2 Não 2 Não 

52.14. TRANQUILIZANTES E 
ANSIOLÍTICOS 

1 Sim 1 Sim 1 Sim 1 Sim 1 Sim 1 Sim 

2 Não 2 Não 2 Não 2 Não 2 Não 2 Não 

52.15. SEDATIVOS OU 
BARBITÚRICOS 

1 Sim 1 Sim 1 Sim 1 Sim 1 Sim 1 Sim 

2 Não 2 Não 2 Não 2 Não 2 Não 2 Não 

52.16. LSD 
1 Sim 1 Sim 1 Sim 1 Sim 1 Sim 1 Sim 

2 Não 2 Não 2 Não 2 Não 2 Não 2 Não 

52.17. ANFETAMINICOS 
1 Sim 1 Sim 1 Sim 1 Sim 1 Sim 1 Sim 

2 Não 2 Não 2 Não 2 Não 2 Não 2 Não 

52.18. HEROINA 
1 Sim 1 Sim 1 Sim 1 Sim 1 Sim 1 Sim 

2 Não 2 Não 2 Não 2 Não 2 Não 2 Não 

 
Inalantes e solventes: loló, lança-perfumes ou lança, cola., esmalte, acetona; 
Alucinógenos: Congumelos, bela dona, LSD, Ecstasy; 
Cetamina: A ketamina, ou special k, droga sintética de fabricação caseira a partir de um anestésico geralmente usado por veterinários 
em cavalos; 
Tranquilizantes: diazepam, bromazepam, clobazam, clorazepam, estazolam, flurazepam, flunitrazepam, lorazepam, nitrazepam etc 
Sedativos: analgésico, hipnótico, sonífero, ansiolítico, antiepilépticas, gardenal; 
Drogas sintéticas: LSD, Ecstasy etc; 
Anfetaminicos: Ritalina, Pervitin, Fagolipo, Desobesi,l Moderine, Inibex, Dualid etc; 
 
 


