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Vitor Miguel Silva, Presidente da APC

O
s criminólogos portugueses são uma classe profissional de enorme relevância social. Nas últimas 
décadas temos assistido ao assumir, por parte dos criminólogos, de um papel cada vez mais importante 
em áreas fundamentais da sociedade portuguesa.

Assim, uma profissão que durante muitos anos teve grandes dificuldades em ser reconhecida, tornou-se a pouco 

e pouco, numa classe profissional indispensável e presente nas mais variadas instituições. Os criminólogos 

desempenham cada vez mais papéis em inúmeros departamentos relacionados com “o fenómeno 

criminológico”.

É, portanto, chegado o momento de responder a uma ambição da Criminologia que em Portugal, data de 1919, a 

quando do nascimento do Instituto de Criminologia com sede em Coimbra, que substitui a repartição de 

Antropologia e Psicologia, Instituto esse que veio a ser extinto em 1981, já na dependência do INE é extinto por 

falta de mão-de-obra qualificada.

A Revista “Criminologia” procura responder a questões científicas úteis na área criminológica, a levantar 

questões olvidadas que merecem reflexão e dar a conhecer o que se tem feito a nível nacional e internacional nos 

saberes da ciência que abraçamos, a Criminologia.

Já divulgada a primeira edição, é com muita honra e orgulho que podemos afirmar que o primeiro lançamento 

superou o esperado. O objetivo era dirigir a publicação para os criminólogos e poder dotá-los com 

conhecimentos específicos e essenciais, contudo, muitos outros profissionais, estudantes e pessoas interessadas, 

procuraram a “Criminologia”. Dado o carácter multidisciplinar desta ciência, de facto, este espaço cientifico, é 

necessário não só para criminólogos, mas para muitos outros profissionais, nomeadamente, na área da saúde, na 

investigação, na prevenção, na repressão, na educação, entre outras. 

À semelhança da primeira edição, ambicionamos que esta edição possa corresponder às expectativas dos nossos 

leitores. 

Não podemos terminar sem deixar um agradecimento a todos os autores e que contribuíram para esta obra, bem 

como a todo o Conselho Editorial e Científico. 

Confiamos que tenham enorme satisfação na leitura e na dissecação deste trabalho como a Associação 

Portuguesa de Criminologia teve na sua elaboração. 

“Em prol da Criminologia, dos Criminólogos e da Justiça”

Vitor Miguel Silva

Presidente, 

Mensagem do Presidente
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Dr. Hélder Jesus Gonçalves Sousa

Liberdade religiosa em meio livre

Como é hábito dizer-se, a nossa liberdade termina, quando começa a dos outros. Se assim fosse seria uma 

sociedade fantástica. Este ditado deveria aplicar-se a todas as vertentes da nossa vida, mas sabemos que não é 

bem assim. No que diz respeito à religião o fanatismo na maior parte das vezes, acaba por deturpar o verdadeiro 

sentido dos ideais de cada confissão religiosa.

A religião é um fenómeno que atinge a consciência humana, e por isso, simultaneamente manifesta-se em 

grandes movimentos colectivos. Este fenómeno tem tido sempre um papel importante quer na cultura, quer na 

política dos países e da humanidade.

A liberdade religiosa, ou seja a liberdade de professar a sua crença sem constrangimentos de qualquer tipo, 

ainda hoje, em pleno século XXI, é uma miragem para muitos dos cidadãos do mundo.

A questão da liberdade religiosa é extremamente complexa e delicada. É complexa porque a compreensão 

desse tema depende de uma abordagem entre as várias disciplinas e, por conseguinte, depende de incursões que 

vão além da ciência jurídica (direito), envolvendo, também, a história, a teologia, a antropologia, a ciência da religião 

e a filosofia. O tema é delicado porque revela o desafio de se conviver num mundo plural, em que a intolerância 

religiosa ainda está presente em vários países do mundo. 

Se nuns países a opressão é feita pelo próprio estado, onde este controla administrativamente as nomeações 

dos sacerdotes, onde faz a gestão do património, das publicações na imprensa e até supervisiona o ensino 

religioso, noutros países, a violência religiosa é ainda mais evidente. Os crentes são alvo predilectos de facções 

radicais, que não toleram a presença de outras confissões religiosas. 

Por fim, noutros países ainda, os crentes, seja qual for a sua fé, são discriminados pelo simples facto de serem 

crentes. Tanto na Europa como na América, a liberdade religiosa que tanto custou a ganhar ainda não é respeitada 

na sua plenitude. Se é certo que já não é infringida com castigos físicos sobre os crentes, nem com repressão 

estatal o que é certo, é que usada a descriminação dos credos e dos crentes.

Resumo

A liberdade religiosa é um bem que assiste a todas as pessoas, quer estejam em meio livre ou privadas de 

liberdade.

Para o cidadão comum, a liberdade religiosa traduz-se no direito de escolher e acreditar, com a possibilidade 

de agir com base nessa crença, dentro dos limites da lei. O cidadão privado de liberdade tem este mesmo direito, 

no entanto com alguns formalismos.

Neste trabalho, procurou-se dar a conhecer o que se fez e continua a fazer no seio do sistema prisional, no que 

à liberdade religiosa diz respeito. Quais os direitos de quem esta detido e como se processam as visitas dos vários 

assistentes religiosos. Por fim, é dado a conhecer quer o número de igrejas, quer o número de ministros de culto e 

colaboradores de assistência religiosa que prestam este serviço nos estabelecimentos prisionais.

“Eu acredito no respeito pelas crenças de todas as pessoas,

mas gostaria que as crenças de todas as pessoas, 

fossem capazes de respeitar as crenças de todas as pessoas”

José saramago

Liberdade Religiosa: meio livre 
versus meio prisional

 2ª EDIÇÃO | NOVEMBRO 2018



7| CRIMINOLOGIA

Com o intuito de salvaguardar a liberdade 

religiosa de cada um, são vários os diplomas 

internacionais e nacionais que defendem essa mesma 

liberdade.

A Declaração Universal dos Direitos Humanos 

adotada pelos 58 estados membros conjuntos das 

Nações Unidas, em 10 de dezembro de 1948, em Paris, 

definia a liberdade de religião e de opinião no seu 

artigo 18, citando que "Todo o homem tem direito à 

liberdade de pensamento, consciência e religião". Os 

artigos 19 e 20 estão também associados à liberdade 

religiosa. 

A Constituição da República Portuguesa, 

consagra a liberdade de religião e o Governo respeita 

este direito na prática. O Governo tenta proteger este 

direito a todos os níveis, não tolerando o seu 

desrespeito, quer por agentes governamentais quer 

por agentes privados. A 

C o n s t i t u i ç ã o  p r o í b e  a  

discriminação com base na 

religião. O Governo é secular 

( l a i c o ) .  P a r a  a l é m  d a  

Constituição, a legislação mais 

relevante relacionada com a 

liberdade de religião é a Lei da 

Liberdade Religiosa de 2001 

(Lei n.º 16/2001, de 22 de 

Junho) e a Concordata com a 

Santa Sé, assinada em 2004.

A Lei da Liberdade Religiosa, de 2001, instituiu 

um enquadramento legal para as religiões 

estabelecidas há pelo menos 30 anos no país, bem 

como para aquelas reconhecidas internacionalmente 

há pelo menos 60 anos. 

Assim, o art.º 1.º aborda o tema da liberdade de 

consciência e de religião, dizendo o seguinte, “A 

liberdade de consciência, de religião e de culto é 

inviolável e garantida a todos em conformidade com 

a Constituição, a Declaração Universal dos Direitos 

do Homem, o direito internacional aplicável e a 

presente lei”

O art.º2.º, que aborda o princípio da igualdade diz-

nos que “ Ninguém pode ser privilegiado, 

beneficiado, prejudicado, perseguido, privado de 

qualquer direito ou isento de qualquer dever por 

causa das suas convicções ou prática religiosa”, 

diz-nos ainda que “O Estado não discriminará 

nenhuma igreja ou comunidade religiosa 

relativamente às outras”.

O art.º 3, fala-nos do princípio da separação, 

dizendo que “As igrejas e demais comunidades 

religiosas estão separadas do Estado e são livres na 

sua organização e no exercício das suas funções e do 

culto”.

No art.º 4 é abordado o princípio da não 

confessionalidade do estado, onde diz que “O 

Estado não adopta qualquer religião, nem se 

pronuncia sobre questões religiosas. Nos actos 

oficiais e no protocolo de Estado será respeitado o 

princípio da não confessionalidade. O Estado não 

pode programar a educação e 

a cultura segundo quaisquer 

directrizes religiosas. O 

ensino público não será 

confessional”.

Vários são os artigos desta 

lei, num total de 69 e que falam 

de outros aspectos que vão 

d e s d e  o  p r i n c í p i o  d a  

cooperação até à legislação 

complementar.

Esta lei atribui às religiões abrangidas, benefícios 

anteriormente reservados para a Igreja Católica: 

es tatuto de isenção total  de impostos ,  

reconhecimento do casamento e outros ritos, visitas 

dos capelães às prisões e hospitais e respeito pelos 

feriados tradicionais. Permite a cada religião 

negociar, ao estilo da Concordata, o seu próprio 

acordo com o Governo, apesar deste não assegurar a 

aceitação de qualquer acordo desse tipo. A lei 

também estipula a criação dentro do Ministério da 

Justiça de uma comissão consultiva independente 

para monitorizar a sua implementação. As regras de 

implementação desta legislação entraram em vigor 

em 2003.

Nos termos da Concordata de 1940, a Igreja 

A Constituição da 
República 

Portuguesa, 
consagra a liberdade 

de religião e o 
Governo respeita 

este direito na 
prática.
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mantém com o Governo um acordo distinto. Em 

observância da Lei da Liberdade Religiosa, o 

Governo negociou e assinou com o Vaticano uma 

nova versão da Concordata em Maio de 2004. Este 

documento revoga a Concordata anterior, que tinha 

permanecido em vigor durante 64 anos, mas era 

considerada obsoleta devido às mudanças na vida 

nacional. A nova Concordata foi aprovada pela 

Assembleia da República em Setembro de 2004, 

tendo sido aprovada e ratificada pelo Presidente da 

República em Dezembro de 2004. O documento 

reconhece pela primeira vez a personalidade jurídica 

da Conferência Episcopal Portuguesa. A Igreja 

Católica passará a poder receber 0,5 por cento do 

Imposto sobre Rendimentos que os cidadãos têm o 

direito de ofertar às várias instituições nas suas 

declarações de impostos anuais. O currículo das 

escolas secundárias de ensino público inclui uma 

disciplina opcional denominada “Religião e Moral”. 

Esta disciplina funciona como uma vista geral das 

religiões do mundo e é ensinada por leigos. Pode ser 

utilizada para ministrar formação sobre a religião 

Católica e a Igreja Católica tem que aprovar todos os 

professores da disciplina. Outras religiões podem 

organizar disciplinas semelhantes nas escolas 

particulares, desde que tenham 10 ou mais alunos. 

Por exemplo, durante o ano escolar de 2004-2005, a 

Aliança Evangélica deu 265 aulas em várias escolas. 

De acordo com a lei de 2001, cada religião pode 

aprovar os instrutores das respectivas disciplinas.

Em 2004, o Governo criou um Grupo de Trabalho 

para o Diálogo Inter-Religioso, com vista à 

promoção do diálogo multicultural e multi-religioso 

entre os governantes e a sociedade. Dentre os seus 

objectivos destacam-se a promoção da tolerância 

pela diversidade religiosa, a promoção dos estudos 

inter-religiosos e a participação em eventos 

religiosos aos níveis nacional e internacional. O 

grupo de trabalho é liderado por um presidente 

nomeado pelo Governo e inclui maioritariamente 

professores que, pela natureza do seu trabalho, têm 

experiência profissional nesta área. De acordo com o 

estabelecido pela Concordata, os principais dias 

sagrados dos católicos são também feriados oficiais.

Para o cidadão comum, a liberdade religiosa é um 

direito que muitos desfrutam no mundo livre e que 

lhes permite acreditar nas coisas de Deus e nos 

princípios morais que escolhem acreditar, bem como 

o direito de honrar essas crenças no seu modo de 

adoração, caso assim o desejem. Intuitivamente, isto 

faz sentido. Não seria justo que alguém fosse 

coagido em matéria de crenças religiosas ou morais, 

ou proibido de adorar segundo a sua consciência.

No entanto, embora essas atividades privadas e 

interiores sejam uma parte vital da liberdade 

religiosa, elas não abrangem a sua totalidade. A 

liberdade religiosa é na verdade muito mais ampla e 

profunda do que essa descrição sugere. Na sua 

essência, a liberdade religiosa - semelhante à 

“liberdade de consciência” - é o direito do Homem 

pensar e acreditar, e também de se expressar e agir de 

acordo com o que acredita profundamente e de 

acordo com os ditames da sua consciência moral. 

Esta liberdade aplica-se tanto aos que fazem parte de 

denominações religiosas como aos que optam por 

não fazer parte dessas denominações.

Na sua plenitude, a liberdade religiosa revela uma 

liberdade profunda que vai muito além do direito de 

acreditar naquilo que se quer e vai muito além do 

direito de devoção privada no seu lugar de culto ou 

em casa. Na realidade, a liberdade religiosa não é 

meramente interior e privada, para ser apreciada 

internamente na nossa mente e na privacidade da 

nossa vida pessoal. Ela também incorpora o direito 

de agir de acordo com as próprias crenças e 

convicções morais. E mais do que a liberdade de 

adorar em privado, é o direito de viver a própria fé 

livremente e em público.

A liberdade religiosa só é possível quando as 

crenças levam às ações, tendo a liberdade de 

acreditar, com a possibilidade de agir com base nessa 

crença, dentro dos limites da lei. Muitos concordam 

que as crenças morais e religiosas nada significam se 

não puderem influenciar o nosso modo de viver. Por 

outras palavras, esperamos que as crenças religiosas 
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influenciem o modo como as pessoas se comportam, 

como criam as suas famílias e como se tratam 

mutuamente. E, de facto, a liberdade religiosa 

protege o direito dos indivíduos de agir de acordo 

com as suas crenças religiosas e convicções morais. 

A liberdade religiosa permite que coloquemos em 

prática as nossas convicções, não se limitando apenas 

a contempla-las.

Consequentemente, a religião não pode ser 

confinada à esfera da vida privada. Certamente a 

liberdade religiosa protege o direito dos indivíduos 

de observarem a sua religião nos seus locais de culto 

privados. Mas o discurso religioso e moral também é 

protegido ao ar livre e em espaços de domínio 

público. Seja numa instituição pública, num artigo de 

um jornal, na internet ou num outro local da esfera 

pública, as pessoas com convicções morais têm o 

direito, pela liberdade religiosa 

que as assiste, de compartilhar 

essas convicções, de as debater, 

de persuadir outros e de 

defender o seu ponto de vista 

perante a sociedade.

O facto da l iberdade 

religiosa ser pública e de 

envolver mais do que simples 

crenças não significa, como é 

óbvio, que esta domina todas as demais 

considerações na sociedade. O objetivo de uma 

democracia é o de acomodar os diversos interesses de 

todos os seus membros. A liberdade religiosa e a 

liberdade de consciência são vitais pois ajudam a 

sustentar este sistema de convivência pacífica, e que 

deve ser equilibrado com outras considerações, tais 

como os direitos dos outros e as leis de segurança 

pública. No entanto, e dado que estas liberdades são 

tão essenciais para a dignidade humana, e uma vez 

que contribuem tanto para a sociedade, merecem 

uma proteção especial.

Esta proteção é da responsabilidade de todos os 

cidadãos que valorizam a sua liberdade e que 

reconhecem que a segurança das suas liberdades 

pessoais depende da segurança das liberdades dos 

outros. Proteger a liberdade religiosa também exige 

uma compreensão da sua amplitude e um respeito 

total pela mesma. Um entendimento desadequado da 

liberdade religiosa pode ser problemático caso 

conduza, por exemplo, à criação de leis e políticas 

que a definam de um modo restrito e a protejam de 

um modo frágil. A ignorância face à liberdade 

religiosa também pode, caso não se tenha cuidado, 

levar a que esta seja lenta e subtilmente corroída, 

permitindo que esta liberdade base fique exposta ou 

comprometida. Um sentido forte de liberdade 

religiosa – um estudo do seu significado pleno - é 

necessário para a manter e a fazer desenvolver.

Liberdade religiosa em meio prisional

A execução das penas e medidas privativas de 

liberdade assegura o respeito pela dignidade da 

pessoa humana e pelos demais 

princípios fundamentais 

consagrados na Constituição 

da República Portuguesa, nos 

instrumentos de direitos 

internacionais e nas leis.

A assistência moral aos 

reclusos, foi legislada através 

do Decreto 26.643, de 28 de 

Maio de 1936, que refundiu, 

transformou e actualizou, na altura, o regime 

prisional e o colocou a par dos mais adiantados da 

Europa. Para a implementação desta missão, foram 

nomeados assistentes, auxiliares sociais e capelães. 

O art.º 290.º desse diploma dizia-nos que, “a 

assistência moral aos reclusos será exercida pelo 

director, pelos ministros de culto, pelos professores, 

por outros funcionários que o director designa para 

esse fim e pelos visitadores das prisões devidamente 

autorizados”.

O anterior Código de Execução das Medidas 

Privativas de Liberdade, aprovado pelo Decreto-Lei 

n.º 265/79, de 01 de Agosto, dispunha de um capítulo 

destinado à assistência moral e religiosa, onde eram 

abordados os seguintes assuntos: a liberdade de 

religião e de culto; as manifestações religiosas; a 

‘‘... as pessoas 
com convicções 

morais têm o 
direito, pela 

liberdade 
religiosa que as 

assiste, ...’’

‘‘... as pessoas 
com convicções 

morais têm o 
direito, pela 

liberdade 
religiosa que as 

assiste, ...’’
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assistência espiritual, a posse de objectos de culto, os 

serviços religiosos e a colaboração na assistência 

moral e espiritual.

Num boletim de 1979, que era entregue a cada 

recluso aquando da sua entrada no estabelecimento 

prisional, e onde colocava o “entrado” a par dos seus 

deveres e direitos, fazia menção entre outras coisas à 

assistência moral e religiosa. Assim, já neste boletim, 

vinha expressa a preocupação em que o cidadão 

privado de liberdade tivesse direito à assistência 

religiosa, fosse qual fosse o seu credo ou religião. 

“será facultada aos reclusos a prática da religião a 

que pertencem. Os reclusos não poderão ser 

obrigados a tomar parte em qualquer acto ou 

cerimónia religiosa, ou a receber contra vontade 

visitas de ministros de culto.”

Com a publicação da Lei 16/2001 de 22 de Junho, 

que aprova a Lei da Liberdade Religiosa, e do 

Decreto lei n.º 252/2009, de 23 de Setembro, que 

regulamenta a assistência moral e religiosa nos 

estabelecimentos prisionais dependentes do 

Ministério da Justiça, tornava-se necessário por em 

prática estas novas directivas. 

Assim, quer o Código de Execução das Penas, 

aprovado pela Lei.º 115 /2009, de 12 de Outubro, 

quer posteriormente o Regulamento Geral dos 

Estabelecimentos Prisionais, aprovado pelo Decreto 

Lei n.º 51/2011, de 11 de Abril, põe em prática estes 

normativos.

O Código de Execução das Penas (CEP), logo no 

seu art.º n.º3, onde fala nos princípios orientadores da 

execução das penas, diz-nos que “a execução é 

imparcial e não pode privilegiar, beneficiar, 

prejudicar, privar de qualquer direito ou isentar de 

qualquer dever nenhum recluso, nomeadamente em 

razão, do sexo, raça, língua, território de origem, 

nacionalidade, origem étnica, religião, convicções 

politicas ou ideológicas, instrução económica, 

condição social ou orientação sexual”. 

No seu art.º 7, onde elenca os direitos do recluso, 

na al) c), diz que o recluso tem direito “à liberdade de 

religião e de culto”. Neste mesmo artigo, mas agora 

na al) h), diz que o mesmo tem direito, “a participar 

nas actividades laborais, de educação e ensino, de 

formação, religiosas, sócio-culturais, cívicas e 

desportivas e em programas orientados para o 

tratamento de problemáticas específicas”.

O artigo 29.ºestabece que deverá, nos 

estabelecimentos prisionais entre outros espaços 

existir um dedicado às necessidades da vida diária, 

onde está incluído o culto religioso, “ os 

estabelecimentos prisionais dispõem de instalações 

e de equipamentos com as características 

adequadas às necessidades da vida diária, 

designadamente de ensino, formação, trabalho, 

saúde, higiene, sócio culturais, desportivas e de 

culto religioso”. 

Logo que o recluso dá entrada num 

estabelecimento prisional e é atendido pelo staff, 

desde os serviços de vigilância (S.V), aos serviços 

de educação e ensino (S.E.E.) é lhe perguntada a sua 

confissão religiosa. A este assunto diz respeito o art.º 

n.º 4 do Regulamento Geral dos Estabelecimentos 

Prisionais (REGEP), onde afirma que no momento 

do seu ingresso, “ o recluso que, por razões 

religiosas, filosóficas ou de saúde, pretenda um 

regime alimentar especifico deve declará-lo 

expressamente”.

Com esta pergunta inicial, será também decidido 

o tipo de alimentação a dar ao recluso, pois existem 

religiões onde não é permitido comer todo o tipo de 

alimentos. Como demonstração do que é acabado de 

dizer, temos o art.º 31 do CEP, que nos diz “o 

estabelecimento prisional assegura ao recluso 

refeições em quantidade, qualidade e apresentação 

que correspondam às exigências dietéticas, às 

especificidades da idade, do estado de saúde, 

natureza do trabalho prestado, estação do ano e 

clima e às suas convicções filosóficas e religiosas.”

Esta pergunta é tão importante como todas as 

outras, uma vez que é a partir da resposta dada e 

colocando sempre as razões de segurança em 

primeiro lugar, que irá ser decidido qual o 

alojamento a atribuir. Por exemplo se um recluso 

entrado pertencer a determinada religião será 

necessário aloja-lo virado para o por do sol, com o 
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intuito de este todos os dias poder fazer a sua oração. 

No que diz respeito à assistência religiosa são 

dedicados dois artigos. O art.º 56 que nos fala da 

liberdade de religião e de culto, assim diz-nos “são 

garantidos ao recluso a liberdade de consciência, de 

religião e de culto e o direito à assistência religiosa e 

à prática de actos de culto, devendo ser criadas 

condições adequadas ao seu exercício. A realização 

ou participação em actos de culto, a posse de 

objectos religiosos e a assistência de ministros de 

culto apenas podem ser restringidas por razões de 

ordem e segurança do estabelecimento prisional, 

ouvido, sempre que possível, o ministro do culto 

respectivo. O recluso não pode ser obrigado a 

participar em qualquer acto ou cerimónia religiosa 

ou a receber visitas de qualquer ministro de culto. A 

assistência religiosa decorre fora do horário normal 

de visitas, podendo, em caso de doença grave do 

recluso, ter lugar fora dos dias e horas 

regulamentares”. 

O art.º 57, regulamenta a visita dos ministros de 

culto, dizendo que “é permitida a assistência 

religiosa aos reclusos por ministros do respectivo 

culto, credenciados nos termos da Lei da Liberdade 

Religiosa. Podem colaborar na assistência religiosa 

aos reclusos, com autorização do director do 

estabelecimento prisional, outras pessoas 

credenciadas para esse fim pela respectiva igreja ou 

comunidade religiosa, devendo as credenciais ser 

autenticadas pelo registo das pessoas colectivas 

religiosas. Quando o número de reclusos que 

professam a mesma crença religiosa o justifique, é 

permitida a assistência religiosa regular”. 

No âmbito das visitas pessoais, também é tido em 

conta a visita especial em épocas de especial relevo 

religioso. O art.º 59, diz-nos que, “o recluso pode 

receber visitas alargadas de familiares e de outras 

pessoas com quem mantenha relação de particular 

significado humano ou religioso”.

Até mesmo os reclusos que praticam infracções e 

são punidos disciplinarmente com permanência 

obrigatória no alojamento (art.º107.º) “o recluso 

mantém direito à correspondência e a contactos com 

o seu advogado e com assistente religioso”., ou 

internamento em cela disciplinar, (art.º108.º) 

“durante a execução da medida, o recluso é privado 

de actividades e de comunicações com o exterior, 

sem prejuízo dos contactos o seu advogado ou o 

assistente religioso, e do acesso a correspondência, 

jornais, livros e revistas”, mantém o direito ao acesso 

a acompanhamento religioso.

Os reclusos colocados em regime de segurança, 

tem direito a ter em sua posse, “uma publicação de 

conteúdo espiritual ou religioso e objectos pessoais 

de culto espiritual e religiosos que não constituam 

risco para a segurança.”

Importa aqui também falar da importância da 

religião, seja ela qual for, na vida e no dia a dia de um 

estabelecimento prisional.

Não serão muitos, os que buscam a salvação ou o 

perdão do que fizeram através da religião, mas 

alguns certamente o fazem. Nuns casos, 

notoriamente, os seguidores de determinada religião, 

serão os mais dedicados do que outros, 

comparecendo assiduamente em todos os cultos e 

fazendo “o trabalho de casa”, com leitura da bíblia, 

nos tempos dedicados para o efeito e nos tempos 

livres.

O acompanhamento religioso, não será a solução 

para todos “os males” do sistema penitenciário e do 

dia a dia de um estabelecimento prisional, mas 

contribui para que o ambiente se torne um bocadinho 

melhor. Não são raros os casos em que o 

comportamento arrogante, conflituoso e de 

permanente insubordinação ao sistema, se vá 

transformando à medida que determinado individuo 

se envolve cada vez mais no culto e no 

acompanhamento religioso.

Além do serviço religioso as várias confissões 

religiosas, não se confinam só a este serviço, Não se 

dedicam especificamente só ao culto. Muitas são as 

que são o elo de ligação entre quem está recluído e a 

família que muitas das vezes está de relações 

cortadas e de costas voltadas com estes.

Mesmo sem se darem conta, os ministros de culto 

e quem os acompanha, acabam por mudar a vida de 
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quem está privado de liberdade.

Eles são uma lufada de ar fresco para quem está detido. São pessoas que embora entrem no “sistema”, não 

pertencem a ele, logo são vistos com outros olhos. Para além da relação de ministro de culto – seguidor, criam-se 

relações de amizade e confiança, independentemente da religião que estejamos a falar.

Estas pessoas e as visitas que realizam aos estabelecimentos prisionais, geralmente com dias e horários pré-

definidos, fazem com que se criem ou recriem hábitos que até ali muitas vezes não estavam assimilados. Estamos 

a falar por exemplo de hábitos de higiene e hábitos de cumprimento de horários. Os reclusos sabem que naquele 

dia e naquela hora tem de estar prontos, arranjando-se e “aperaltando-se” para isso. Nos cultos aprendem 

igualmente a saber estar com eles próprios e a ouvir o outro.

Longe vai o tempo em que a igreja católica detinha o monopólio do apoio moral e espiritual nos 

estabelecimentos prisionais. Isto não quer dizer que não sejam ainda a confissão religiosa que detêm maior 

número de seguidores. Isto deve-se, certamente, à forte relação histórica entre prisões-religião e misericórdias. 

Eram estas últimas que forneciam a alimentação e prestavam apoio religioso nas cadeias, conforme nos diz 

Maria José Moutinho, no seu livro “A sombra e a luz”.”…À Santa Casa cabia, pelo seu compromisso, dar 

socorro espiritual aos presos e mandar celebrar as missas de preceito, tendo recebido, ao longo dos anos, 

diversos legados destinados a cumprir estes objectivos...”

Ainda hoje, quando se fala de apoio moral e religioso nos estabelecimentos prisionais, o que nos vem à ideia, é 

o apoio da igreja católica, seja através dos ministros de culto ou dos visitadores e voluntários que visitam os 

reclusos e que administram alguns programas de voluntariado nas prisões.

Segundo dados fornecidos pela Direção Geral de Reinserção e Serviços Prisionais, em Agosto de 2017, este 

cenário está a mudar. São 33 igrejas que estão credenciadas para a prática religiosa em estabelecimentos 

prisionais. Estas igrejas, tem na sua totalidade 677 ministros de culto e colaboradores de assistência religiosa 

autorizados. (Anexo 1)

A noção de ministros de culto e colaboradores, esta plasmada no regulamento da assistência espiritual e 

religiosa nos estabelecimentos prisionais (RAEREP), no seu art.º 12, “ para efeitos do presente regulamento, 

entende-se por assistente espiritual e religiosos o ministro de culto que tenha sido indicado para prestar 

assistência por uma igreja ou comunidade religiosa inscrita no registo de pessoas colectivas religiosas e, no 

caso da igreja Católica, aquele que para o efeito tenha sido designado pelo bispo da diocese local, desde que se 

apresente a prestar assistência devidamente credenciado e identificado”. 

Esta credenciação que é efetuada segundo o art.º13 do RAEREP, indica-nos que “assistência ao recluso só 

pode ser prestada por ministros de culto cuja qualidade seja certificada e credenciada nos termos do art.º 15 da 

lei da liberdade religiosa”.

Como nota conclusiva, poderemos afirmar que a Direcção geral de reinserção e serviços prisionais, desde, 

pelo menos 1936, sempre teve a preocupação de assegurar o direito de liberdade religiosa às pessoas privadas de 

liberdade.

Com as diversas actualizações que os diplomas legais sofreram, também os serviços prisionais se tiveram que 

se actualizar no que diz respeito a esta matéria. Assim, com a publicação de dois novos diplomas, como sendo o 

código de penas e medidas privativas de liberdade e o regulamento dos estabelecimentos prisionais, foram 

revistas e aplicadas as novas normas legais.
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Anexos

Anexo 1 - Dados Estatísticos 
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Igrejas

Nº de Ministros de 
Culto/Colaboradores de 

Assistência Religiosa 
(Dec.Lei nº 252/2009) 

ADM- Igreja Evangélica Assembleia de Deus Pentecostal da Madeira 1
Aliança Evangélica Portuguesa 4
Assembleia de Deus de Coimbra 6
Assembleia de Deus Missão Projecto Restaurando Vida 3

Assembleia de Deus Pentecostal de Castelo Branco 2
Assembleia de Deus Pentecostal do Porto 31
Associação das Testemunhas de Jeová 120
Associação de Acção Bíblica em Portugal 1
Associação Evangélica Assembleia de Deus-Portimão 1
Comunidade Islâmica de Lisboa 19
Congregação Cristã de Portugal 1
Corporação Evangélica-Assembleia de Deus de Castelo Branco 1
Exército de Salvação 2
Igreja Baptista Antioquia 2
Igreja Baptista do Funchal 3
Igreja Católica 373
Igreja Cristã Maranata 2
Igreja de Cristo(Cristã) em Portugal 2
Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Aveiro 6
Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Viseu 1
Igreja Evangélica Assembleia de Deus Lusitana 2
Igreja Evangélica Assembleia de Deus- Ministério Rocha Eterna 7
Igreja Evangélica Assembleia de Deus Pentecostal de Lisboa 1
Igreja Evangélica Assembleia de Deus Pentecostal de Sacavém  1
Igreja Evangélica Metodista Livre - Portugal 2
Igreja Lusitana Católica Apostólica Evangélica 4
Igreja Universal do Reino de Deus 47
Logos Comunhão Cristã 4
Militares Evangélicos de Portugal - Associação 4
Missão Evangélica As Sete Trombetas de Jesus Cristo 3
Missão Evangélica Assembleia de Deus Lusitana 5
Primeira Igreja Evangélica Batista de Ponta Delgada 1
União Portuguesa dos Adventistas do Sétimo Dia 15
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Resumo
Ainda que a reinserção social dos reclusos seja frequentemente mencionada enquanto preocupação 

primordial dos vários sistemas judiciários europeus, é ainda parco o investimento dos investigadores ao nível 
empírico acerca desta matéria no âmbito da Criminologia, particularmente no nosso país. Facto que se revela 
inquietante, na medida em que esta deverá ser uma área de interesse e de atuação do criminólogo, cuja formação 
e valências se demonstram adequadas, tanto ao nível da investigação académica, quanto do desempenho de 
funções no âmbito do próprio sistema prisional.

A presente pesquisa foi realizada no âmbito da dissertação de mestrado em Criminologia e incidiu nas 
opiniões de reclusos/as em cumprimento de pena de prisão efetiva acerca da eficácia da reinserção social, tanto a 
nível atual, ou seja, a forma como as vivências atuais e as estratégias desenvolvidas em meio prisional dotam o 
recluso de meios necessários para a sua ressocialização e inserção na sociedade, como ao nível futuro, através 
das perspetivas e expetativas que os indivíduos detêm face aos momentos posteriores à sua saída.

Ficou patente, com as opiniões dos participantes, a ideia de ineficácia do sistema prisional, fundamentada na 
ausência de um devido acompanhamento e auxílio ao nível atual e posterior às saídas em liberdade, estando 
dessa forma a reinserção social dependente unicamente deles próprios e dos esforços que estes sozinhos 
desenvolvam para a mudança.

Palavras-Chave: Criminologia; Reinserção Social; Prisão; Reclusos

Introdução
A instituição prisional é transversal à história da humanidade, ainda assim esta surgia até à Idade Média com 

um papel de detenção e não de punição propriamente dita, ou seja, o “criminoso” ficava detido até ao dia do 
julgamento ou do cumprimento da pena que lhe havia sido aplicada (normalmente castigos físicos, patrimoniais 
ou pena de morte) (Gonçalves, 2009 como citado em Gerardo, 2017). Assim, na Idade Média apareceria a pena 
privativa de liberdade, primeiramente numa versão unicamente corretiva e de castigo e mais tarde aquando do 
movimento iluminista com funções reabilitativas e ressocializadoras (Gonçalves, 2009 como citado em 
Gerardo, 2017). 

Com este movimento destacaram-se autores como John Howard, Jeremy Bentham e Cesare Beccaria, que 
criariam inclusivamente um sistema penitenciário propriamente dito, qua vai sofrendo alterações ao longo dos 
anos (Gonçalves, 2009 como citado em Gerardo, 2017).

Atualmente, as finalidades das penas, previstas, no art.40º do Código Penal centram-se na prevenção positiva, 
geral e especial, ou seja, na restauração da paz social e na reintegração do agente na sociedade e proteção do bem-
jurídico violado, respetivamente. 

No que respeita à eficácia da pena privativa da liberdade, esta enquanto pena principal do nosso sistema, tem 
vindo a ser utilizada de uma forma quase exclusiva, no entanto, a sua eficácia tem vindo a ser questionada por 
parte de inúmeros autores, tendo por isso surgido movimentos que dão primazia à aplicação prioritária de outras 
penas.

A Ineficácia da Pena Privativa de Liberdade
A literatura aponta a prisão como um meio de punição ineficaz, devido a questões como o aumento das taxas 

de encarceramento, a carência de pessoal e de outros recursos; a adoção de uma abordagem punitiva para a 
correção; a falha no investimento nos serviços de transição da prisão para a liberdade, entre outras (Haney, 
2002).

Andrews e Bonta (2010) destacam-se na literatura, ao explicar a conduta criminal com recurso a uma 
perspetiva integrativa, que incorpora não só o estudo dos fatores de risco que podem potenciar a criminalidade, 
como também as necessidades de tratamento dos mesmos (por intermédio da avaliação e instrumentalização 
desse risco) e as possibilidades e limitações dessa intervenção. Estes autores, proponentes do modelo RNR, 
alertam para o facto de o tratamento reabilitativo poder potencialmente não resolver toda a complexidade que 
esta problemática acarreta, contribuindo ainda assim para uma diminuição do risco de incidência/prevalência da 
delinquência futura, verificando que os reclusos que pontuam mais baixo nesta avaliação têm uma probabilidade 
de reincidência menor, mesmo sem recurso a tratamento.

Viver na Prisão: Opiniões, Vivências  
e Perspetivas de futuro
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A importância do tratamento reabilitativo, abre espaço à reflexão acerca da eficácia das intervenções em meio 
prisional. Lipsey e Cullen (2007), numa revisão sistemática de meta-análises sobre a eficácia das intervenções 
do sistema de justiça, concluíram que os tratamentos de reabilitação prisional tendo demonstrado uma moderada 
eficácia, não caracterizavam a prática prisional comum.

No sentido de suprir estas dificuldades Gendreau et.al (2006) e Smith et al. (2009), desenvolveram 
investigações que abordam os princípios base para intervenções prisionais eficazes e respetiva validação, 
destacando que naquelas devem implementar-se avaliações completas aos reclusos que permitam correlacionar 
as suas mudanças com a reincidência pós-liberdade (Smith, 2002).

A prisão por si só, deste modo é um meio de punição ineficaz devido a inúmeras questões tanto de ordem 
estrutural, como das políticas aplicadas (e.g., Haney, 2002), o que pode acabar por gerar um efeito criminógeno 
no indivíduo, ao invés de reduzir os níveis de reincidência como pretendido, tornando a sociedade menos segura 
(Cullen et al., 2011).  

Neste contexto releva-se a questão de estudar as perspetivas dos reclusos sobre o seu processo de reabilitação 
e de reinserção social. Visher et al. (2002), Dhami et al. (2006) e Cobbina & Bender (2012) concluíram que as 
perspetivas de reinserção dos participantes eram demasiado otimistas e que aqueles perspetivavam um maior 
sucesso de reintegração face aos restantes reclusos, no entanto, verificaram que sujeitos reincidentes, com 
infrações disciplinares ou toxicodependentes viam essas expetativas diminuídas. Este otimismo leva segundo os 
autores a que os reclusos nas suas perspetivas afastem a possibilidade de reincidir, sendo esta questão estudada 
por autores como Burnett, 2004 ou LeBel et al., 2008, que defendem que o facto de o indivíduo deter expetativas 
otimistas poderá influenciar na decisão de desistência do crime.

Método
Esta investigação incidiu na análise e reflexão do fenómeno da reabilitação e reinserção social, tendo na base 

as perceções de reclusos em cumprimento de pena de prisão efetiva, adotando-se para tal uma abordagem 
qualitativa.

Como forma de descrever a amostra em termos de características sociodemográficas e jurídico-penais 
acrescentou-se uma fase descritiva (Ferreira & Oliveira, 2014, p. 96), possibilitando a que os dados daí 
resultantes complementassem a metodologia qualitativa (e.g., Minayo & Sanches, 1993). 

Assim, num primeiro momento e como ponto de partida para a abordagem qualitativa, procedeu-se ao 
levantamento documental de dados secundários e preexistentes, recorrendo aos processos individuais dos 
sujeitos e à aplicação de inquéritos por questionário de cariz sociodemográfico e jurídico-penal.

No que respeita ao estudo qualitativo, o instrumento utilizado foi a entrevista semiestruturada baseada num 
guião pensado especificamente para o efeito. Este instrumento possibilitou por um lado ao entrevistado a 
liberdade e ductilidade necessárias para falar e exprimir as suas perceções e por outro ao investigador seguir o 
guião, num contexto muito semelhante ao de uma conversa informal (Boni & Quaresma, 2005). O guião de 
entrevista foi dividido em quatro partes, nomeadamente as duas primeiras onde se pretendia compreender de que 
forma os aspetos de vida do indivíduo e o momento do crime podem influenciar as suas perceções; uma terceira 
centrada nas questões da vida prisional e respetivo impacto das mesma nas opiniões dos reclusos para a fase pós-
reclusão e por fim uma última focada nas questões futuras, onde se pretendia aferir acerca das expetativas do 
indivíduo, em questões como a reincidência, a inserção laboral, as motivações de mudança, entre outras. 

Por fim, no que à metodologia de análise diz respeito, optou-se pela análise temática, com vista a identificar os 
temas relevantes dos discursos dos participantes, procedendo-se a uma codificação indutiva, uma vez que tal 
possibilita que se relacionem os temas com os dados obtidos (e.g., Braun & Clarke, 2006). A unidade de análise a 
utilizar será a ideia, numa lógica não mutuamente exclusiva, permitindo assim que na mesma ideia se codifique 
um ou mais temas, na tentativa de retirar tanta informação, quanto a possível dos discursos dos sujeitos (e.g., 
Flick, 2014). Quanto ao processo de interpretação e análise de dados dá-se primazia a um processo realizado de 
forma progressiva, seguindo as orientações de autores como Braun e Clarke (2006) e manual, por se considerar 
ser a melhor forma de familiarização e compreensão dos dados.

Amostra
Relativamente ao processo de seleção da amostra importa referir que esta foi de conveniência, com um único 

critério de inclusão comum, o de todos os participantes estarem a cumprir uma condenação de pena de prisão 
efetiva.

Assim, participaram no projeto 36 indivíduos (24 homens e 12 mulheres), com idades compreendidas entre os 
20 e os 68 anos, numa média de 41 anos de idade.

Face à situação jurídica dos participantes, a maioria (22) eram primários e quanto às tipologias criminais 
existiu uma maior incidência de crimes contra o património (16), seguidos de crimes contra pessoas (11), tráfico 
de estupefacientes (6) e por fim, incumprimento de regras judiciais (3). 
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Finalmente, ao nível da condenação as maiores 
parcelas de participantes estavam a cumprir 
condenações entre os cinco e os dez anos (15) e 
superiores a 16 anos (10).

Resultados e Considerações 
No atinente aos resultados da presente 

investigação, ainda que tenha sido possível descrever 
e analisar uma vasta panóplia dos mesmos, cabe 
neste espaço fazer-se referência e refletir acerca 
daqueles que mais se destacaram e melhor 
possibilitam a análise da problemática aqui em 
estudo.

Assim, deve começar por destacar-se que é 
patente a ideia de incompetência do sistema face às 
finalidades das penas, já que os participantes 
descrevem o meio prisional como um meio onde se 
verifica a constante prática de delitos e onde se 
ensinam práticas criminais, sob a alçada do próprio 
sistema, que ignora tais acontecimentos.

Focando nos tópicos desenvolvidos ao longo da 
entrevista, mais concretamente no âmbito das 
questões relativas à condição anterior à reclusão 
deverá salientar-se que os dados aqui recolhidos não 
parecem indicar haver algum tipo de relação que 
indicie a prática criminal, já que a maioria dos 
participantes referencia ter tido até ao momento da 
reclusão uma vida marcada pela estabilidade familiar 
e infância/adolescência normativas. Ainda assim 
deverá aqui ter-se em conta que a ideia de 
normalidade parecia em alguns casos ser irrealista, 
pois caracterizavam situações de maus-tratos, 
trabalho precoce ou ausência de figura significativa 
como normais e não enquanto negativas, o que leva a 
que não seja possível aferir acerca de uma possível 
relação direta entre as condições de vida e o ingresso 
em práticas criminais.

Ainda na mesma linha de raciocínio das questões 
anteriores, encontram-se as relativas às relações com 
os filhos; grupos de pares e situação escolar e laboral. 
No primeiro caso, os indivíduos caracterizaram a 
relação com os filhos como próxima, o que é 
explicado na literatura pelo facto de os reclusos 
investirem na relação com os seus descendentes, já 
que a experiência de reclusão os leva a repensar a 
parentalidade. Quanto aos grupos de pares, também a 
descrição é feita tendo por base a situação atual, que 
impossibilita a análise de uma possível relação entre 
esta questão e o crime. Por fim, no atinente à situação 
escolar aquilo que se verifica é que as situações de 
abandono precoce foram decididas pelos próprios 
para o alcance de independência económica e não 
p r o p r i a m e n t e  d e v i d o  a o  i n g r e s s o  e m  
comportamentos desviantes, já no âmbito laboral, 
não parece ser significativo o número de referências, 
a instabilidade laboral, ainda assim pôde constatar-se 
que as situações de estabilidade ocorriam 
tendencialmente para indivíduos primários, o que 

segundo os reincidentes se deve ao facto de após a sua 
saída, aqueles não terem conseguido reinserir-se 
facilmente e alcançar estabilidade. 

Progredindo para as questões relacionadas com a 
condenação aplicada salienta-se o facto de os 
indivíduos primários serem aqueles que argumentam 
pela necessidade da pena de prisão, seja sob uma 
perspetiva legal, por compreenderem que a prisão 
seria a pena mais ajustada tendo em conta o crime 
cometido, seja numa ótica pessoal, por considerarem 
precisar de uma condenação para se manterem 
afastados do comportamento criminal. Não obstante, 
foi generalizada a ideia de que as penas a aplicar 
deveriam ser mais curtas e deveria dar-se primazia a 
penas alternativas à pena de prisão, sendo que nos 
casos em que esta fosse aplicada, o deveria ser de 
forma mais progressiva, garantindo dessa feita uma 
preparação para a liberdade mais eficaz. A perceção de 
desajustamento da pena por parte dos reincidentes, 
deve-se na sua ótica, ao facto de estes por experiência 
concordarem que a prisão os afasta da sociedade e 
funciona como uma escola do crime, tornando a 
readaptação social muito complexa e em muitos casos 
impossível, o que os leva frequentemente à prática de 
novos atos transgressivos.

Incidindo já nos aspetos relativos à vida prisional, 
especificamente no âmbito das atividades aí 
desenvolvidas deverá destacar-se que as perceções são 
de um modo geral positivas, ancoradas em factos 
como aquelas promoverem a estabilidade do 
indivíduo (tanto físico, quanto mental), dotarem o 
recluso de capacidades novas, úteis para o seu futuro, 
despoletarem a consciencialização e interiorização de 
valores e permitirem a ocupação do tempo de reclusão. 
Por seu turno, surgem também as ideias de que apesar 
da importância das atividades enquanto suporte à 
reclusão, estas não são atualmente pensadas tendo por 
base os ideais de reeducação e motivação para a 
mudança, o que consequentemente acaba por não ter 
um efeito eficiente ao nível da reinserção social. Além 
do mais, os participantes reconhecem que os 
estabelecimentos prisionais de forma autónoma se 
esforçam no sentido de cumprir tal finalidade, no 
entanto, o sistema possui debilidades estruturais qua 
não o permitem, de que são exemplo a falta de técnicos 
e educadores e a formação deficitária e desatualizada 
do staff, orientada para a reabilitação e reinserção 
social, bem como a ausência de meios e ofertas 
atualizadas e coerentes com a sociedade atual.

Também no âmbito das atividades desenvolvidas 
em meio prisional será importante realçar os 
programas de intervenção/reeducação cuja relevância 
é notável no auxílio à reinserção social do indivíduo, 
na medida em que lhe permite percecionar o crime que 
cometeu, consciencializar da existência de vítimas, 
abandonar dependências e motivar para a mudança. 
Apesar do indubitável auxílio deste setor de atividade 
para a reinserção social, os programas não mereceram 
muitas referências por parte da amostra, facto que se 
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crê relacionar com um reduzido encaminhamento por parte dos técnicos e educadores, bem como pouca procura 
por parte dos reclusos, até porque muitos dos reclusos admitiam não ter conhecimento de qualquer programa. 
Ainda assim, nos casos em que estes foram destacados, mereceram “feedback” bastante positivo, 
especificamente os programas Justiça Restaurativa e Unidade Livre de Drogas, pelo seu efeito de 
consciencialização do crime e preocupação com as vítimas e abandono das dependências, respetivamente.

No que concerne ao trabalho desenvolvido pelo staff, as opiniões de um modo geral são de que aquele é 
aceitável, pois na ótica dos participantes, muitos dos funcionários fazem aquilo que lhes é possível dentro dos 
parcos recursos que o sistema providencia, especialmente se se tiver em conta a falta de pessoal existente, a 
sobrelotação atual e as condições deficitárias que inviabilizam o trabalho dos técnicos que idealmente seria 
individualizado, trazendo de novo a ideia de que certos EP´s se esforçam para que as finalidades de reinserção se 
cumpram, porém o sistema acaba por não o permitir. Todavia, foram frequentes as referências ao 
reconhecimento de tratamentos desajustados por parte de alguns membros dos staffs, especialmente por guardas 
prisionais, argumentados no facto de que aqueles não atribuírem um caráter reabilitativo à prisão, o que revela a 
necessidades de intervenção e sensibilização para com o staff, no sentido de contornar tal problemática.

A presença de crime dentro dos EP´s foi também constante nos testemunhos da amostra, que criticou tal facto, 
por afirmar que tudo ocorre com a conivência do sistema e para proveito do mesmo, criando assim um 
contrassenso face às finalidades reabilitativas da pena, levando a que os reclusos nas suas palavras se sintam 
legitimados à prática de comportamentos desviantes.

Por fim, relativamente ao momento posterior à reclusão deverá ressalvar-se que se verifica a tendência de o 
indivíduo perspetivar o futuro de forma extremamente otimista, ainda que o explane de forma autónoma sem a 
previsão de existência de qualquer tipo de suporte e apoio à saída por parte do sistema, pois consideram que este é 
ineficaz e até inexistente nessa fase. Esta última questão é especialmente notória nos discursos de reincidentes, 
que afirmam ter conhecimento da incompetência do sistema e da ineficácia dos serviços de reinserção social, 
defendendo que a reincidência é muitas vezes o único caminho, quando não há qualquer tipo de suporte à 
reintegração na sociedade.

Conclui-se esta investigação com a sensação de que a reinserção social nas prisões em Portugal, tem ainda um 
longo caminho a percorrer, sendo essencial repensar questões basilares para o eficaz funcionamento da prisão. 
Assim, pensa-se que seria benéfico dar sempre primazia à aplicação de penas alternativas para a pequena 
criminalidade, bem como à aplicação de penas de prisão o mais progressivas possíveis, de forma a controlar por 
um lado a sobrelotação e por outro garantir ao indivíduo a possibilidade de uma reintegração na sociedade 
gradual; investir na melhoria de condições dos estabelecimentos prisionais tanto ao nível estrutural, quanto 
tecnológico, assegurando assim ao indivíduo uma maior dignidade e aproximação com a evolução da sociedade 
exterior e não a ideia de que aqueles se tratam unicamente de depósitos de pessoas. Por fim, mas não menos 
importante, será essencial a aposta num staff com formação adequada a esta realidade, de que são exemplo os 
criminólogos, uma vez que sendo a criminologia a ciência que estuda o crime, o criminoso, a vítima e o controlo 
social, parece não fazer sentido que esta seja esquecida e posta de parte.
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Resumo

A correlação entre consumos de substâncias psicoativas e o comportamento delinquente encontra-se 
comprovada em vários estudos, bem como a disparidade entre a população dita reclusa e a geral, face a estas. As 
informações sobre o consumo abusivo e as consequências da problemática aditiva, não revelaram ser suficiente 
para prevenir a existência dos mesmos. Assim, revelou-se de extrema pertinência a intervenção preventiva 
psicoeducativa, com a criação de programas preventivos específicos para potenciar os fatores de proteção e 
minimizar os fatores de risco face aos consumos. 

Palavras-chave: Abuso de substâncias psicoativas, comportamento desviante, competências psicossociais, 
prevenção, programas de prevenção.

Programas de Prevenção n’ O Companheiro, IPSS
O Companheiro, IPSS de Associação de Fraternidade Cristã (Associação de apoio a reclusos, ex-reclusos e 

respetivas famílias), desenvolve a sua atividade na esfera da inserção social de indivíduos e respetivas famílias 
que apresentam, ou apresentaram problemas com a justiça, desde 13/02/1987. 

O objetivo é claro, prevenir a reincidência, através de um conjunto de intervenções profiláticas de cariz, 
essencialmente, reabilitadora e preventiva, centrada em quatro vetores; (i) Companheiro Social 
(Atendimento/Acompanhamento Psicossocial, Residência Masculina, Cantina Social, Banco Alimentar, Banco 
de Roupa, acompanhamento psicológico e apoio jurídico); (ii) Companheiro Emprego e Formação (Protocolos 
Ocupacionais, Formação Interna e Externa); (iii) Companheiro Desporto (Desporto é Companheiro); (iv) Escola 
Social.

 
Correlação entre Consumos e Comportamento Desviante
Considerando a existência de uma correlação positiva entre população reclusa e ex-reclusa, e os consumos 

ativos de substâncias psicoativas, o que é consubstanciado para a realidade portuguesa, de acordo com os dados 
do Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências – SICAD (2014) refere que 56% 
da população reclusa já consumiu canabinóides ao longo da vida, e 69% da respetiva população afirmou ter tido 
consumos de substâncias psicoativas ao longo da vida.

De igual modo, dados do National Center on Addiction and Substance Abuse (NCASA, 1998), revelaram 
uma prevalência mais elevada dos consumos psicoativos na população em reclusão e em liberdade condicional, 
do que na restante população. Os resultados do Inquérito Nacional sobre Comportamentos Aditivos em Meio 
Prisional – INCAMP, 2014, Cit in SICAD, 2015) reforçaram esta ideia. Comparativamente com a população em 
liberdade, a população reclusa apresentou prevalências superiores dos consumos de substâncias psicoativas, 
especificamente 69% dos indivíduos já consumiram ao longo da vida e 47,9% durante o período de reclusão. 

Nos resultados divulgados por Balsa (2012, cit in SICAD, 2015), e INCAMP (2014, Cit In SICAD, 2015) 
destaca-se que os consumos de cannabis foram de 55.5% e 8.3%, respetivamente, para a população em situação 
de reclusão e para a população geral, assumindo-se semelhante discrepância para o consumo de cocaína (38.9% / 
1%) e heroína (26.3% / 0.5%).  

Relativamente aos internamentos em centros educativos, cerca de 46% dos jovens referiram consumos de 
cannabis nos trinta dias anteriores ao internamento, com frequência diária/quase diária (SICAD, 2015), bem 
como, 60% destes afirmaram estar sobre o efeito de substâncias psicoativas pelo menos em parte das situações 
que determinaram o internamento (SICAD, 2015).

De acordo com a mesma fonte, a associação entre consumos e criminalidade (direta e indireta) é proporcional, 
verificando-se o predomínio de criminalidade indireta associada aos consumos psicoativos, como forma de 
sustentar os mesmos (22%). Quanto à criminalidade direta, 42% dos indivíduos em reclusão assumiram estar 
sobre o efeito de substâncias psicoativas, no momento dos crimes que conduziram à atual detenção. 

Esta situação é similar à realidade dos países europeus (Observatório Europeu de Droga e Toxicodependência 
(OEDT);

Consumos e comportamento desviante: 
Intervir para Prevenir
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“Os consumidores de droga representam uma 
parcela considerável da população prisional e são 
desproporcionalmente afetados por problemas de 
saúde e sociais relacionados com o consumo de 
droga” (OEDT, 2012, p. 38).

Estes dados revelam a associação entre os 
consumos e o recurso a meios ilícitos para sustentar 
o s  m e s m o s  ( I n s t i t u t o  d a  D r o g a  e  d a  
Toxicodependência, 2009). 

Tendo em base estes dados, foram criados e 
implementados dois programas específicos para a 
redução/cessação do consumo de substâncias 
psicoativas: 

i) Programa de prevenção secundária indicada do 
consumo de substâncias psicoativas;

ii) Programa de prevenção terciária/quaternária 
de redução do consumo de canabinóides.

Estes apresentam as seguintes caraterísticas:
i) Programa de prevenção secundária indicada do 

consumo de substâncias psicoativas
De acordo com a bibliografia científica, a 

correlação entre as competências psicossociais, os 
consumos e a recaída nestes, fundamenta a crescente 
importância dos programas de prevenção incluírem o 
treino destas competências (Van Hasselt, Hersen & 
Milliones, 1978, cit in, Monti, Abrams, Bonkoff & 
Zwick, 1986. p. 114).

Os estudos de Marlatt, Kosturn e Lang (1975) 
verificaram a correlação entre um défice de 
assertividade e o consumo abusivo de álcool, e entre a 
existência de problemas de relacionamento 
interpessoal e a recaída em consumos de substâncias 
psicoativas (Monti, Abrams, Bonkoff, & Zwick, 
1986). 

Pelo exposto, defende-se a incorporação do treino 
de competências sociais e estratégias de 
comunicação junto da população alcoólica, assim 
como o seu treino generalizado, quer ao nível da 
prevenção primária com crianças, jovens e famílias 
em risco, mas também em intervenções de cariz 
secundário e terciário, com adultos abusadores de 
substâncias (Monti, Abrams, Binkoff & Zwick, 
1986).

O Programa de prevenção secundária indicada do 
consumo de substâncias psicoativas visa promover 
as competências psicossociais, reforçando 
mecanismos de proteção pessoais e possibilitando ao 
indivíduo a aquisição de estratégias que o capacitem 
a lidar com as pressões sociais (sociais, grupos de 
pares e ambientais), potenciadores ao consumo de 
substâncias.

De acordo com as informações expostas 
anteriormente, a elaboração do presente programa, 
seguiu o modelo preconizado por Botvin, (2004) 
programa de prevenção denominado Life Skills 
Training (LST), bem como pelo Modelo Cognitivo-
Comportamental (Beck, Wright, Newman, & Liese, 

1993) focado no tratamento do consumo/abuso de 
substâncias psicoativas.

Quanto ao segundo programa:
ii) Programa de prevenção terciária/quaternária 

de redução do consumo de canabinóides.
O programa supracitado foi especificamente 

pensado e aplicado com população consumidora 
abusiva/dependente de canabinóides. 

A sua fundamentação é fácil de compreender, 
visto que, os canabinóides são a substância ilícita 
mais consumida e difundida a nível mundial 
(American Psychological Association - APA, 1987; 
Weiss & Millman, 1991, Cit., in. Beck, Wright, 
Newman, & Liese, 1993, p. 6 ), apresentando 
consequências para a saúde psicológica e 
psiquiátrica, sendo que os seus consumidores 
apresentam um risco acrescido de se tornarem 
policonsumidores (APA, 1987; Weiss & Millman, 
1991).

Este programa baseou-se em várias correntes de 
intervenção utilizadas com população adita, 
nomeadamente no modelo Transteórico de 
Prochaska, DiClemente e Norcross (1992), na 
Entrevista Motivacional de Miller e Rollnick, 
(1991), no Modelo Cognitivo-Comportamental 
(Beck, Wright, Newman, & Liese, 1993) focado no 
tratamento do consumo/abuso de substâncias 
psicoativas e no Modelo da prevenção da recaída de 
Marlatt e Gordon (1985).

Em ambos os programas, pretende-se:
  Transmitir informação psicoeducativa clara 

sobre os efeitos e as consequências do 
consumo das substâncias psicoativas; 

  Identificar as atitudes, comportamentos e 
consequências face aos consumos pela adoção 
de técnicas  do modelo Cogni t ivo-
comportamental (Beck, Wright, Newman & 
Liese, 1993);  

  Assimilar habilidades sociais ao nível da 
comunicação assertiva, coping com stress, 
ansiedade, e resolução efetiva de problemas. 

  Proporcionar a assimilação de estratégias 
para a manutenção dos comportamentos 
abstinentes através da estruturação de 
mecanismos de proteção pessoais.

Importância da prevenção
Finalizamos este artigo, justificando a 

pertinência do investimento em programas 
preventivos de dependências, visto que a melhor 
forma de evitar as consequências nefastas do 
consumo de substâncias é a prevenção. Idealmente; 
“…a Prevenção passa obrigatoriamente por evitar 
um dano antes que este aconteça. A prevenção de 
consumos visa evitar que (…) consumam, ou no 
caso de já terem iniciado, evitar que se torne um 
problema de maior gravidade” (Filipe-Saraiva, 
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2016, p. 130).
É claramente assumido que “… a problemática da dependência é algo muito sério e nocivo para a saúde 

física, psicológica, familiar e social. Multiplica-se a informação sobre as mesmas, mas o seu consumo mantem-
se, continuando a surgir novas "drogas", novas formas de consumos, novas caraterísticas para o mesmo velho 
problema: a dependência” (Filipe-Saraiva, 2016, p. 24).

Assim sendo, a atuação preventiva pode desenrolar-se a nível individual ou grupal, mas deve visar trabalhar 
um conjunto de estratégias e competências que possibilitem, por um lado, reforçar os mecanismos de proteção 
face aos consumos, e por outro, minimizar os fatores de risco (Filipe-Saraiva, 2016).

A estas informações acrescenta-se que “Os custos associados à prevenção são, de longe muito mais 
lucrativos, do ponto de vista económico, jurídico e biopsicossocial. Por cada dólar investido na prevenção, 
poupa-se dezoito dólares americanos a nível social - saúde, justiça, educação e trabalho” (Miller & Hendrie, 
2009, Cit in Filipe-Saraiva, 2016, p. 24).

Conclusão
Atendendo a que a população reclusa e ex-reclusa apresenta propensão, por um lado, aos consumos, por 

outro, à delinquência, e que 30,9% dos indivíduos privados de liberdade, são-no por crimes diretamente 
associados ao consumo de drogas (INCAMP, 2014), e 60% dos jovens internados em centros educativos 
revelaram estar sob o efeito de substâncias psicoativas, no momento do crime atual, considera-se pertinente 
intervir junto deste público, no sentido de minimizar “os riscos de um eventual mal para a sociedade” 
(Presidência do Conselho de Ministros, 2001, p. 29). O trabalho preventivo procura um duplo objetivo, prevenir 
os consumos psicoativos, extrapolando o intuito preventivo para a prevenção de comportamentos desviantes, 
sendo estes estabelecidos através da aplicação dos programas psicoeducativos referidos.
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Resumo
A avaliação do dano requer um trabalho árduo, minucioso e rigoroso, já que desta avaliação resulta uma 

decisão do Tribunal que afetará a vida das partes envolvidas. Sendo assim, o Tribunal precisa de reunir as 
informações e as avaliações o mais completas possíveis para que o dano possa ser reparado.  

Se a avaliação do dano já é uma tarefa difícil, quanto mais se falarmos na avaliação do dano pós-traumático, 
seja ele causado por um acidente rodoviário, catástrofe natural, ambiente de guerra, entre outros, que pelas suas 
características especiais requer um cuidado redobrado na sua avaliação.  

Palavras-chave: dano; stress pós-traumático; perícia. 

Iara Brito, Criminóloga, Associação Portuguesa de Criminologia

A avaliação do dano implica rigor na peritagem 
tendo em vista a lei, de acordo com o âmbito do 
Direito em que estamos a atuar. A avaliação deve ser 
feita com “rigor e completude” para habilitar o 
Tribunal a fixar uma indemnização justa e adequada 
(Simas Santos 2003). Com isto, contribuir-se-á para a 
desejada reparação do dano, como 
p r e v e n ç ã o  g e r a l  p o s i t i v a  d e  
reintegração dos bens jurídicos 
violados e para o reforço da ideia da 
reparação como reação criminal 
autónoma. A avaliação do dano, 
designadamente o dano corporal, 
permite obter informação acerca das 
consequências da ação, sobre a lesão, 
cooperando com o Tribunal na 
determinação do tipo legal cometido. 

No que toca ao Direito Penal, ao longo do Código 
podemos ver registada, várias vezes, a menção à 
reparação, o que revela a importância que hoje é 
assumida da reparação enquanto elemento integrante 
e conformador da punição e, portanto, da avaliação 
do respetivo dano. A doutrina mais recente tem 
procurado dar relevo penal à indemnização 
emergente, isto é, à reparação do dano. Sendo assim, 
passamos de uma conceção bipolar relativamente às 
consequências jurídicas do crime (penas e medidas 
de segurança) para uma tripolar: penas, medidas de 
segurança e indemnização (ou reparação) do dano. 
Para estes efeitos, têm-se feito esforços para que a 
vítima não seja olvidada dos processos jurídicos. 
Questões como as do apoio psicológico e material à 
vítima, acesso ao direito e reparação do dano 
começam a ganhar mais evidência (Simas Santos 
2003). 

O dano pode ser físico ou psíquico; o primeiro 
poderá ser mais facilmente observado e verificado 
por puder ser visto a “olho nu”, contudo, o dano 

psíquico é muitas vezes esquecido. Mas, os 
parâmetros centrais de medida de vitimação para 
serem corretos devem incluir ambos, o físico e o 
psíquico (Arce and Fariña 2014). 

Na perspetiva de alguns autores, o dano é 
“normal” no sentido em que é consubstancial à 

condição humana e aparece-nos de 
forma sistemática (Casado-Blanco 
and Castellano-Arroyo 2013). 
Contudo, talvez esteja a ser dada 
pouca importância  ao  efe i to  
psicológico resultante de eventos 
traumáticos, assim como a sua 
valoração e tratamento. O stress 
refere-se a uma reação específica que 
se ativa nas situações em que 
percebemos que não dispomos de 

recursos suficientes para responder às necessidades, 
ou seja, é a ativação global do nosso organismo 
(psíquico, neurofisiológico, físico, etc.) a lutar 
contra a ameaça (idem). 

O primeiro autor a falar de stress foi Hans Selye 
em 1934, que observou que todos os pacientes, 
independentemente da doença que sofriam, 
apresentavam sintomas comuns do ponto de vista 
fisiológico, mas também psicológico. É sabido que o 
stress é condicionado por 3 fatores: o ambiente, o 
modo como este é interpretado, bem como o 
mecanismo de elaboração de acordo com os seus 
recursos, o que vai provocar uma resposta pessoal e 
individual, adequada para a solução do conflito. 

Após a Primeira Guerra Mundial, o termo “shell 
shock” pareceu referir-se às reações que os soldados 
experimentaram na frente de batalha devido às 
explosões de minas e granadas, que causaram 
estados de mutilação, surdez, tremor generalizado, 
incapacidade de andar ou ficar de pé, perda de 
memória, visão, paladar e olfato. Durante a Segunda 
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Guerra Mundial, o psicanalista Kardiner cunhou o 
termo "neurose traumática" alertando sobre a 
importância do tratamento precoce desses pacientes, 
para impedir a consolidação de neuroses em formas 
crônicas, geralmente de difícil tratamento. Mais 
tarde, apareceram diferentes denominações como 
"neurose de guerra, neurose de terror, fadiga de 
combate, coração de soldado, coração irritável e 
choque pelo bombardeio" (Casado-Blanco and 
Castellano-Arroyo 2013). 

Após estes desenvolvimentos e estudos 
progressivos bem como a ampliação da experiência 
profissional, surge o termo de Perturbação de Stress 
Pós-Traumático (PSPT). O que levou à emergência 
científica deste quadro clinico foram os estudos com 
os veteranos do Vietnam, que aparece como uma 
entidade nosológica em 1980, coincidindo com a 
publicação do DSM-III. A PSPT agrupa dois aspetos 
claramente definidos: a presença de resposta de 
stresse que é patológica e o próprio trauma. Falamos 
de PSPT quando o indivíduo vivencia situações 
inesperadas e incontroláveis que afetam fortemente o 
seu senso de segurança e autoconfiança, causando 
reações intensas ou respostas de medo ou 
desesperança. É um termo multidimensional e 
complexo em si, e que está associado a um grupo de 
transtornos mentais intimamente relacionados com 
sequelas e danos psíquicos. 

Perturbação de Stress Pós-Traumático 
(PSPT) e a sua Avaliação

Desde o surgimento deste quadro clinico 
germinou um importante debate a partir dos aspetos 
médicos, psiquiátricos, psicológicos e médico-
legais, onde os processos que alegam tais sintomas 
cresceram significativamente. Em princípio, ter sido 
exposto a stresse traumático era, por definição, uma 
condição necessária para a PSPT, pese embora seja 
uma condição necessária, é insuficiente. Por outras 
palavras, alguns autores consideram que a 
predisposição a apresentar este quadro é 
preferencialmente uma questão individual, isto é, há 
que considerar a forma como os acontecimentos são 
processados pelo indivíduo (Casado-Blanco and 
Castellano-Arroyo 2013). Anexamos a este 
pensamento, o conceito de resiliência, sendo esta a 
capacidade de adaptação, recuperação ou 
adaptabilidade. 

Nas diferentes versões do DSM, os requisitos para 
o estabelecimento de seu diagnóstico sofreram 
mudanças importantes. O DSM-III identificou 2 
subtipos: a perturbação de stresse pós-traumático 
agudo, quando os sintomas começam durante os 6 
meses seguintes ao trauma e não duram mais de 6 
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meses e perturbação de stresse pós-traumático crônico 
ou tardio, quando os sintomas duram 6 meses ou mais 
ou aparecem pelo menos 6 meses após o trauma 
(Casado-Blanco and Castellano-Arroyo 2013).  

A PSPT, muitas vezes, ocorre com outras desordens 
psiquiátricas, tais como: depressão, transtornos de 
ansiedade, abuso de substâncias, transtorno de 
personalidade borderline, etc (Kozaric-Kovacic 2001). 
O desafio de fazer um diagnóstico de PSPT é 
especialmente complicado durante uma avaliação 
forense e enquanto se desenvolve um diagnóstico 
diferencial devido à necessidade de estabelecer a 
categoria diagnóstica mais precisa (idem). A fim de 
despistar  possível  s imulação,  os  peri tos ,  
frequentemente, recorrem a métodos forenses tais 
como repetição de perguntas rápidas, identificação de 
contradições e presença de sintomatologia extrema ou 
rara, contudo, em casos de PSPT são menos úteis, uma 
vez que um evento que leva ao trauma é muitas vezes 
confuso para a vítima se lembrar e os detalhes podem 
parecer irreais. Sendo assim o que se propõe é a 
inclusão de diferentes métodos de avaliação, como 
avaliação psicológica baseada numa avaliação 
psicométrica e psiquiátrica alicerçada no critério de 
diagnóstico e avaliações clinicas, pois desta forma é 
possível obter-se um diagnóstico mais objetivo e uma 
terapia e tratamento o mais apropriados possível, 
sobretudo em contexto forense (Kozaric-Kovacic 
2001). 

São várias as etiologias que podem causar 
Perturbação de Stress Pós-Traumático (acidentes de 
trabalho, acidentes de viação, ambiente militar, etc.). 
Todas estas formas de sinistralidade constituem 
matéria médico-legal, dado que implica, um prejuízo 
físico e/ou psíquico, assim como uma responsabilidade 
que pode ser civil, laboral e/ou penal. 

O diagnóstico de PSPT compreende a tríade clinica 
de fenómenos invasores, de evitação e resposta de 
híper-ativação. O básico é determinar a experiência de 
um evento traumático, seguidamente aparecem os 
sintomas de re-experimentação, onde fica de fora o 
controlo da pessoa, aparecendo de forma persistente 
imagens, pensamentos, sensações, lembranças, ruídos 
ou odores relacionados com o trauma, de forma 
espontânea ou influenciados por estímulos que 
relembram o acontecimento. Posteriormente, o 
paciente inicia a fase de evitação com mecanismos de 
isolamento social e evitação de conversas, objetos, 
pessoas, lugares, inclusive situações que podem gerar 
lembranças do evento traumático. Esta situação leva o 
paciente a um estado geral de híper-alerta e aumento da 
ativação que se pode expressar por transtornos de sono, 
défices de concentração, irritabilidade fácil e até 
reações violentas, histeria sensorial com resposta de 
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alerta exagerada e um estado de híper-vigilância, que 
em conjunto afeta o dia-a-dia. 

Na avaliação do dano pós-traumático é importante 
a descrição detalhada das lesões e sequelas 
resultantes. Este é um aspeto central e fundamental 
para perceber a globalidade do dano e, 
posteriormente, se determinarem os diferentes 
parâmetros de dano suscetíveis de serem objeto de 
indemnização. Sendo assim, os peritos devem, ao 
elaborar o relatório pericial, atender a que a descrição 
do evento traumático, com base na informação da 
vítima ou de quem a acompanhe ou dos registos 
clínicos relativos ao acidente em causa (Sózinho, 
Coelho, and Magalhães 2011) é fundamentada e deve 
sistematicamente incluir: data, local, mecanismo, 
tipo e circunstâncias do evento traumático; lesões 
resultantes (descrição genérica, de acordo com a 
informação prestada pela vítima e descrição 
detalhada de acordo com a informação dos registos 
clínicos); estabelecimentos médicos onde foi 
assistida, complicações surgidas e tratamentos 
efetuados; internamento(s) e data(s) de alta(s) 
hospitalar(es); consulta(s) em ambulatório e 
respetiva(s) data(s) de alta(s); data(s) de retoma(s) da 
atividade profissional ou outras circunstâncias, como 
a mudança de atividade, desemprego ou aposentação.

Com o rigor que se exige às perícias forenses, a 
relação causa-efeito tem de ser estabelecida entre o 
evento stressante e o resultado do dano produzido. 
Para isso é necessário discutir o estado anterior da 
vítima com respeito à sua saúde anterior ao 
acontecimento (Casado-Blanco and Castellano-
Arroyo 2013). Portanto, devem ser descritos os 
antecedentes pessoais patológicos e/ou traumáticos 
que possam ser importantes ou influenciar o 
resultado final do estado sequelar relativo ao caso 
(com base em informação prestada pela vítima ou o 
seu acompanhante e/ou registos clínicos, indicando-
se a fonte). Tudo isto será essencial para a ponderação 
do nexo de causalidade entre o traumatismo e o 
dano, designadamente pela circunstância de poder 
dar indicações quanto ao eventual estado anterior da 
pessoa relativamente ao traumatismo. A avaliação do 
nexo de causalidade é a “pedra angular” da avaliação 
médico-legal, uma vez que só a partir do 
estabelecimento deste nexo se pode avançar para a 
definição da data de consolidação e dos parâmetros 
de dano temporários e permanentes. Podemos definir 
data de consolidação como a data a que se recorre 
quando as lesões estabilizaram, tendo contudo 
resultado sequelas que, do ponto de vista médico-
legal, não são suscetíveis de significativa evolução. 
Outro conceito diverso é a cura, nos casos em que não 
resultaram sequelas. Assim, a data de consolidação é 

fundamental para separar os períodos de dano 
temporário de dano permanente e, desta forma, 
quantificar os tempos de danos temporários 
(Sózinho, Coelho, and Magalhães 2011). 

O nexo de causalidade (imputabilidade médica) 
corresponde ao estabelecimento de uma relação 
entre a alteração na integridade psicofísica de uma 
dada pessoa e um determinado evento (mais 
frequentemente traumático). Na ponderação deste 
nexo o perito deverá ter em consideração os critérios 
clássicos propostos por Muller e Cordonier: natureza 
adequada do ato/evento em causa para produzir as 
lesões ou sequelas observadas; certeza diagnóstica, 
ou seja, uma natureza adequada das lesões ou 
sequelas à etiologia em causa; exclusão da pré-
existência do dano; adequação entre a região atingida 
e a sede da lesão ou sequela; adequação temporal; 
encadeamento anatomo-clínico e exclusão de causa 
estranha (Magalhães et al. 2010). 

No diagnóstico com uma entrevista clinica, o 
perito médico deve considerar o carácter 
multidimensional e necessariamente complexo 
destas perturbações; daí que uma entrevista global e 
multidimensional seja a estratégia de avaliação mais 
adequada para o diagnóstico (tendo em conta a 
informação verbal e não verbal). Um adequado 
processo de entrevista permite ao paciente relatar a 
sua experiência e as suas impressões, tendo a 
oportunidade de expressar-se com liberdade num 
ambiente empático e não crítico, onde os pacientes e 
familiares necessitam de compreensão e apoio 
enquanto encontram uma justificação para a 
experiência vivida (Casado-Blanco and Castellano-
Arroyo 2013). Porém, no campo médico-legal é 
diferente, uma vez que o espaço de trabalho 
determinado pela atividade probatória é 
substancialmente diferente do campo clínico. No 
contexto especialista, a relação é desigual, a verdade 
é procurada antes do bem-estar do paciente e às vezes 
até a exploração da verdade é nociva para este. 
Assim, é preciso considerar que a dada situação que 
causou o trauma, o perito deve fazer um esforço para 
criar uma boa relação com o paciente, já que em 
diferentes fases ele pode demonstrar diferentes 
manifestações como vergonha ou culpa. Também é 
preciso atentar ao relato dos detalhes do 
acontecimento, devendo estar em relação com o 
objetivo da peritagem (idem). 

A descrição dos danos deve ser rigorosa, clara, 
objetiva, pormenorizada, sistematizada e 
compreensível, mesmo para não médicos. A fim de 
garantir uma descrição global e personalizada do 
dano, pode seguir-se o modelo da avaliação 
tridimensional que inclui: corpo, funções e situações 
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(idem). As sequelas no corpo com as suas particularidades morfológicas, anatómicas, histológicas, fisiológicas e 
genéticas, devem ser descritas de forma orientada e rigorosa, com indicação de todas as características das 
lesões, nomeadamente: tipo (e.g., equimose, escoriação, ferida cortante, no caso das lesões; cicatriz, dismorfia, 
amiotrofia, dismetria, alteração da amplitude ou da estabilidade articular, desvio do eixo ou rotação do membro, 
perda de segmento ou órgão, alteração na força, sensibilidade, equilíbrio, no caso das sequelas); localização 
precisa; cor (quando for caso disso) e dimensões exatas (descrevendo dimensões e graus e, no caso do exame 
ortopédico e neurológico, comparando com o lado contra-lateral sempre que possível).

Conclusão 
Verifica-se que a avaliação do dano é tarefa complexa e exige rigor e completude, sendo que no campo 

forense, tal tarefa reveste-se ainda de maior dificuldade e delicadeza. Na avaliação do dano pós-traumático é 
importante a descrição detalhada das lesões e sequelas resultantes, sendo este um aspeto central e fundamental 
para perceber a globalidade do dano. Uma avaliação mal conduzida porá em causa toda a validade e utilidade da 
perícia médico-legal. Portanto, o perito deverá cumprir com as recomendações existentes na literatura, resultado 
de estudo, investigação e experiência profissional, para puder satisfazer os critérios para uma boa perícia. 

No diagnóstico de Perturbação de Stress Pós-Traumático com uma entrevista clinica, o perito deve considerar 
o carácter multidimensional e necessariamente complexo destas perturbações e ter consciência de que uma 
entrevista global e multidimensional é a estratégia de avaliação mais adequada, se levada em conta a informação 
verbal e não-verbal. 

Por último, é muito importante não nos esquecermos do nexo de causalidade entre o traumatismo e o dano, 
designadamente pela circunstância de poder dar indicações quanto ao eventual estado anterior da pessoa 
relativamente ao traumatismo. 
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por ano para este efeito. 

Em caso de dúvida, por favor use o mail 
apcriminologia@gmail.com ou os contactos telefónicos 
937 516 990 / 912 607 921 
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á mais de quinhentos anos Portugal se 

l ançava  rumo ao  desconhec ido  Hdescobrindo o Brasil, firmando assim 

fortes laços entre essas duas importantes nações 

ocidentais. As raízes históricas dessa relação 

explicam, e muito, a proximidade dos povos, mas ao 

contrário do passado onde os portugueses cruzavam 

o atlântico em busca de novas oportunidades, hoje 

são os brasileiros que rumam em direção à Europa.

Os motivos para o referido fenômeno 

imigratório são inúmeros, porém a origem é a 

mesma: a instabilidade socioeconômica em que se 

encontra o Brasil. Como cidadão queremos sempre o 

melhor para nós e nossos pares, sendo extremamente 

justa a busca por melhor qualidade de vida e sem a 

menor sombra de dúvidas a Europa apresenta 

grandes atrativos, podendo ser facilmente constatado 

a afirmativa, pelo IDH (Índice de Desenvolvimento 

Humano) dos países localizados no velho continente.

Comparativamente ao Brasil, em Portugal os 

serviços públicos básicos são oferecidos com 

qualidade. A saúde, a educação, o emprego e 

principalmente a segurança são os maiores atrativos 

para os imigrantes da antiga colônia. Estimativa 

recente mostra que aproximadamente 80 mil  

brasileiros imigraram para Portugal, causando assim 

efeitos positivos e negativos em toda a sociedade 

portuguesa. Tal fenômeno obriga o poder público a 

rever suas políticas de imigração, visando sempre o 

bem estar da nação destino, o que entendemos ser 

esta uma salutar e legal medida no sentido literal da 

palavra para qualquer país organizado.

Como mencionamos anteriormente, são 
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inúmeros os motivos imigratórios. Neste artigo 

focaremos na questão da segurança pública, assunto 

diretamente ligado à criminologia, ramo do 

conhecimento de fundamental importância para 

entender o fenômeno criminal, que impacta 

diretamente em diferentes setores da administração 

públicas. Infelizmente no Brasil essa importante 

materia, é pouco explorado e reconhecida, sendo 

apenas uma cadeira eletiva na maioria dos cursos de 

Direito. A ausência do verdadeiro especialista em 

ciência criminal pode ser considerada um dos 

principais motivos da crise de segurança que assola a 

sociedade brasileira.

Segurança pública é direito fundamental 

garantido pela Constituição da República Federativa 

do Brasil de 1988 e pela Constituição da República 

portuguesa. Como descritos em seus artigos.

Art. 144 da CF88. A segurança pública, dever do 

Estado, direito e responsabilidade de todos, é 

exercida para a preservação da ordem pública e da 

incolumidade das pessoas e do patrimônio .....Art. 

27 da CRP. 

1. Todos têm direito à liberdade e à segurança...

Apesar da importância desse bem jurídico, é 

fato que o poder público brasileiro se mostra 

ineficiente na prestação deste Direito. Os motivos 

pelo atual cenário de desordem e insegurança 

pública são inúmeros, necessitando de grande obra 

literária e profundo estudo para descrever tal 

fenômeno. O objetivo deste artigo é demonstrar de 

maneira simples e direta, a estreita relação entre o 

medo da violência e o sentimento diário de 

insegurança do brasileiro com a “fuga” do território 
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nacional, buscando em outro país este direito básico e fundamental para a existência humana e da simples 

convivência em sociedade. 

A falta de segurança pública inviabiliza qualquer outro ramo da atividade humana. Os impactos da 

violência são nefastos e o controle dos índices criminais é fundamental para o desenvolvimento das sociedades 

organizadas. Como ensina o grande sociólogo Émile Durkheim: “o crime é um fato social”,inerente a qualquer 

sociedade, ocorrendo em qualquer local, em qualquer tempo independente do nível de desenvolvimento. No 

Brasil, a explosão da violência somada ao sentimento de impunidade, levou o país a diversos recordes criminais, 

que não trazem qualquer orgulho aos seus habitantes e demonstra a dura realidade nacional. 

Segundo dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, somente no ano de 2017 ocorreram no Brasil 

63.880 mortes violentas intencionais, sendo estes números, o somatório de homicídios dolosos, latrocínios, 

vitimização policial, letalidade policial e lesão corporal seguida de morte, tendo como taxa básica a fração de 

30,8 obitos por cada 100 mil habitantes, representando um aumento de 2,9% em relação ao ano anterior. 

Focamos na vida, por tratar-se do bem jurídico mais importante em qualquer ordenamento jurídico. Os números 

não mentem e, apesar da existência de cifra negra e subnotificações,  são assustadores ainda mais quando 

comparados aos números portugueses. 

O Estado do Rio de janeiro, que tem como capital, cidade de mesmo nome, mundialmente conhecida 

como a cidade maravilhosa sendo o principal cartão postal do país, será a base deste artigo por ser a nossa área de 

atuação profissional. Para demonstrar o impacto da atual realidade da segurança pública brasileira nos demais 

ramos dos setores públicos e privados, começaremos pela educação, setor de fundamental importância para o 

desenvolvimento de qualquer sociedade organizada. 

Somente o município do Rio de Janeiro possui 1.537 escolas, a maior rede de ensino público da América 

Latina, segundo dados da Secretaria Municipal de Educação. Muitas destas escolas estão localizadas no interior 

de favelas, sob fortes influências do tráfico de drogas. Entorpecentes são vendidos de forma ostensiva em suas 

portas, deixando alunos e professores a mercê de traficantes. Quando a polícia necessita atuar para reprimir tal 

conduta criminosa desencadeam conflitos armados de proporções comparadas à guerras regulares pelo mundo, 

uma vez que os criminosos possuem verdadeiros arsenais compostos por fuzis, metralhadoras e granadas, 

permitindo reação violenta à atividade policial.

 Apesar de fortes críticas, as operações policiais são necessárias, mas pelo alto grau de risco devem ser 

pautadas na inteligência, do contrário apresentarão efeitos colaterais tais como ocorrências de “bala perdida” e 

interrupção das aulas. Surge assim uma indagação preocupante: Como educar nossas crianças neste cenário 

caótico?

Outro bem fundamental garantido em qualquer ordenamento jurídico mundial é a saúde. No Brasil este 

direito está totalmente sucateado, deixando o cidadão refém dos planos privados, ampliando ainda mais a 

desigualdade social do país, aonde quem tem dinheiro paga e aqueles menos abastados recorrem ao péssimo 

serviço público. 

A violência e a inoperância da segurança pública tem relação direta com a saúde. Os números de baleados 

são maiores do que em países em guerra civil. Segundo levantamento nos hospitais da rede pública, 4.400 

pessoas foram baleadas em 2017 somente no Rio de Janeiro (noticia da globo News). Como consequência 

lógica, os gastos com intervenções médicas e recuperação de feridos por PAF (projétil de arma de fogo) são 

exorbitantes, dinheiro este que poderia ser investido em outras demandas urgentes, como a saúde básica, 

fundamental para a prevenção de doenças e com forte impacto na qualidade de vida da população.   

Emprego é fundamental e somente através dele homens e mulheres sustentam suas famílias dignamente. 
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No Brasil, segundo dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), existem aproximadamente 

12 milhões de desempregados. A violência também tem impacto importante nestes números. Recentemente, o 

município do Rio de Janeiro teve uma explosão do crime de roubo de carga, aumentando os custos das empresas 

com segurança privada, valores estes que são repassados diretamente aos consumidores, aumentando o custo de 

vida. Grandes empresas e indústrias, com o medo da violência e insatisfeitas com o aumento dos custos, 

fecharam suas portas no Estado, acabando com vários postos de trabalho, demonstrando assim, o impacto direto 

da violência na empregabilidade do povo.

Habitação, moradia e circulabilidade são outras necessidades fundamentais. A falta de segurança cria um 

fenômeno interessante, onde os criminosos circulam livremente nas cidades enquanto os cidadãos de bem se 

encastelam em suas residências e condomínios fechados, pseudoprotegidos por segurança privada e aparatos 

tecnológicos. De fato, o Direito Constitucional de ir e vir está cada vez mais restrito, devendo o cidadão sempre 

saber como, quando e onde irá, visando minimizar a possibilidade de ser vitima de criminosos. Hoje, o brasileiro, 

em especial o residente do Rio de Janeiro, vive dentro de “bolhas" de segurança, mas em algum momento ele tem 

que sair, colocando se em risco na "selva de pedra" que se tornou esta cidade e aqui o cidadão de bem quase 

sempre é a presa.

A incolumidade do patrimônio citada no texto constitucional não existe, perdemos basicamente o direito 

à propriedade. A escolha de bens não é feita por suas qualidades funcionais, pelo contrário, os bens menos 

visados pelos criminosos são, hoje, os mais adquiridos pela população. Casas luxuosas, carros e motocicletas 

potentes e de última geração, são um risco quando adquiridos, então um questionamento comum é: “para quê 

estudar, trabalhar, buscando melhores salários para adquirir conforto, se pela falta de segurança não posso 

comprar o que quero e lutei tanto para conseguir?” e qual o impacto disso na economia.

Por fim, o Brasil se orgulha de ser um país democrático, aonde os eleitores, através de voto direto, elegem 

seus representantes políticos e os dirigentes do país, entretanto, a crise da segurança pública é algo extremamente 

lesivo, que coloca em risco até mesmo o sistema politico eleitoral brasileiro. Nas comunidades com influência de 

criminosos, tráfico ou milícia, somente os candidatos com a autorização do poder paralelo e que atendem aos 

seus interesses, estão autorizados a fazer campanha eleitoral, conseguindo ser eleitos na base da ameaça ou 

compra de votos, transformando-se em representantes do crime e não do povo, colocando em risco todo o 

sistema democrático de nosso país.     

 Em visita recente a Portugal fui questionado por amigos portugueses sobre o que eu mais tinha gostado 

no país. Além das belezas naturais e da hospitalidade do povo, a tranquilidade e o prazer de andar pelas ruas de 

madrugada com todos os meus pertences, inclusive no centro de uma grande cidade, me chamou muita atenção. 

Apesar de saber que todos os lugares apresentam problemas, a diferença entre o Porto, cidade aonde me 

hospedei, e o Rio de Janeiro é algo abismal. A preservação do direito de ir e vir, patrimônio e a sensação de 

liberdade, que para muitos parece algo comum, é algo almejado e distante para várias sociedades pelo mundo, e 

me incluo neste grupo de desfavorecidos. 

Estamos perdendo a batalha, mas não perdemos a guerra, pois não só de notícias ruins vive o Brasil. As 

possibilidades para virar esse jogo são reais, porém muito trabalhosas. Em primeiro lugar, devemos entender que 

a questão da segurança pública é um problema sistêmico e que não é somente com ações de polícia e de 

policiamento ostensivo que resolveremos tal questão. Atitudes técnicas em educação, planejamento familiar, 

infraestrutura urbana, controle de fronteira e alterações legislativas devem sempre ser empregadas de maneira 

sinérgicas para resolver essa grave problemática nacional.

Atualmente somente as forças policiais estão na linha de frente no combate à criminalidade e estão sendo 
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severamente criticadas por uma responsabilidade que não é, nem de longe, sua exclusividade. Quando falamos 

de analfabetismo não culpamos o professor, no caos da saúde não culpamos o médico e na morosidade do 

judiciário não culpamos os juízes, o que é extremamente justo, visto que estes profissionais estão dentro de um 

sistema e não devem ser responsabilizados de maneira exclusiva pela ineficiência do mesmo. Por que tal 

argumentação não ocorre com as forças policiais, sendo estes servidores diretamente responsabilizados pela 

crise enfrentada? A quem interessa desmoralizar nossos policiais? 

Nossas polícias são as primeiras instituições públicas e, por diversas vezes, as únicas a atuarem nesta 

crise, sofrendo todas as mazelas resultantes do caos que encontra-se a segurança. Pesquisa recente realizada no 

âmbito da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (PMERJ), chegou a uma conclusão estarrecedora: ser 

policial neste Estado Brasileiro é mais arriscado do que ter participado de qualquer grande guerra do século 

passado. Esta conclusão foi alcançada, fazendo uma relação básica entre o número de baixas médicas, mortos e 

feridos com o efetivo empregado em determinado periodo. 

Este último grupo de servidores públicos é o mais vulnerável, dentre todos, com uma taxa de homicídio 

próximo aos 250 por 100 mil, superando, em muito, as taxas deste crime já demonstradas neste artigo. Dai surge 

outro questionamento, “se os criminosos matam policiais, o que farão com sua familia?”. Somente no ano de 

2017, tivemos o alarmante número de 134 policiais militares assassinados no Estado do Rio de Janeiro, apesar 

das fortes  críticas a estes profissionais, a realidade é que quem deveria proteger esta morrendo e pior, por 

incompetência do poder público.  

Por vezes nos perguntamos se é motivo de orgulho ou preocupação, a melhor tropa de combate urbano do 

mundo estar sediada no Rio de Janeiro. O Batalhão de Operações Policiais Especiais, o BOPE-RJ, reconhecido e 

admirado internacionalmente, é a tropa com o maior número de horas de combates reais em todo o planeta. Esta 

equipe é e sempre será necessária para garantir a segurança da população, funcionando na pratica como um 

seguro; "é melhor ter e não precisar, do que precisar e não ter". Países que abandonaram suas forças especiais 

estão voltando a valorizá-las, seja pela questão da criminalidade ou do terrorismo. Em situações de extremo risco 

são esses servidores a última barreira entre o terror e a população de bem. 

Apesar de ter a honra de fazer parte desta tropa de elite e saber da sua competência e capacidade, quanto 

mais estudo, chego a conclusão de que tanto preparo e qualidade não é suficiente para resolver o problema do 

Estado, ter a melhor polícia não basta, o importante é ter o melhor sistema de segurança pública, que vai muito 

além das forças e ações policiais.     

 Como tudo se resolve na base da política e assim deve ser, devemos entender que tais medidas necessitam 

de planejamento com reflexos e reações a longo prazo, não existindo receitas milagrosas para questões tão 

graves. Logo, as medidas adotadas devem ser de Estado, permanentes e não de governo, temporárias e aqui 

observamos o “x” da questão. Como adotar tais medidas se nossos governantes, além de pouco técnicos, 

precisam ser reeleitos de 4 em 4 anos? É mais fácil fazer pirotecnia e maquiagens do que resolver de fato o 

problema. Enquanto perdemos tempo com discussões de assuntos menos importantes e com uma polarização 

oportunista manipulada por partidos políticos, e por parte da mídia, o problema se avoluma criando um passivo 

incalculável para as próximas gerações.

Depois da exposição de tantas questões problemáticas, é fato que a violência e a ineficiência da 

segurança pública são um dos principais motivos da imigração atual da população brasileira para Portugal. A 

antiga metrópole por suas qualidades e proximidades culturais e de língua com o Brasil se torna um grande 

atrativo, mas devemos lembrar que em Portugal não há espaço e muito menos oportunidades para todos nos. 

Educação, saúde, emprego, infraestrutura e estabilidade política são direitos e garantias fundamentais 
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para qualquer sociedade e de fato a violência vem minando a cada dia estes Direitos Constitucionais no Brasil. 

Existe solução para mudarmos este cenário, sempre com ações de caráter técnico passando pelos conhecimentos 

de criminologia, que nossa proximidade com nossos irmãos portugueses continuem e prospere mas não por 

medo e sim pelo livre arbítrio inerentes a todos nos seres humanos. Apesar dos problemas relatados e da dura 

realidade atual, é possível progredir como nação, mas como eternizado na bandeira brasileira, o progresso só é 

possível com ordem. Continuemos firmes no propósito, pois missão dada, é missão cumprida. 
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Resumo
A problemática do consumo de drogas assume, na contemporaneidade, papel principal nas agendas das 

organizações internacionais. O abuso de drogas tornou-se um problema de saúde ao nível planetário, 
manifestamente afectando a qualidade de vida de milhões de pessoas. A importância dos factores familiares na 
origem e desenvolvimento da toxicodependência tem sido longamente afirmada e a investigação em 
psicopatologia do desenvolvimento tem estabelecido uma estreita ligação entre acontecimentos na infância e 
padrões emocionais / comportamentais manifestos na idade adulta. Assim, foi objectivo deste estudo, ao 
comparar um grupo de 382 toxicodependentes em tratamento com um grupo de 406 indivíduos da população 
geral, contribuir para a compreensão da relação entre toxicodependência e ligações afectivas estabelecidas na 
infância/adolescência, nomeadamente ao nível da: (1) percepção de práticas educativas exercidas pelos pais; (2) 
percepção de perturbação emocional nos progenitores; (3) história de separação destes. Verifica-se que a 
representação da relação afectiva com os pais na infância / adolescência que se associa ao grupo 
toxicodependente, quando comparada com a população não toxicodependente, é caracterizada por práticas 
educativas menos apoiantes, maior percepção de perturbação emocional nos progenitores e uma separação 
destes, mais elevada.

Palavras-chave: família, toxicodependência, práticas educativas, perturbação emocional.
Apesar da toxicodependência ser um fenómeno biopsicossociocultural polideterminado, onde a interacção de 

distintos factores contribui para a criação de condições que favorecem o seu aparecimento e manutenção, é hoje 
vastamente reconhecida a importância da família na sua génese, manutenção e tratamento. Com efeito, vários 
estudos de revisão têm considerado a de maior importância o papel dos factores familiares na origem e 
desenvolvimento da toxicodependência (Stanton 1979; Kaufman & Kaufman, 1979; Angel & Angel, 1983; 
Stanton & Todd, 1982) e, nessa linha, várias investigações têm-se interessado em examinar a contribuição das 
práticas educativas parentais para o desenvolvimento, desde a infância até à idade adulta (Perris,1994). A 
investigação conduzida em 14 países, utilizando o Inventory for Assessing Memories of Parental Rearing 
Behaviour (EMBU) de Perris e col. (1984), revela uma interacção inequívoca entre práticas educativas 
específicas e diversos quadros psicopatológicos.  Arrindel e Perris (2000) sustentam que o comportamento 
parental percebido poderá igualmente determinar a formação de modelos disfuncionais do self e dos outros, uma 
vinculação insegura e, até, perturbação mental específica. Similarmente, Anderson e Perris (2000) admitem que 
uma parentalidade inadequada contribui não só para a formação de modelos dinâmicos desadaptativos na 
criança, como irá, também, afectar as suas competências interpessoais e comportamentos quando adulto. Por seu 
lado, Bowlby (1969,1973,1980) já tinha considerado as práticas parentais de rejeição e ameaça de separação 
como determinantes de uma vinculação ansiosa na criança, predispondo-a a sérios distúrbios emocionais na vida 
adulta. 

Nos últimos anos, diversos trabalhos (Anderson e Eisemann, 2003; Torresani e col. 2000; Emmelkamp, 1998) 
têm dedicado especial atenção aos estilos parentais, isto é, às formas como os pais lidam com as questões do 
poder, hierarquia, comunicação, protecção e apoio emocional na relação com os filhos. Tais estudos apontam 
para que o estilo parental tem um impacto significativo em diversas áreas do desenvolvimento psicossocial dos 
indivíduos, como o desempenho escolar, o ajustamento social, a psicopatologia, o aparecimento de 
determinadas características de personalidade e o abuso de drogas. Também a investigação sobre práticas 
educativas se preocupa com as principais características que diferenciam os pais na forma como interagem com 
os seus filhos, bem como com as consequências dessa interacção. Arrindell, Perris, Van der Ende (1984) foram 
os responsáveis pela definição de três tipos de práticas educativas julgadas essenciais na investigação: o suporte 
emocional, a rejeição e a sobreprotecção. À combinação de falta de suporte emocional com presença de um alto 
índice de sobreprotecção, Parker (1990) convencionou chamar “controlo sem afecto”. Esta prática na relação 
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pais/filhos tem vindo a ser encarada como um factor de vulnerabilidade que predispõe ao aparecimento de 
perturbações psiquiátricas na idade adulta, nomeadamente, depressão, ansiedade, fobia social, perturbação 
obsessivo-compulsiva (Perris,2002; Parker,1990) e uso de drogas (Schweitzer e Lawton, 1989).

De modo semelhante, uma comunicação deficitária entre pais e filhos, a sua pobre monitorização e disciplina, 
um suporte emocional escasso (Anderson e Henry,1994) rejeição e ameaças de separação 
(Bowlby,1969,1973,1980) têm também sido frequentemente associados com maior uso de substâncias 
psicoactivas na adolescência. Adicionalmente, e sem minimizar a importância da influência recíproca que pais e 
filhos exercem entre si, estudos longitudinais apontam no sentido que será a rejeição a preceder a 
toxicodependência (Brody e Forehand,1993; Shelder e Block,1990) estando, contudo, ambas fortemente 
coligadas (Vrasty e Eisemann,1994). O suporte parental, na investigação, aparece negativamente associado com 
o uso de drogas ilícitas e álcool, comportamento desviante e sintomatologia depressiva (Barnes e Farrell, 1992; 
Barnes,1990; Baumerind,1991; Peterson e Leigh,1990,; Simons e Robertson,1989; Needle,Glynn, Needle, 
1983).

Para além do interesse pelas práticas educativas parentais e seu impacto nos hábitos aditivos, no presente 
estudo foram também considerados outros possíveis factores etiológicos, que conjuntamente com estas, 
contribuíssem para esta forma tão específica de psicopatologia, que são as perturbações relacionadas com 
substâncias. Jurich (1985) numa revisão evidencia as consequências do divórcio, morte ou separação e outros 
autores têm sublinhado as implicações desfavoráveis do distancionamento emocional da figura paterna, ainda 
que fisicamente presente no quotidiano dos jovens. Além disso, encontra-se frequentemente uma história de 
comportamentos adictivos de natureza transgeracional. O consumo regular ou episódico de substâncias 
psicoactivas como o álcool, tranquilizantes ou soníferos é frequente nestas destas famílias (cf. Fleming, 1995; 
Kumpfer & Alvarado; 1995) associado a um empobrecimento da saúde mental dos pais, tendo Sylvie e Pierre 
Angel (1983) verificado que 50% das famílias dos toxicodependentes tinham historial psiquiátrico associado 
fundamentalmente a perturbação depressiva, suicídio e ingestão abusiva de psicotrópicos. 

O presente estudo pretende contribuir para o conhecimento mais aprofundado das relações afectivas 
estabelecidas com os pais, durante a infância e adolescência, associadas a situações clínicas de 
toxicodependência, procurando examinar as diferenças na qualidade dessas relações em comparação com a 

 

Método
 Participantes
A amostra clínica foi seleccionada junto à consulta externa dos CRI (anteriormente CAT – Centros de 

Atendimento a Toxicodependentes). Esta opção justifica-se no facto de querer assegurar, a recolha da amostra a 
nível nacional, relativamente ao universo considerado: o conjunto dos indivíduos dependentes de opiáceos 
(heroína) em tratamento. A amostra clínica ficou constituída por 382 toxicodependentes, 200 dos quais em 
tratamento com metadona e 182 inseridos em programa de antagonista (naltrexone). A amostra da população 
geral, resultou composta  por 406 sujeitos. 
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A selecção da amostra clínica obedeceu a cinco critérios: (1) participantes do sexo masculino; com idade não 
inferior a 18 anos; (2) diagnosticados, aquando do pedido inicial, como indivíduos com Perturbação relacionada 
com a dependência de opiáceos; (3) inseridos, à data do estudo, em programas terapêuticos específicos para a 
dependência de opiáceos; (4) cumprindo critérios de abstinência para os consumos de heroína e cocaína há pelo 
menos 2 meses, no sentido de assegurar a de que as respostas obtidas não estariam, pelo menos 
significativamente, enviesadas por estados alterados de consciência. 

Para constituição da amostra da população geral, recrutamos sujeitos junto de entidades diversas, 
nomeadamente, empresas do ramo petrolífero, no exército (fase da recruta) e em escolas de formação 
profissional. A selecção destes participantes obedeceu aos seguintes critérios: sujeitos do sexo masculino; de 
idade não inferior a 18 anos; sem consumos de qualquer tipo de droga ilegal nos últimos 30 dias; nunca tendo tido 
contacto com unidades de tratamento, na qualidade de utente. As duas amostras foram emparelhadas como 
forma de controlar variáveis confundentes. As características consideradas foram: (a) o sexo, (b) a idade, (c) o 
estado civil e (d) o grau de instrução. 

Instrumentos
O Quadro 1, especifica os instrumentos utilizados no estudo bem como os respectivos objectivos. 

Instrumento Objectivo
1. Questionário geral /

2. European Model Questionnaire on Drug 
Use in the General Population (EMQDUGP)

1.Identificação, características sócio-
demográficas e informação relativa a 
antecedentes pessoais, familiares e a 
consumos do grupo toxicodependente
2. informação relativa a consumos da 

população geral

EMBU: Inventory for Assessing Memories 
of Parental Rearing Behaviour de Perris, 

Jacobson, Lindstorm, Von Knorring, Perris 
(1984)

(versão portuguesa EMBU: Memórias da 
Infância”, de M.C.Canavarro, 1996)

Avaliar práticas educativas durante a infância / 
adolescência

Desenho e hipóteses
Neste estudo, assumimos como variável dependente a toxicodependência. O grupo de variáveis 

independentes, reporta-se à percepção das relações afectivas estabelecidas na infância/adolescência, 
nomeadamente ao nível (a) das práticas educativas exercidas pelos pais distintamente (pai /mãe) e (b) da história 
familiar (percepção de perturbação emocional dos pais/história de separação dos pais).

No âmbito da comparação entre o grupo “toxicodependente” e o grupo “não toxicodependente” as hipóteses 
avançadas, consideram que o grupo toxicodependente, reportando-se à sua infância/adolescência, percepciona 
em relação ao grupo não toxicodependente, um número significativamente mais elevado de: (a) separações dos 
pais; (b) pais emocionalmente perturbados; (c) pai e mãe menos apoiantes nas suas práticas educativas; (d) 
práticas educativas discrepantes. Focando apenas o grupo toxicodependente iremos ainda analisar a relação 
entre história familiar e percepção das práticas educativas, na infância/adolescência.

Procedimentos
Num primeiro momento, os objectivos do projecto de investigação foram apresentados aos directores das 

unidades de tratamento envolvidas no estudo. Com o acordo destes, o projecto foi apresentado às direcções 
gerais. Os participantes da amostra clínica foram recrutados por convocatória do psicólogo ou à medida que 
compareciam às consultas / toma de medicação. Num segundo momento, os objectivos do projecto de 
investigação foram apresentados aos directores de uma empresa do ramo petrolífero, uma escola profissional e a 
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um quartel do exército, no sentido de avaliar a possibilidade de aí recolhermos a amostra da população geral. 
Todos os indivíduos que constituíram as amostras (clínica e não clínica), foram avaliados através do protocolo 
anteriormente apresentado. Numa primeira fase, foi pedida a colaboração voluntária dos sujeitos com 
explicação sobre a natureza do estudo e o tipo de tratamento dos dados. O preenchimento do protocolo foi 
efectuado sempre na presença da investigadora responsável. A recolha da totalidade dos dados ocupou 
geralmente uma sessão (20m). Em todos os casos, sublinhou-se o carácter anónimo e confidencial da informação 
a recolher bem como o facto de a análise dos dados e sua divulgação, não envolver a indicação do nome de 
qualquer respondente ou mesmo o seu padrão específico de consumo de drogas. Para o tratamento estatístico dos 
dados recorreu-se ao Programa SPSS for Windows.

Resultados
1.Caracterização sócio-demográfica das amostras.
Os participantes, todos do sexo masculino, apresentaram, no momento da recolha de dados, idades 

compreendidas entre os 18 e os 52 anos, sendo que a média de idades no grupo toxicodependente é ligeiramente 
superior à apresentada pelo grupo não toxicodependente. O estado civil “solteiro” predominou em ambas as 
populações. A maioria dos sujeitos, em ambas as amostras, apresenta um nível de escolaridade correspondente 
ao 2º ciclo (6ºano) e enquadra-se, segundo a classificação de Sedas Nunes (1970) na camada sócio-económica III 
(operários especializados e semi-especializados, pequenos comerciantes e industriais. De salientar que uma 
percentagem muito elevada dos consumidores se enquadra na camada social IV (operários não especializados e 
trabalhadores rurais).

Quadro 2 - Distribuição das amostras em função do sexo, estado civil, escolaridade, camada social e 
idade.

Grupo toxicodependente
(n = 382)

Grupo não toxicodependente
(n = 406)

Sexo
Masculino

 
382

      
100%

  
406

  
100%

E. Civil
Solteiro
Casado
Divorc.
Viúvo

  
233
113
33
1

  
61.5%
29.7%
8.5%
0.3%

  
241
152
7
0

  
60.8%
37.4%
1.8%
0.0%

Escolar.
1º ciclo
2º ciclo

>=3ºciclo

  
108
181
93

  
28.3%
47.4%
24.3%

  
117
143
146

  
28.8%
36.0%
35.2%

C. Social
I
II
III
IV

   
0

22
186
174

   
0.0%
5.6%
48.7%
45.7%

   
0
38
208
160

    
0.0%
9.3%
51.2%
39.5%

Idade
18-25
26-30
>= 31

  
97
130
155

   
25.4%
34.0%
40.6%

  
131
171
104

   
32.3%
42.1%
25.6%

Méd.        D.P        Int. Méd      D.P       Int.

29.99      6.20    18-52  28.30     6.02     19-52
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2. Caracterização dos consumos 
2.1. Caracterização dos consumos do grupo toxicodependente
O Quadro 3 permite verificar que, quanto ao período de consumos, a maioria dos toxicodependentes refere 

como via de administração preferencial, a fumada. Estes são ainda indivíduos, que relatam ter mantido 
consumos de heroína durante um período em média superior a 8 anos.

Quadro 3 -  Caracterização dos consumos do grupo toxicodependente

Grupo toxicodependente (n=382)
n %

Via de administração predominante
    Fumada 198 51.8%
    Injectada 184 48.2%

M D.P
Duração dos consumos (anos) 8.81 4.84

2.2. Caracterização dos consumos da população não toxicodependente
Da observação do Quadro 4, pudemos verificar que das 450 pessoas entrevistadas, 44 (9.8%), assumiam, nos 

últimos 30 dias, consumos de uma qualquer substância ilegal; Assim, como recomendado pelo Amsterdan 
Bureau of Social Research (1997), foram eliminadas da amostra, ficando esta reduzida a um número final de 406 
indivíduos. 

Quadro 4 - Caracterização dos consumos da população geral (n = 450)

Cannabi Anfeta Ecstasy CocaínaHeroína Relevi LSD
sim % sim % sim % sim % sim % sim % sim %

Conhece pessoas 293 65.1 112 24.9 127 28.2 145 0.3 141 31.3 9 2.0 93 20.7

Alguma vez 170 37.8 25 5.6 34 7.6 18 4.0 10 2.2 2 0.4 25 5.6

Nos últimos 12 69 15.3 15 3.3 17 3.8 9 2.0 3 0.7 2 0.4 9 2.0

Nos últimos 30 44 9.8 5 1.1 7 1.5 2 0.4 1 0.2 1 0.2 3 0.7

Nos últimos 30 

    Diariamente ou 11 2.4
    Várias vezes por 5 1.1
    Pelo menos uma 14 3.1 2 0.4 3 0.7 1 0.2 1 0.2 1 0.2 2 0.4
    Menos de uma vez 14 3.1 3 0.7 4 0.9 1 0.2 1 0.2

3. Descrição dos resultados correspondentes às hipóteses formuladas aquando do enquadramento 
conceptual. 

3.1. Relação afectiva com os pais 
Da análise do Quadro 5, podemos constatar que o número de toxicodependentes que relata ter sofrido 

separação dos pais é, de facto, significativamente superior (X2=24.056,p<.001) àquele referido pela população 
não toxicodependente. Tomando agora como referência, o número de participantes que em cada amostra foi 
sujeito a separação dos pais, formamos duas sub-amostras (sub-amostra grupo txd=157 / sub-amostra grupo não 
txd=101), verificando que em ambas, a separação aconteceu na maioria das vezes, em relação ao pai. No entanto, 
45.2% da sub-amostra toxicodependente relata ter estado separado de ambos os progenitores, situação 
verificada apenas junto a 32.7% da sub-amostra não toxicodependente. Finalmente os valores relativos à 

 2ª EDIÇÃO | NOVEMBRO 2018



37| CRIMINOLOGIA

ocorrência de separação da mãe, ascendem a 23% para a sub-amostra consumidora, prefazendo 16.8% no caso 
da sub-amostra não toxicodependente. O motivo mais evidenciado pelas duas amostras para explicar estas 
separações, prende-se com o divórcio dos progenitores, associando-se a segunda grande justificação, no caso do 
grupo clínico, a motivos profissionais e no grupo não clínico, à morte dos pais.

A idade em que estas separações acontecem, apesar de mais baixa na amostra de consumidores não é 
estatisticamente distinta (T=-.213, n.s.) daquela apontada pelo grupo não toxicodependente. Também a duração 
da separação, apesar de assumir valores mais elevados na amostra consumidora não é estatisticamente distinta 
(T=1.528,n.s), da duração da separação referida pelo grupo não toxicodependente.

Quadro 5 – Separação dos pais: comparação entre os grupos toxicodependente e não 
toxicodependente

Grupo toxicod. Grupo não toxicod.

n % n %

Separação dos pais
   Inexistente 223 58.7% 305 75.1%
   Existente 157 41.3% 101 24.9%

(n = 157)                      (n = 101)
      do pai 78 49.7% 58 57.4%
      da mãe 36 23.0% 17 16.8%
      de ambos 71 45.2% 33 32.7%
Motivo da separação
    Morte 30 19.3% 27 26.7%
    Doença 2 1.27% 3 3.0%
    Motivos profissionais 43 27.3% 18 17.8%
    Divórcio 47 29.9% 28 27.7%
    Outros 35 22.2% 25 24.8%

Média D.P Média D.P
Idade da separação 9.74 5.32 10.74 4.70
Duração da separação (anos) 6.26 5.20 4.99 4.68

O Quadro 6 evidencia que o grupo toxicodependente refere um maior número de respostas afirmativas sobre a 
perturbação emocional dos pais durante a sua infância/adolescência, significativamente distinto 
(X2=39.029,p<.001) da encontrada junto ao grupo não toxicodependente. Pedimos ainda aos sujeitos que 
especificassem qual dos progenitores apresentava perturbação emocional. Verificamos que, apesar de em ambas 
as amostras, ser sobretudo apontada a figura materna, esta era muito mais referida pelo grupo não 
toxicodependente. Outra das diferenças a sublinhar, encontra-se ao percebermos que 10.4% dos participantes 
toxicodependentes, contra apenas 1.6% do grupo não clínico, refere perturbação emocional em ambos os 
progenitores.
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Partindo da análise dos resultados obtidos através das respostas dos sujeitos ao EMBU – Memórias da 
Infância, onde era pedido que relembrassem os comportamentos e princípios educativos dos pais, durante a sua 
infância / adolescência, observamos que, existem diferenças significativas entre os dois grupos, relativas á 
percepção de práticas educativas de suporte emocional e de rejeição, protagonizadas pelo pai, apresentando a 
população toxicodependente médias superiores na rejeição e inferiores no suporte emocional. Este cenário 
repete-se para a mãe, também nas práticas educativas de suporte emocional e rejeição e no mesmo sentido, ou 
seja, a amostra clínica percebendo-se como significativamente menos apoiada do que o grupo não 
toxicodependente (médias inferiores de suporte e superiores de rejeição).Não se encontraram diferenças 
significativas, entre os dois grupos, para o pai ou para a mãe, no que respeita às práticas de sobreprotecção.

Quadro 7 - Práticas educativas: comparação entre os grupos toxicodependente e não 
toxicodependente

Quadro 6 - Perturbação emocional dos pais: comparação entre os grupos toxicodependente e não 
toxicodependente.

Perturbação emocional dos pais: comparação entre os grupos toxicodependente e não toxicodependente.

Grupo toxicod. Grupo não toxicod.

n % n %
Perturbação emocional dos pais

   Inexistente 248 64.9% 342 84.3%
   Existente 134 35.1% 64 15.7%

(n =134)                  (n =64)
      do pai 40 29.8% 18 28.1%
      da mãe 80 59.7% 45 70.3%
      de ambos 14 10.4% 1 1.6%

Grupo toxicod. Grupo não toxicod. Teste-t p
M D.P. M D.P

EMBU-Pai
   Suporte emocional 15.955 5.234 18.285 4.302 -6.161 .000

   Sobreprotecção 12.910 3.458 13.303 3.255 -1.577 n.s.
EMBU-Mãe
   Suporte emocional 18.285 4.455 19.778 3.892 -4.929 .000
   Rejeição 12.996 3.982 12.245 3.082 2.656 .008
   Sobreprotecção 14.111 3.535 14.376 3.301 -1.061 n.s.

4. História familiar e percepção das práticas educativas na infância/adolescência
Pelos resultados apresentados no Quadro 8 constata-se que, relativamente as práticas educativas paternais, 

existem diferenças significativas entre os dois grupos, somente no suporte emocional, revelando o grupo 
toxicodependente que caracteriza os pais como perturbados emocionalmente, médias inferiores à restante 
população clínica. 

No respeitante à mãe, confirmamos existirem diferenças significativas entre os grupos, mas desta vez, 
relativas à percepção de rejeição e sobreprotecção, revelando os participantes toxicodependentes que relatam 
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perturbação emocional dos pais, médias superiores em ambas as dimensões. Não se encontram diferenças 
significativas, entre os dois grupos, no respeitante às práticas de sobreprotecção paterna e suporte emocional de 
ambos os pais.

Quadro 8 – Práticas educativas parentais: comparação entre os sub-grupos, com e sem perturbação 
emocional dos pai

Grupo toxicodep. com Grupo 

n % n %
  248 64.9%

134 35.1%
M D.P. M D.P Teste-t p

EMBU-Pai

   Suporte emocional 15.234 5.526 16.358 5.030 -1.953 n.s
   Rejeição 12.345 4.242 11.138 3.891 2.514 .012
   Sobreprotecção 13.349 3.720 12.660 3.281 1.729 n.s
EMBU-Mãe
   Suporte emocional 18.282 4.783 18.269 4.274 -.009 n.s
   Rejeição 14.037 4.455 12.456 3.607 3.184 .002
   Sobreprotecção 15.186 3.813 13.508 3.224 4.423 .000

O Quadro 9 mostra as médias, desvios padrão e teste T das pontuações obtidas pelos sujeitos, com e sem 
separação dos pais, nas dimensões do EMBU.

Quadro 9 – Práticas educativas parentais: comparação entre os sub-grupos, com e sem separação 
dos pais

Práticas educativas parentais: comparação entre os sub-grupos, com e sem separação dos pais

Grupo toxicodep. com
separação dos pais

Grupo toxicodep.sem
separação dos pais

n % n %

223 58.7%

157 41.3%

M D.P. M D.P Teste-t p

EMBU-Pai

   Suporte emocional 14.292 5.526 17.013 4.784 -4.753 .000

   Rejeição 11.677 4.540 11.497 3.713 .365 n.s

   Sobreprotecção 12.280 3.327 13.295 3.503 -2.699 .007

EMBU-Mãe

   Suporte emocional 17.668 4.988 18.720 4.016 -2.136 .034

   Rejeição 13.645 4.574 12.579 3.473 2.228 .027

   Sobreprotecção 13.769 3.477 14.313 3.549 -1.436 n.s
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Partindo da análise dos resultados obtidos através das respostas dos sujeitos ao EMBU, onde lhes era pedido 
que relembrassem os comportamentos e princípios educativos dos pais, durante a sua infância / adolescência, 
observamos que, existem diferenças significativas entre os dois grupos, relativas à percepção de práticas 
educativas de suporte emocional e sobreprotecção, protagonizadas pelo pai, apresentando o grupo 
toxicodependente que relata história de separação dos progenitores, médias inferiores na sobreprotecção e no 
suporte emocional. No respeitante à mãe, confirmamos existirem diferenças signficativas entre os grupos, mas 
desta vez, relativas à percepção de suporte emocional e rejeição, revelando os participantes toxicodependentes 
que relatam história de separação dos pais, médias superiores na rejeição e inferiores no suporte emocional. 

Não se encontram diferenças significativas, entre os dois grupos, no respeitante às práticas de rejeição paterna 
e sobreprotecção materna.

Discussão
Neste estudo foram examinadas duas amostras, tendo em vista a sua caracterização/comparação ao nível 

sócio-demográfico, da avaliação de alguns aspectos clínicos mais relevantes (e.g. existência de consumos 
tóxicos, via de administração, duração dos consumos…) e das relações afectivas que estabeleceram na 
infância/adolescência. 

No presente estudo pudemos constatar que o número de toxicodependentes (41.3%) que relata ter sido sujeito 
a separação dos pais é significativamente superior àquele referido pela amostra não toxicodependente (24.9%). 
Em ambas as amostras a separação aconteceu predominantemente em relação ao pai, sendo esta 
fundamentalmente explicada por motivos associados ao divórcio e actividade laboral na amostra da população 
não toxicodependente, e divórcio e morte na amostra toxicodependente. Os nossos resultados são concordantes 
com os Emmelkamp e Heeres (1988) que sugerem que na história prévia de toxicodependentes e alcoólicos se 
verifica uma prevalência significativa da ocorrência de perdas, separações e abandono de um ou ambos os pais, 
com maior frequência do que na população normal. De acordo com Prata (2000), Stanton (1979) e Glynn (1983) 
tanto a morte ou perda afectiva, de figuras importantes de vinculação constituem factores precipitantes do abuso 
de substâncias, tendo Torres e Ribeiro (2001) e Walsh (1995) proposto que as drogas substituiriam o prazer e o 
sentido encontrados normalmente das relações interpessoais (devido à pobreza relacional do sujeito) ou até que 
supririam quimicamente por via exógena, os efeitos endógenos da dependência e vinculação emocional. De 
acordo com a nossa hipótese, os resultados revelam que a percepção da amostra toxicodependente (relativa a sua 
infância/adolescência) no respeitante à perturbação emocional nos seus pais, é significativamente mais elevada 
(35.1%), do que a encontrada junto à amostra não toxicodependente (15.7%). Estes resultados apresentam 
afinidades com os obtidos por Angel e Angel (1983) onde cerca de 50% das famílias dos consumidores de drogas 
relatavam passado psiquiátrico (depressão, suicídios, ingestão abusiva de psicotrópicos) e com os de Mirin e col 
(1991) e Rounsaville e col. (1991), que demonstraram que na família de origem dos toxicodependentes é patente 
uma alta incidência de perturbações afectivas (na mãe), alcoolismo (no pai) e perturbação anti-social (em 
ambos). Os resultados demonstram ainda que a amostra toxicodependente percepciona em relação a amostra não 
toxicodependente, tanto o pai como a mãe, como significativamente menos apoiantes nas suas práticas 
educativas. Ou seja, mais rejeitantes e oferecendo menor suporte emocional, não se verificando diferenças ao 
nível das práticas de sobreprotecção. Estes resultados são concordantes com aqueles obtidos por Campo e 
Rohner (1992) que mostram que a percepção de rejeição parental (veiculada por ambos os progenitores) na 
infância, é significativamente maior entre os consumidores de drogas. O autor acrescenta que a percepção de 
rejeição pela criança pode levar a que esta desenvolva características aversivas de personalidade e 
comportamento que, por sua vez, poderão incrementar a rejeição parental, situação a que a criança volta a reagir, 
eventualmente terminando no comportamento adictivo como forma de lidar com a situação. Os resultados 
obtidos corroboram identicamente aqueles obtidos num trabalho multinacional que abrangeu 19 nações (Vrasti e 
Eisemann, 1994) onde se estabeleceu que a rejeição parental se correlaciona fortemente com o abuso de 
substâncias, revelando o mesmo estudo, a influência protectora da aceitação parental, no não uso/abuso de 
drogas e álcool pelas crianças e adolescentes. De facto, o suporte parental, na investigação, aparece frequente e 
negativamente associado com o uso de drogas ilícitas e álcool, comportamento desviante e sintomatologia 
depressiva (Barnes e Farrell, 1992; Barnes, 1990; Baumerind, 1991; Peterson e Leigh, 1990). Podemos então 
concluir que segundo, não apenas a nossa investigação, mas também de acordo com a maioria dos estudos 
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revistos, as práticas parentais percebidas pelos filhos consumidores são distintas das percebidas pelos sujeitos 
“controlo”. Resta-nos questionar se tal percepção (no caso dos toxicodependentes) ainda que referindo-se ao 
passado, não estará influenciada pelas relações actuais, marcadas por conflitos familiares provocados pelos 
consumos. Ou se tais relações já existiam antes de aparecer a toxicodependência, podendo, então, assumir valor 
etiológico relativo à mesma. Numa tentativa de esclarecimento sobre este tema Rohner e Britner (2002), após 
uma revisão de trabalhos recentes, apontam para que seja a rejeição a preceder o desenvolvimento de problemas 
do comportamento e o abuso de substâncias. Esta perspectiva encontra suporte nos trabalhos de Shedler e Block 
(1990) e Brody e Forehand (1993). 

Procurando examinar, no grupo toxicodependente, a relação entre história familiar (história de separação e 
perturbação emocional dos pais) e práticas educativas percebidas, na infância/adolescência, pudemos dizer que 
a percepção de perturbação emocional nos pais se associa significativamente à percepção de uma maior rejeição 
parental e sobreprotecção materna. No respeitante à vivência de separação dos pais, esta associa-se 
significativamente à maior percepção de rejeição materna e menor percebimento de suporte emocional parental 
e sobreprotecção paterna. Os resultados obtidos vêm de encontro aos de Rapee (1997) quando demonstram que a 
presença de psicopatologia nos pais está associada com uma probabilidade maior de rejeição e sobreprotecção 
para com os filhos. Kumpfer e Alvarado (1995) apontam como factor de risco para o abuso de drogas em 
adolescentes, o empobrecimento da saúde mental dos pais. Finalmente, em consonância com os nossos 
resultados, Ledoux e col. (2002) relatam que indivíduos que, aquando da infância, foram sujeitos a separação dos 
pais evidenciam probabilidade significativamente maior de recordarem menores níveis de suporte emocional e 
um grau mais elevado de práticas educativas rejeitantes, protagonizadas por ambos os progenitores. 

Esta investigação apresenta algumas limitações que impossibilitam a generalização dos resultados obtidos, 
que passamos, em seguida, a salientar. Em primeiro lugar, é de referir que se trata de uma amostra constituída 
apenas por dependentes de opiáceos ilegais, do sexo masculino, com características heterogéneas em termos da 
sua história clínica, tratamentos anteriores, curso da perturbação e características sócio-demográficas como a 
idade. Estes últimos aspectos ficando-se a dever à dificuldade inerente à recolha de uma amostra desta natureza, 
muito especialmente à condição imposta de cada sujeito, à data da entrevista, estar comprovadamente abstinente 
há um tempo nunca inferior a dois meses. Contudo, teria todo o interesse a replicação do estudo incluindo agora, 
amostras mais homogéneas e um grupo de participantes do sexo feminino. Os resultados apresentados 
constituem igualmente, hipóteses de investigação futura, uma vez que o nosso estudo foi de natureza transversal 
e apostou na recolha de dados retrospectivos, estratégia que impede metodologicamente, a discriminação entre 
presente e passado, conduzindo a que a determinação de relações causais entre as variáveis seja unicamente 
baseada na teoria. Seria também importante, em investigações futuras, a inclusão dos testemunhos de pais, 
parceiros de intimidade e outros significativos, que nos proporcionassem uma visão mais completa das relações 
estudadas. Finalmente, queremos ainda alertar para a pertinência de num futuro próximo, se investir na 
construção e adaptação de instrumentos específicos para investigação na área das toxicodependências, uma vez 
que, dada a especificidade deste tipo de problemática, determinado tipo de instrumentos mesmo quando 
aferidos/validados para a população geral, revelam limitações na sua utilização.
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Resumen
Este texto posee como objetivo conocer si realmente existe relación entre el prejuicio, tanto sutil como 

manifiesto, hacía los musulmanes y las actitudes sociopolíticas. Esta temática ha sido seleccionada debido a la 
gran repercusión mediática que han tenido los últimos atentados yihadistas de Francia, así como la constante 
presencia en los medios de comunicación de grupos islamistas extremos amenazando con destruir occidente. 
Para trabajar con este prejuicio hemos decidido relacionarlo con las actitudes sociopolíticas, ya que en una 
puesta en común nos hemos dado cuenta de que, mayoritariamente, tendemos a pensar que las personas con un 
mayor prejuicio hacia los musulmanes son de ideología política conservadora, es decir, votantes o afines 
mayoritariamente a partidos políticos como el PP y Ciudadanos. 

1. Introducción
A continuación, haremos un repaso por acontecimientos que han tenido lugar en la sociedad occidental y que 

se han visto relacionados con el fomento de la islamofobia; para ello trataremos los siguientes puntos; las 
identidades colectivas, la identidad occidental, la construcción del exogrupo musulmán, la islamofobia 
epistémica, el relato sobre la mujer musulmana, cómo interviene la ideología política en la islamofobia y la 
interculturalidad frente a la islamofobia.

Desde el año 2001, con el atentado a las torres gemelas, occidente es testigo de un conflicto entre dos 
ideologías que utilizan el islam como instrumento para declararse enemigos.  Tales ideologías son la islamofobia 
y la occidentalofobia. Desde entonces, con cada atentado ambos bandos se han ido fortaleciendo y 
retroalimentando. “Se ha contrastado como después de un atentado terrorista cometido por individuos 
previamente radicalizados, se vienen produciendo ataques contra propiedades del colectivo islámico y 
discursos incendiarios donde se alienta a expulsar a sus integrantes por considerarlos un enemigo interno 
perturbador de la concordia social” Bermejo (2016).  

Ambas ideologías se benefician de unos prejuicios y estereotipos que homogeinizan al exo-grupo, exageran 
las diferencias y eluden las similitudes para argumentar una supuesta incompatibilidad. 

Es importante resaltar que ambas ideologías intolerantes perjudican a la inmensa mayoría de musulmanes ya 
que en los occidentalófobos el principal enemigo o víctima de estos presuntamente grupos antioccidentales y 
antimodernistas son en su mayoría los propios musulmanes, y no Occidente (Aydin, 2015).

Aunque en este artículo nos centramos en la islamofobia, encontramos que, al desmontar el fenómeno de la 
islamofobia, al mismo tiempo estaremos desmontando el fenómeno de la occidentalofobia, porque ambas se 
necesitan para sobrevivir.

Como cualquier forma de intolerancia, la islamofobia pasa por ser una negación del otro en favor de una 
reafirmación de lo propio (Puig ,2015). Esta confrontación se establece entre identidades colectivas, Occidente 
vs Islam. Esta identidad colectiva tiene un origen histórico, político, sociológico y si criticamos la ficción y el 
papel del poder en la construcción de las mismas, estaremos debilitando la confrontación misma.

Aunque en el imaginario colectivo occidental la confrontación se situé entre Occidente vs Islam, la realidad 
es que la verdadera confrontación, es entre los occidentalófobos unidos a los islamófobos en su enfrentamiento 
vs la inmensa mayoría de musulmanes.

2. Las identidades colectivas
Parafraseando al historiador la identidad colectiva se construye a través de Ezequiel Adamovsky (2016), 
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imágenes y narraciones. Las imágenes son por ejemplo las banderas, los colores de la camiseta de la selección de 
fútbol, el contorno del país en un mapa, los símbolos, los himnos, los grandes monumentos etc.   A través de las 
narraciones nos describimos a nosotros mismos, estructurando todos los cambios que ha sufrido con el tiempo 
todo aquello que somos. Los relatos o las narraciones sirven para crear una continuidad ficticia que no existe en 
la realidad misma de los hechos. No hay otra cosa detrás de los distintos nosotros del tiempo, de las distintas 
identidades colectivas en las que participamos, que una historia, una narración reforzada por imágenes. El 
historiador argentino nos pone el siguiente ejemplo: un francés en la actualidad se identifica con una identidad 
colectiva que él cree, muy antigua, que es la de Francia. Pero si traemos a un francés del siglo XVIII sería 
imposible que se identificara con la Francia actual. Este ejemplo denota la identidad colectiva como una 
construcción ficticia que se establece a través del relato.

3. La identidad occidental
La identidad de formar parte de un mundo occidental, es una identidad bastante reciente, del S.XIX; la gente 

que vivía anteriormente en Europa no sabía que existía ningún occidente, ni siquiera había una identidad europea 
muy establecida; la identidad colectiva principal de ese momento era la de formar parte de la cristiandad (y esta 
construcción del endogrupo incluía a los cristianos sirios). Más adelante, el liberalismo y la ilustración desplazan 
a la cristiandad como principal variable de la identificación colectiva. Los regímenes liberales tuvieron un 
enemigo común, que fue la santa alianza, que formaron los monarcas de Prusia, Rusia y Austria para detener la 
expansión de la revolución francesa.

En ese contexto François Guizot jefe de los liberales doctrinarios, llegó a dirigir Francia en la década de 1840. 
Inventó una nueva narración que explicaba un nuevo nosotros e introduce la idea de una Europa occidental, cuna 
de la civilización, que, por una serie de rasgos históricos, en esta región residía el milagro del progreso y se 
distinguía claramente del inmovilismo de Asia, de la barbarie de África y los musulmanes. En ese momento se 
reorganiza el nosotros. Ese nuevo nosotros ya no abarcaba a los cristianos fuera de ese territorio, como los de 
Siria (Adamovsky, 2016).

Más adelante se volvió a reorganizar a ese nosotros para incluir a los norteamericanos, los alemanes y los 
austriacos. Como hemos podido observar, la construcción de las identidades colectivas, como las nacionales o la 
de occidente, están muy relacionadas con las relaciones de poder y los poderosos.  Las imágenes y las 
narraciones se expanden con los medios de comunicación, las escuelas, el ejército, el trabajo, el lenguaje y como 
veremos más adelante en la producción de las ciencias sociales.

 La frontera que separa el endogrupo del exogrupo es decisiva en la experiencia subjetiva del individuo 
(Adamovsky ,2016). La intensidad emocional con la que se responde a un atentado producido en Estados Unidos 
no es la misma que la de un atentado producido en Rusia o Siria.

4. La construcción del exogrupo musulmán
Para construir la identidad colectiva, no es suficiente con construir un relato sobre nosotros, sino también hay 

que construir un relato sobre los otros, perfectamente diferenciado. De hecho, una de las estrategias más eficaces 
para cohesionar al endogrupo pasa por identificar un enemigo común. Diversos autores han señalado que, desde 
la caída de la Unión soviética, la islamofobia aumentó significativamente, Occidente perdió ese enemigo 
necesario para cohesionar sus distintos países y lo sustituyó por oriente y el Islam (Puig, 2015; Moualhi, 2000; 
Said, 1995).

La islamofobia es un tipo de racismo, el fenómeno del racismo se remonta a la época colonial (S.XVI) donde 
las instituciones del poder justificaron moralmente su dominación y explotación a los pueblos colonizados, 
alegando su naturaleza superior y la necesidad de exportar la civilización y Dios a los pueblos indígenas 
(Grosfeguel, 2013; Puig, 2015; Martinez, 2006; Moualhi, 2000).

Más adelante en el S.XIX con la colonización de la mayoría de países árabes y musulmanes se empiezan a 
producir toda una serie de prejuicios y estereotipos sobre los mismos. La idea de fondo que queremos expresar es 
que los poderosos de occidente han construido una imagen de los musulmanes, describiéndolos como fanáticos, 
terroristas, primitivos, misóginos, autoritarios, irracionales e incapaces de producir conocimiento. La 
construcción del imaginario occidental que describe a los musulmanes, viene determinada por unas relaciones 
de poder geopolíticas históricamente marcadas por la dominación de occidente sobre las demás potencias, este 
relato se actualiza con el fin de justificar las políticas y los planes de dominación de las potencias occidentales 
hacia los países árabes (Grosfeguel, 2013).

5. Islamofobia epistémica
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En la construcción del relato de la identidad occidental se la describe como la única civilización capaz de 
generar conocimiento, ignorando y omitiendo las aportaciones de otras culturas al avance de la humanidad. En el 
imaginario colectivo occidental se supone que el origen de dicha civilización está en la tradición grecorromana 
pasando por el renacimiento, la ilustración y las ciencias occidentales. En esta narración se omiten hechos como 
que en gran medida la filosofía griega llega a los filósofos cristianos a través de los filósofos musulmanes, o que 
la escuela de Bagdad demostró seis siglos antes que Copérnico, que la tierra no estaba en el centro del universo; 
sin embargo, dentro de las ciencias sociales al igual que en el imaginario colectivo occidental, dichas 
contribución son ignoradas. La epistemología tiene un sesgo eurocéntrico, patriarcal y racista (Grosfeguel, 
2011). Para salvaguardar las ciencias sociales de las relaciones de dominantes y dominados hay que 
descolonizarlas, y eso pasa por un diálogo horizontal global inter-epistémico entre científicos sociales de 
diferentes tradiciones epistémicas para refundar nuevas ciencias sociales descoloniales de una manera 
pluriversal en lugar del actual modo universalista (Grosfeguel, 2011).

6. El relato sobre la mujer musulmana
Muchos de los argumentos islamófobos, se apoyan en tesis feministas. Eso sí, lo hacen desde una perspectiva 

de la mujer musulmana, pero sin ella (Puig ,2015).
Se han instrumentalizado los estereotipos sobre la situación de las mujeres árabo-musulmanas para 

demonizar sus respectivas sociedades. Durante mucho tiempo las potencias coloniales usaron la desfavorable 
situación de la mujer en los países musulmanes para justificar su ocupación y dominación. Símbolos como el 
velo sirvieron y sirven como imágenes que refuerzan dicha narración (Moualhi, 2000).

Cuando se señala que la mujer musulmana es víctima de su religión y la cultura que de ella se deriva, cuando 
se la describe como sumisa, ignorante y pasiva, se da por hecho que es el Islam el origen de la discriminación de 
género, en vez de buscar las causas en la política de los Estados correspondientes y la herencia sociocultural 
patriarcal de sus sociedades (Moualhi, 2000).  El problema de las mujeres musulmanas no es el velo o la 
poligamia sino la desigualdad en el sistema jurídico, político, educativo, laboral, que afronta una gran diversidad 
en los distintos países musulmanes. Un feminismo alejado de la visión eurocéntrica colonialista debe desmontar 
estos estereotipos, ya que estos no solo no ayudan a la mujer en los países musulmanes, sino que les ponen trabas 
a las mujeres musulmanas inmigrantes que buscan su emancipación en occidente (Moualhi, 2000).

Es necesario que los movimientos feministas occidentales dialoguen con los movimientos feministas 
musulmanes, ya que juntas podremos conseguir muchas más fuerzas para el empoderamiento de la mujer (Puig, 
2015).

7. Cómo interviene la ideología política en la islamofobia
Es sabido que entre la ideología política y la percepción del mundo, existen multitud de variables 

interdependientes que condicionan las actitudes y la conducta de las personas. La islamofobia sustentada por el 
feminismo eurocéntrico interviene tanto en ideologías progresistas como conservadoras (Puig, 2015). Así, la 
islamofobia vinculada a la izquierda política está estrechamente vinculada a un Laicismo fundamentalista que 
vulnera los derechos de libertad de culto y de religión (Alba, 2015). Un ejemplo de esto lo encontramos en la 
prohibición del velo en las instituciones públicas.

Ahora bien, la islamofobia como forma de racismo se relaciona más con la derecha política, por las siguientes 
razones:

  Históricamente los conservadores tendían a preferir las formas más seguras, tradicionales y 
convencionales en el funcionamiento de las instituciones y en el comportamiento de las personas, 
así como un rechazo de la igualdad entre las mismas (Jost y cols ,2009).

  Los sectores más conservadores tienden a tener actitudes negativas hacia los cambios sociales. La 
hipersensibilización de estos sectores frente a los cambios se puede explicar por la percepción de 
incertidumbre que los mismos provocan en ellos. La incertidumbre provoca el miedo, y la 
reacción frente al miedo se materializa en el racismo y se expresa en prejuicios, estereotipos y 
discriminación. La incertidumbre en sus distintas formas (la inmigración, la homosexualidad, la 
igualdad de género) consecuencia de la reconstrucción de la estructura social representan una 
amenaza no tan solo para las preferencias de los conservadores sino para su propia construcción 
de la realidad.

A modo de resumen podríamos describir la visión conservadora afirmando que, a mayores cambios, mayor 
incertidumbre, a mayor incertidumbre mayor miedo, a mayor miedo mayor autoritarismo, a mayor autoritarismo 
menor tolerancia.
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8. Interculturalidad frente a la islamofobia
Luchar contra la islamofobia es luchar contra el Estado Islámico, ya que la occidentalofobia y la islamofobia 

se retroalimentan mutuamente. Como afirma el antropólogo social Carlos Giménez, la polarización entre el 
“nosotros” y el “ellos” se debe remediar a través de la interculturalidad, es decir, la creación de espacios de 
convivencia y no solo de coexistencia, espacios de construcción donde se destacan los valores comunes, se 
definen los valores no comunes que se toleran y se rechazan los valores intolerables (como son la discriminación, 
el machismo o el racismo). En este sentido, la propuesta de la interculturalidad debe aplicarse en todos los 
niveles y dimensiones de la sociedad. Desde el ámbito local de barrio, hasta el ámbito internacional, pasando por 
todas las esferas de la sociedad: ciencia, trabajo, activismo social, etc.

Crear espacios de convivencia donde los mil millones de occidentales interaccionen con los mil quinientos 
millones de musulmanes sería una experiencia infinitamente enriquecedora para la humanidad (Grosfoguel, 
2015). Pero para hacer posible este diálogo de civilizaciones es necesario que se produzca sobre la base de la 
igualdad, deconstruyendo la colonialidad y el colonialismo, evitando el monólogo etnocentrista que nos puede 
hacer fracasar en causas como la feminista, o la en la producción de conocimiento científico.

La teoría del contacto intergrupal de G. Allport (1954) y revisada por (Pettegrew, 1998) es una de las teorías de 
referencia para combatir la hostilidad intergrupal (prejuicios, estereotipos y discriminación), en ella se reconoce 
el gran poder de la interacción humana, el poder del contacto (Smith, 2006). La interculturalidad como un tipo de 
contacto, se nos presenta como un valioso instrumento de construcción de paz y futuro. 

9. Algunas precisiones terminológicas
En este apartado trataremos de definir los conceptos sobre los cuales gira nuestra investigación, estos son: 

prejuicio manifiesto, prejuicio sutil, islamofobia e ideología política. Seguidamente pasaremos a hablar de un 
estudio sobre prejuicio étnico, orientación política y empleo del lenguaje, que a pesar de no investigar el mismo 
prejuicio que analizamos resulta relevante para nuestro trabajo puesto que estudia la relación entre la ideología 
política y el prejuicio sobre los inmigrantes.

A lo largo de esta investigación haremos referencia a conceptos que fueron delimitados por Pettigrew y 
Meertens (1995), quienes hablan de la existencia de dos formas de expresión del prejuicio actual, estas formas 
son el prejuicio manifiesto (blatant prejudice) y el prejuicio sutil (subtle prejudice).

Pettigrew y Meertens crearon la escala The Blatant and Subtle Prejudice Scale que permite elaborar una 
tipología de los individuos en función de la combinación de las puntuaciones obtenidas en las dos grandes 
dimensiones de prejuicio: el sutil y el manifiesto.

El prejuicio sutil es concebido por Pettigrew y Meertens como aquel prejuicio que es frío, distante e indirecto, 
y este incluye tres sub-dimensiones:

 1. Defensa de los valores tradicionales (que en nuestro caso serían argumentos de que los musulmanes 
perjudican al país).

 2. Exageración de las diferencias culturales (los argumentos de diferencias en valores, creencias, hábitos de 
higiene o sexuales, lengua y religión son utilizados para justificar la inferioridad y 
subordinación del exogrupo en la jerarquía social).

 3. Menor manifestación de emociones o sentimientos positivos hacia los musulmanes que viven en España 
(no se manifiestan abiertamente emociones negativas hacia los musulmanes, pero sí se 
observa que las emociones positivas hacia estos son escasas). 

En cambio, el prejuicio manifiesto, que es más tradicional, más directo, agresivo y evidente, está formado, 
según Pettigrew y Meertens, por dos sub-dimensiones:  

 1. Percepción de amenaza y rechazo abierto hacia los musulmanes y,
 2. La falta de contacto íntimo con el exogrupo.
 Una vez definidos los términos de prejuicio manifiesto y prejuicio sutil, pasaremos a definir otro concepto 

redundante en nuestra investigación, este es la islamofobia.
Según Fernando Bravo López, doctor por la Universidad Autónoma de Madrid, en su artículo ¿Qué es la 

islamofobia?, define que la islamofobia es una actitud hostil hacia el islam y los musulmanes basada en la 
imagen del islam como enemigo, como una amenaza para “nuestro” bienestar e, incluso, para “nuestra” 
supervivencia.

Cabe mencionar que el concepto de islamofobia no es nuevo, a pesar de ser un tema muy debatido 
actualmente, sino que es un término que fue creado en siglos anteriores, S. XIX y S.XX, y que ha ido sufriendo 
variaciones a lo largo del tiempo.
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Una vez definido este concepto, pasaremos a definir la ideología política, esta es el conjunto de ideas 
fundamentales que caracteriza el pensamiento de un na colectividad o una época.

Resulta relevante mencionar que la ideología política tiene un papel fundamental en la sociedad, ya que tiende 
a conservar o a transformar el sistema social, económico, político o cultural existente. Además, esta se 
caracteriza por dos funciones claves que son, ser una representación de la sociedad y presentar un programa 
político ligado a esta representación.

Por último, pasaremos a hablar del artículo Entre la marginación y la integración, de Silvia Gattino y Anna 
Miglietta, profesoras de la Universidad de Turín. Estas autoras han realizado un estudio en una ciudad noreste de 
Turín, para el cual se ha utilizado una muestra compuesta por un total de 305 universitarios, la mayoría de ellos 
mujeres, y con una media de edad de 23 años (N=23). Además, para esta investigación se construyó un 
cuestionario que tiene, las medidas tradicionales sobre el prejuicio racial (Pettigrew y Meertens, 1995) y la 
orientación política (para la que se utilizó una escala en la que los sujetos tenían que indican del 1 al 7 su posición 
en el eje izquierda-derecha), así como una tarea de asociación para señalar las palabras que la gente usa para 
describir a los inmigrantes. Para estudiar la utilización del lenguaje hacia inmigrantes se utilizó una serie de 
preguntas abiertas en las que participantes tenían que asociar libremente tres palabras con los términos 
inductores: extracomunitarios, marroquíes y chinos. Se utilizó esta metodología, debido a su gran relevancia en 
el estudio de las representaciones sociales, y porque parece ser capaz, mejor que otras técnicas de entrevista 
directa, de hacer emerger las palabras, aquel sistema cognitivo que no pasa necesariamente por la conciencia 
(Amerio y De Piccoli, 1989) 

En lo referente a los resultados hallados en esta investigación, se ha podido concluir que existe una relación 
entre la ideología política y los prejuicios que se tienen, de manera que las personas que se consideran 
conservadoras políticamente manifiestan un nivel superior de cierre hacia los extranjeros, esto se ha puesto de 
manifiesto o bien porque los conservadores tienen un mayor nivel de prejuicio o bien porque estos expresan su 
acuerdo con la adopción de medidas coercitivas respecto a los inmigrantes que entran ilegalmente en la Fortaleza 
Europa.

En cambio, las personas que se sitúan en una ideología política de izquierdas muestran un prejuicio inferior, 
ya que son menos favorables a perseguir penalmente a los extracomunitarios de acuerdo con la ley.

Por otro lado, en cuanto a la variable lenguaje, a partir de la investigación realizada, se ha podido hallar la 
existencia de una contraposición entre fanáticos y demócratas, así como una contraposición entre personas de 
derechas y de izquierdas. De modo que es frecuente que los fanáticos y los conservadores, al igual que los 
demócratas y los progresistas, tengan representaciones muy parecidas sobre los inmigrantes, confirmando así 
que en muchos casos se trata de los mismos sujetos. Además, en este estudio se han revelado divergencias 
relacionadas con los grupos étnicos considerados que, en general, proyectan una imagen bastante superficial y 
poco articulada, sobre todo en el caso de los chinos. 

Por tanto, este estudio demostró que sí que existe una fuerte relación entre ideología política, prejuicio sobre 
inmigrantes y el uso del lenguaje para referirse a los inmigrantes.  

10. Objetivos e hipótesis de nuestra investigación
Nuestro objetivo principal con este trabajo es comprobar empíricamente si existe alguna relación entre el 

partido político al que votan los individuos y su prejuicio tanto sutil como manifiesto hacia los musulmanes. 
Del mismo modo, como subobjetivos, comprobaremos la relación entre el nivel de prejuicio, tanto sutil como 

manifiesto, y las actitudes sociopolíticas de los participantes en el estudio. Estudiaremos cómo influye la edad y 
los prejuicios en las puntuaciones del cuestionario, puesto que con el paso de los años la actitud hacia los 
extranjeros ha ido cambiando en nuestra sociedad. También, analizaremos la relación entre la puntuación de los 
sujetos en el cuestionario de Pettigrew adaptado, y el contacto que tienen esas personas encuestadas con 
personas musulmanas, teniendo en cuenta la frecuencia y la calidad del contacto.

Por estos motivos, la primera hipótesis es que “las personas con una ideología de derechas puntuarán más 
alto en islamofobia que aquellas que tengan una de izquierdas”

Para afirmar esto, nos basamos en que las personas con una ideología conservadora (o de derechas) tienden a 
defender los aspectos más tradicionales del país y no se muestran tan receptivas con personas de otras religiones 
y tradiciones como otras con una ideología progresista. Además, influye el hecho de que una ideología 
conservadora tiende a ser conformista con lo que ya tiene, rechazando la novedad, que en este caso serían las 
personas musulmanas.

Cabe añadir que esto se debe a que las personas conservadoras sienten rechazo (o incluso miedo) hacia todo 
aquello que represente un cambio. En este caso, la inclusión de personas procedentes de una cultura distinta 

a persona, u
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representará una amenaza porque implicará que nuestra cultura puede cambiar por la influencia que ellos puedan 
ejercer. Debido a que en los medios solo se hace publicidad negativa de las personas que forman parte del mundo 
musulmán, la sociedad española, y la occidental en general, recibe un mensaje según el cual se describen los 
valores que los musulmanes tienen como “peores” a los de la sociedad española, incluyendo medias verdades 
como que los musulmanes son machistas e intolerantes (entre otras muchas cosas). Por esa razón, la mayoría de 
personas que reciben esa influencia de los medios tienen una actitud más reacia hacia los musulmanes en general, 
pero se ven especialmente influidas aquellas personas que de partida ya estaban en contra de los cambios.

La segunda hipótesis corresponde a que “aquellas personas que voten al partido político PP y 
CIUDADANOS se considerarán con una actitud sociopolítica de derechas, en cambio, las personas que voten a 
los partidos políticos PODEMOS/IU/COMPROMÍS y PSOE se considerarán de una actitud sociopolítica de 
izquierdas”. Hemos formulado esta hipótesis para asegurarnos de que el partido político que votó el sujeto 
refleja la actitud sociopolítica de la persona. Por este motivo, realizaremos una correlación entre el partido 
votado y la actitud sociopolítica de la persona. 

La tercera hipótesis de este trabajo es que “las personas que hayan votado a partidos con una actitud 
sociopolítica de derechas puntuarán más alto en el cuestionario de islamofobia que aquellas que hayan votado a 
los partidos que tengan una actitud sociopolítica de izquierdas”. Esto es básicamente una relación de las dos 
primeras hipótesis, para analizar en qué partido están los votantes con mayor puntuación en islamofobia.

Por otro lado, respecto a la variable de la edad, nuestra cuarta hipótesis es que “las personas de mayor edad 
tendrán mayores prejuicios, en contraposición con los más jóvenes”. Esto es debido a que las personas mayores, 
han crecido en una sociedad donde el racismo estaba muy extendido. Además, las personas inmigrantes 
representaban una proporción muy pequeña de la sociedad, por lo que la mayoría de los españoles no llegaban a 
tener un contacto directo con una persona extranjera. Esto puede hacer que se fomenten los prejuicios y se 
mantenga una actitud de rechazo hacia los inmigrantes. Teniendo en cuenta el factor edad, el prejuicio hacia el 
exogrupo afectaría a todos los extranjeros que viven actualmente en España, pero esto no es así, puesto que el 
prejuicio que poseen estas personas de la sociedad española es mucho mayor hacia los musulmanes en concreto, 
a consecuencia de la gran repercusión mediática que han tenido los atentados del estado islámico en Europa.

Por lo tanto, es posible que la sensación de vulnerabilidad que nos generan los ataques terroristas fomente la 
islamofobia mediante el miedo, ya que las personas que temen ser asesinadas por los radicales islámicos se 
mostrarán más reacias hacia los musulmanes en general. Por lo tanto, según nuestra hipótesis, las personas con 
más sensación de vulnerabilidad (que por lo general serán de mayor edad) serán las que mayor islamofobia 
reflejen en el cuestionario.

Por último, nuestra quinta hipótesis, en relación con la variable de contacto, será que “las personas con una 
mayor frecuencia de contacto y mayor calidad tendrán menos prejuicios hacia las personas musulmanas que 
aquellas personas que tengan menor contacto y peor calidad de contacto”. Se ha demostrado en algunos 
estudios como, por ejemplo, los estudios de Allport (1954), el estar en contacto con el exogrupo bajo ciertas 
condiciones, reduce la cantidad de prejuicios que se tienen hacia este. Cabe tener en cuenta que esta relación 
puede verse alterada si no cumple las siguientes condiciones: “a) la igualdad de estatus de los participantes en la 
interacción; b) la consecución de objetivos comunes; c) la cooperación intergrupal; y d) el apoyo institucional 
(en forma de normas, sanciones y regulaciones que faciliten el contacto óptimo). Desarrollos posteriores de la 
teoría incluyen una quinta condición necesaria denominada “potencial de amistad” (Pettigrew, 1998)”. Citado 
de Smith (2006).

Las condiciones mencionadas anteriormente no se han tenido en cuenta a la hora de realizar el cuestionario, 
porque este trabajo no tiene como objetivo realizar un análisis tan profundo sobre la sociedad, pero es cierto que 
sería muy interesante estudiar este aspecto en un trabajo que esté más enfocado al estudio de este tipo de 
variables. 
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Método
Muestra

En la muestra utilizada en este trabajo contamos con un total de 91 sujetos (N=91). Respecto al sexo, se 
compone de 37 hombres y 54 mujeres, todos ellos de edades comprendidas entre 19 y 74 ños, las cuales 
dividiremos para el análisis estadístico en dos grupos, “Personas jóvenes” (menos de 35 años) y “Personas 
mayores” (más de 40 años). 

Nuestra muestra se divide entre votantes del PSOE, PP, 
CIUDADANOS, PODEMOS / IZQUIERDA UNIDA / 
COMPROMÍS y otro grupo al que llamaremos “OTROS” 
donde se engloba tanto a las personas que votaron a un 
partido político no nombrado anteriormente, como a los 
que se abstuvieron de votar.

Para el partido político PSOE tenemos una muestra de 
10 personas, para PP 14, para CIUDADANOS 12, para 
PODEMOS/IZQUIERDA UNIDA/COMPROMÍS 40, y 
por último, para “OTROS” 15 sujetos.

En cuanto a las actitudes sociopolíticas, nuestra 
muestra se compone de 25 sujetos que se posicionan en 
una actitud sociopolítica de izquierdas, 34 como centro-
izquierda, 15 como centro, 14 como centro-derecha y por 
último, 2 sujetos como derecha. Cabe añadir que un sujeto 
de la muestra utilizada no contestó este ítem.

 Instrumentoz
El instrumento elegido en este trabajo es el 

cuestionario de prejuicio sutil y manifiesto de Pettigrew y 
Meertens, facilitado por el profesor Xavier Pons Diez del 
departamento de Psicología Social de la Universidad de 
Valencia.

Cabe destacar que este cuestionario ha sido adaptado a 
las necesidades de nuestro trabajo, intercambiando la 
palabra “inmigrante” por “musulmán” en todos los ítems, 
para así medir los prejuicios contra este colectivo 
específico. Además de esto, se eliminó el ítem 18, del cuestionario original, ya que hablaba sobre prejuicios hacia 
los rasgos físicos de los inmigrantes y pensamos que esta información no es relevante en este estudio.

 A parte de las variables sociodemográficas sexo y edad, el cuestionario final se compone de un total de 19 
ítems donde observaremos si existen o no prejuicios sutiles y manifiestos hacia los musulmanes. Por otro lado, se 
les preguntó por el partido político votado en las últimas elecciones, donde podían situarse en “PSOE”, “PP”, 
“CIUDADANOS”, “PODEMOS / IU / COMPROMÍS” y “OTROS” (donde se engloba tantos otros partidos 
políticos como la abstención de voto). Además, se añadió una pregunta sobre las actitudes sociopolíticas del 
sujeto, puntuadas en una escala de 0 a 100, donde 0 sería totalmente progresista, 25 centro-izquierda, 50 centro, 
75 centro-derecha y 100 totalmente conservador. Y por último, se añadieron dos preguntas de tipo Likert de 1 a 5
(desde muy a poco hasta frecuentemente) para medir si existía contacto con personas musulmanas por parte del 
sujeto, y si este contacto era satisfactorio o no. 

Procedimiento

El procedimiento que hemos seguido en este trabajo ha sido realizar un pase individual del 
cuestionario a cada sujeto, siendo estos en su mayoría familiares y amigos de los investigadores. 

Analisis Estadísticos
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 El análisis estadístico realizado ha sido ANOVA (en el caso de que hubiesen más de dos 
categorías, también se realizó junto al ANOVA la prueba “Tukey”) y correlaciones de Pearson, del cual 
se mostrarán sus resultados en el apartado de “Resultados”. Siendo las variables independientes, edad, 
actitud o ideología política y partido político votado; y las variables dependientes, la puntuación 
obtenida en el prejuicio sutil y manifiesto d del cuestionario adaptado de Pettigrew y Meertens sobre los 
prejuicios hacia los musulmanes, así como la puntuación sobre el contacto de los sujetos participantes 
con los musulmanes.

  Resultados
“Personas con una ideología de derechas puntuarán más alto en islamofobia que aquellas que 

tengan una de izquierdas”.
Realizando el análisis de comparación de medias con ANOVA de un factor, siendo las variables dependientes 

“prejuicio sutil” y “prejuicio manifiesto” y el factor “actitud sociopolítica” obtenemos los estadísticos 
descriptivos de cada uno de las actitudes sociopolíticas.

1ª hipótesis: 

IZQUIERDA CENTRO -
IZQUIERDA

CENTRO CENTRO -
DERECHA

DERECHA F Sig

P r e j u i c i o  
Manifiesto

14,8636 17,7419 24,2667 29,2667 37,0000 13,741 ,000

P r e j u i c i o  
Sutil

24,8947 30,7419 38,7333 42,1333 49,0000 11,494 ,000

Rechazamos la hipótesis de igualdad de varianzas y vemos que ideologías diferentes obtendrán diferente puntuación en prejuicio 
sutil y en prejuicio manifiesto.

En nuestro caso tiene sentido realizar pruebas post hoc (Tukey), porque la tabla ANOVA revela que existen diferencias 
significativas entre los inter-grupos.

Variable Dependiente Actitud política Actitud política Diferencia de medias Sig

Prejuicio Manifiesto IZQUIERDA C E N T R O  -  - 2,87830 ,607

CENTRO - 9,40303 * ,002

C E N T R O  -  - 14,40303 * ,000

DERECHA - 22,13636 * ,001

C E N T R O  -  IZQUIERDA 2,8730 ,607

CENTRO - 6,52473 * ,039

C E N T R O  -  - 11,52473 * ,000

DERECHA - 19,25806 * ,004

CENTRO IZQUIERDA 9,40303 * ,002

C E N T R O  -  6,52473 * ,039

C E N T R O  -  - 5,00000 ,324

DERECHA - 12,73333 ,140

C E N T R O  -  IZQUIERDA 14,40303 * ,000

C E N T R O  -  11,52473 * ,000

CENTRO 5,00000 ,324

DERECHA - 7,73333 ,611

DERECHA IZQUIERDA 22,13636 * ,001

C E N T R O  -  19,25806 * ,004

CENTRO 12,73333 ,140

C E N T R O  -  7,73333 ,611
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En este caso hay que interpretar la columna de significación de aquellos que sean menor o igual que 0,05. 

Aquellas personas que en la variable de actitud sociopolítico se consideran de izquierdas tienen una diferencia 

significativa en prejuicio manifiesto con aquellas que se consideran de centro, centro-derecha y derecha. El 

prejuicio manifiesto en la actitud sociopolítica de centro-izquierda es significativa con aquellas actitudes de 

centro-derecha y derecha. La actitud sociopolítica de centro tiene diferencias significativas con la izquierda en 

cuanto al prejuicio manifiesto. Los de centro-derecha tienen diferencias significativas con los que tienen 

actitudes de izquierdas. Para finalizar con prejuicio manifiesto, vemos que la actitud de derechas tiene 

diferencias significativas con las actitudes de izquierdas y de centro-izquierda.

Por otro lado, el prejuicio sutil sí que depende de la actitud de las personas que se han considerado de 

izquierda con una diferencia significativa con aquellas actitudes centrales, centro-derechas y derechas. Las 

personas que se consideran de una actitud sociopolítica de centro-izquierda presentan diferencias significativas 

con los de centro-derecha y los de derechas. La actitud de centro presenta diferencias significativas con la actitud 

de izquierdas. Centro-derecha presenta diferencias con las actitudes sociopolíticas de izquierdas y centro-

izquierdas. Por último, las personas de derechas tienen diferencias con las de izquierdas en el plano 

sociopolítico, en cuanto a lo que se refiere prejuicio sutil.

De acuerdo con nuestra hipótesis, tanto en prejuicio manifiesto como en prejuicio sutil las personas que 

se consideran con una actitud sociopolítica de centro, centro-derecha y derechas tienen mayores prejuicios hacia 

las personas que practican el islam, que aquellas personas que se consideran de izquierdas o centro-izquierda.

Prejuicio Sutil IZQUIERDA C E N T R O  -  - 5,84720 ,172

CENTRO - 13,83860 * ,000

C E N T R O  -  - 17,23860 * ,000

DERECHA - 24,10526 * ,004

C E N T R O  -  IZQUIERDA 5,84720 ,172

CENTRO - 7,99140 * ,043

C E N T R O  -  - 11,39140 * ,001

DERECHA - 18,25806 * ,048

CENTRO IZQUIERDA 13,83860 * ,000

C E N T R O  -  7,99140 * ,043

CENTRO -
DERECHA

- 3,40000 ,834

DERECHA - 10,26667 ,546

C E N T R O  -  IZQUIERDA 17,23860 * ,000

C E N T R O  -  11,39140 * ,001

CENTRO 3,40000 ,834

DERECHA - 6,8667 ,844

DERECHA IZQUIERDA 24,10526 * ,004

C E N T R O  -  18,25806 * ,048

CENTRO 10,26667 ,546

C E N T R O  -  6,86667 ,844
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2ª hipótesis: “Aquellas personas que voten al partido político PP y CIUDADANOS se considerarán con una 

actitud sociopolítica de derechas, en cambio, las personas que voten a los partidos políticos 

PODEMOS/IU/COMPROMÍS y PSOE se considerarán de una actitud sociopolítica de izquierdas”
Nos ha parecido interesante saber si realmente aquellas personas que votan a un partido considerado de un 

Media Desviación típica Mínimo Máxima

PP 3,50 1,019 1 5

PSOE 2,40 1,350 1 5

PODEMOS / IU / 1,74 ,715 1 4

CIUDADANOS 3,00 ,953 2 4

Para saber si corresponde, la interpretación se realiza comparando las medias de cada uno de los partidos con 
la máxima. Siendo que, aquella media que más se aproxime a 5 corresponderá a una ideología más de derechas y 
una media de 1 corresponderá a una ideología más de izquierdas.

Como podemos observar, las personas que votaron al PP se consideran en grandes rasgos persona de centro 
puesto que han obtenido una puntuación de 3,5 que está dentro de la mitad conservadora del continuo, por lo que 
corresponde a una ideología de derechas.

Las personas del PSOE, han obtenido una media de 2,4 que se encuentra más cerca de 1 que de 5, es decir, se 
trata de una ideología más progresista que conservadora. Por lo tanto, diríamos que se considera un partido 
centro-izquierda.

El partido político PODEMOS/IU/COMPROMÍS es considerado por aquellas personas que lo han votado, 
como un partido de actitud sociopolítica de izquierdas. Ha obtenido una media de 1,74 y el mínimo es 1, es decir, 
se considera un partido de izquierdas.

Por último, las personas que votaron al partido político CIUDADANOS consideran que este es un partido 
central, ya que se encuentra casi en la puntuación media de entre los partidos de izquierdas y los partidos de 
derechas, con una media de 3.

“las personas que hayan votado a partidos con una actitud sociopolítica de derechas puntuarán 
más alto en el cuestionario de islamofobia que aquellas que hayan votado a los partidos que tengan una actitud 
sociopolítica de izquierdas”.

Se realiza un análisis ANOVA para obtener la media de los partidos y si estas son significativas entre ellas. 
Teniendo como variables dependientes “prejuicio sutil” y “prejuicio manifiesto” y como factor “partidos 
políticos”. 

3ª hipótesis: 

PP PSOE CIUDADANOS P O D E M O S  /  I U  /  F Sig

Prejuicio Sutil 41,7857 36,2000 40,5000 26,9730 12,439 ,000

Prejuicio Manifiesto 30,5000 24,0000 24,5000 15,3514 9,474 ,000

Podemos comprobar que el nivel de significación intra-grupos (prej_manifiesto y prej_sutil)  es menor que 
0,05, rechazamos la hipótesis de igualdad de medias, es decir, existen diferencias entre los grupos.

En nuestro caso tiene sentido realizar pruebas post-hoc (Tukey), porque la tabla ANOVA revela que existen 
diferencias significativas entre los inter-grupos.
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Variable 
dependiente

Partido político (I) Partido político (J) Diferencias entre 
medias (I-J)

Sig

Prejuicio 
manifiesto

PP PSOE 6,50000 ,217

PODEMOS / IU / 
COMPROMÍS

15,14865 * ,000

CIUDADANOS 6,00000 ,242

PSOE PP - 6,5000 ,217

PODEMOS / IU / 
COMPROMÍS

8,64865 * ,012

CIUDADANOS - ,50000 1,000

PODEMOS / IU / 
COMPROMÍS

PP - 15,14865 * ,000

PSOE - 8,64865 * ,012

CIUDADANOS - 9,14865 * ,003

CIUDADANOS PP - 6,00000 ,242

PSOE ,50000 1,000

PODEMOS / IU / 
COMPROMÍS

9,14865 * ,003

Prejuicio sutil PP PSOE 5,58571 ,585

PODEMOS / IU / 
COMPROMÍS

14,81274 * ,000

CIUDADANOS 1,28571 ,996

PSOE PP - 5,58571 ,585

PODEMOS / IU / 
COMPROMÍS

9,22703 * ,047

CIUDADANOS - 4,30000 ,809

PODEMOS / IU / 
COMPROMÍS

PP - 14,81274 * ,000

PSOE - 9,22703 ,047

CIUDADANOS - 13,52703 ,000

CIUDADANOS PP - 1,28571 ,996

PSOE 4,30000 ,809

PODEMOS / IU / 
COMPROMÍS

13,52703 * ,000
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En este caso hay que interpretar la columna de significación aquellos que sean menor o igual que 0,05, en este 
caso podemos ver que hay diferencias significativas en prejuicio manifiesto con aquellas personas que votaron al 
PP en comparación con aquellas que votaron a PODEMOS/ IU/ COMPROMÍS, en cambio, no hay diferencias 
significativas con los partidos PSOE, y CIUDADANOS.

Las personas que en las últimas elecciones votaron al partido político PSOE no presentan ningún tipo de 
diferencia significativo en cuanto al prejuicio manifiesto con el resto de partidos políticos, a excepción de 
PODEMOS/IU/COMPROMÍS.

El partido político PODEMOS/IU/COMPROMÍS sí que tiene diferencias significativas con PP, 
CIUDADANOS y PSOE, en lo que respecta a prejuicio manifiesto y sutil. 

Por último, en prejuicio manifiesto, vemos que aquellas personas que votaron a CIUDADANOS tienen 
diferencias significativas con las personas que votaron a PODEMOS/IU/COMPROMÍS pero no con los partidos 
políticos de PP y PSOE.

Aquellas personas que en las últimas elecciones votaron a PODEMOS/IU/COMPROMÍS tienen menos 
prejuicios tanto manifiesto como sutil que aquellas personas que votaron al PP, PSOE y CIUDADANOS. Siendo 
más concretos, tienen mayores prejuicios sutil y manifiesto por orden descendente aquellos que votaron al PP, 
los que votaron a CIUDADANOS y, por último, PSOE.

“las personas de mayor edad tendrán mayores prejuicios, en contraposición con los más 
jóvenes”.

Para saber la relación que hay entre los prejuicios islamofóbicos y la edad de los sujetos, realizamos un 
análisis de la relación entre las medias mediante el ANOVA por factor. Como variable dependiente tenemos 
“prejuicio sutil” y “prejuicio manifiesto” y como factor “mayores” y “jóvenes”, considerando mayores a las 
personas de más de 40 años y jóvenes de menos de 35.

No hemos realizado post-hoc porque tan sólo hay dos categorías, por lo cual no era necesario. Vemos que hay 
una diferencia significativa en cuanto al prejuicio sutil en personas mayores y jóvenes, y del mismo modo, ocurre 
con el prejuicio manifiesto, hay una diferencia significativa con aquellas personas jóvenes y mayores. Las 
personas mayores, tal y como hemos indicado en nuestra hipótesis tienen mayores prejuicios manifiestos y 
sutiles que aquellos más jóvenes.

“Las personas con una mayor frecuencia de contacto y mayor calidad tendrán menos prejuicios 
hacia las personas musulmanas que aquellas personas que tengan menor contacto y peor calidad de contacto” 

En este caso, para hallar si hay relación entre la frecuencia de contacto y la calidad con el prejuicio sutil y 
manifiesto, hemos relacionado las medias mediante correlación de Pearson.

La relación será más significativa cuanto más se acerque a 1 o -1, como podemos observar hay correlación 
negativa baja entre prejuicio manifiesto y frecuencia del contacto. Por otra parte, hay una correlación negativa 
moderada entre prejuicio manifiesto y calidad de contacto. 

En cuanto al prejuicio sutil, vemos que también hay una correlación negativa baja con la frecuencia del 
contacto y una correlación negativa moderada con la calidad del contacto. Entre la frecuencia de contacto y 

4ª hipótesis: 

5ª hipótesis: 

Jóvenes Mayores F Sig.

Prejuicio Sutil 30,9455 39,3478 10,709 ,002

Prejuicio Manifiesto 17,6909 27,9130 25,792 ,000

P r e j u i c i o  Prejuicio sutil Frecuencia del C a l i d a d  d e l  
P r e j u i c i o  Correl. de Pearson 1 - -,220 -,634
Prejuicio sutil Correl. de Pearson - 1 -,218 -,581
Frecuencia del Correl. de Pearson - - 1 ,445
Calidad del Correl. de Pearson - - - 1
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calidad de contacto hay una relación positiva moderada. Con correlación negativa damos a entender que hay una 
dependencia total entre las dos variables, es decir, una relación inversa, cuando una de las dos aumenta, la otra 
disminuye.

Por tanto, aquellas personas que tengan mayor contacto con personas que practican el islam tendrán menor 
prejuicio manifiesto y menor prejuicio sutil, y además, la calidad de relación será mejor.

    Conclusión

El cuestionario utilizado en esta investigación The Blatant and Subtle Prejudice Scale de Pettigrew y 

Meertens (1995), ha recibido críticas importantes. La principal es que, a pesar de que en el aspecto teórico la 

clasificación entre los prejuicios sutiles y manifiestos tiene mucho sustento, en el aspecto metodológico la 

separación entre ambos no es tan clara, es decir, la separación no es tan tajante como consideraron los creadores 

de estas dos categorías de prejuicio, de modo que algunos ítems podrían pertenecer a ambas categorías. (Espelt, 

Javalo y Cornejo, 2006). 

En lo que respecta a nuestra primera hipótesis que relaciona la actitud socio-política con la islamofobia y que 

dice así “las personas con una actitud sociopolítica de derechas puntuarán más alto en el cuestionario de 

islamofobia que aquellas que tengan una de izquierdas”, podemos afirmar que se cumple nuestra hipótesis, ya 

que las personas que se han situado en una actitud sociopolítica de derechas presentan mayor prejuicio, tanto 

sutil como manifiesto, que las personas que se consideran de izquierdas.  

Otra de las cuestiones importantes a tratar es ¿existe el centro político en lo que respecta a la islamofobia?  La 

gente que se identifica a sí misma como de centro, presenta diferencias significativas en prejuicio manifiesto, 

con respecto a la gente que se identifica con una actitud sociopolítica de centro izquierda o izquierda, pero no 

presenta diferencias significativas con la gente de centro derecha.  Aunque en prejuicio manifiesto el centro y la 

derecha (coloquialmente extrema derecha) sí que presentan diferencias significativas, en prejuicio sutil dichas 

diferencias no existen.  Lo que queremos expresar con lo dicho anteriormente, es que la gente que se identifica a 

sí misma como gente de centro, es tan islamófoba como la gente de centro derecha en lo manifiesto. Y lo aún más 

preocupante es que las puntuaciones en prejuicio sutil son tan elevadas en la gente de centro que en la gente de 

derechas.

En la actualidad podemos observar como un partido que se declara de centro apoya medidas como retirar el 

derecho de sanidad pública a los inmigrantes sin papeles, puesto que estos, considerados popularmente como los 

otros (exogrupo), nos podían contagiar muchas enfermedades que era conveniente tratar tempranamente. Esta 

medida, que desamparaba aún más a las personas ilegalizadas, fue llevada a cabo por el Partido Popular, el cual 

tuvo que rectificar al darse cuenta de que las clasificaciones sociales no eran compatibles con las clasificaciones 

biológicas.

“La teoría de la dominancia social (TDS), recientemente propuesta por Sidanius y Pratto (1999), pone de 

manifiesto que los individuos difieren en el grado en que aceptan que unos grupos dominen sobre otros (Smith, 

2006) esta teoría podría explicar por qué las personas de derechas tienden a ser más machistas, homófobos y en 

este caso islamofobos, en cuanto que su nivel de aceptación de las relaciones de dominación intergrupales es 

mayor.

El mayor prejuicio obtenido por las personas que se consideran de derechas también podía ser debido a la 

hipersensibilidad a los cambios sociales, o la incertidumbre que en ellos provocan, variables como hemos 

comentado en apartados anteriores, objetivos e hipótesis, por las que se caracterizan las personas de actitud 

sociopolítica de derechas. 

Por otro lado, cabe destacar que más allá de las diferencias inter-individuales, las causas de la hostilidad 
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intergrupal (los prejuicios, estereotipos y discriminación) hacia los musulmanes, están explicadas por variables 

geopolíticas, económicas, históricas, muy relacionadas con el poder y los poderosos.

Del mismo modo, resulta relevante añadir que la construcción del relato que describe al musulmán como 

terrorista, misógino, ignorante, bárbaro, incompatible con la democracia y la ciencia, tiene como fin, en la 

actualidad, al igual que en tiempos coloniales, justificar las políticas, planes y jerarquías que garantizan la 

dominación de occidente sobre los países árabes(Grosfeguel,2014). Es entonces cuando la islamofobia pasa a 

ser un arma colonialista de occidente con la que someter a los países arabo-musulmanes.

En lo concerniente a nuestra segunda hipótesis, que trata de estudiar la relación entre la actitud sociopolítica y 

la conducta de voto a los distintos partidos políticos, analizando los resultados podemos afirmar que sí que existe 

cierta correspondencia entre ambas. Por tanto, se cumple nuestra hipótesis ya que las personas que se han 

identificado como izquierda están más próximas a PODEMOS/IU/COMPROMÍS, las personas que se 

identifican como de centro- izquierda están más próximas al PSOE, las personas que se sitúan en el centro están 

más próximos a CIUDADANOS y las personas que se identifican como centro derecha se aproximan más al PP. 

Es necesario matizar diciendo que existen grandes desviaciones típicas en algunas de estas categorías.

A continuación, en nuestra tercera hipótesis que dice así: “las personas que hayan votado a partidos con una 

actitud sociopolítica de derechas puntuarán más alto en el cuestionario de islamofobia que aquellas que hayan 

votado a los partidos que tengan una actitud sociopolítica de izquierdas”. Podemos afirmar que en parte, no se 

cumple nuestras hipótesis ya que, habíamos incluido al PSOE dentro de la ideología de izquierdas y lo que 

observamos es que hay dos categorías bien diferenciadas, PODEMOS/IU/COMPROMÍS y el resto de partidos. 

Tanto en prejuicios sutiles como manifiestos PODEMOS/IU/COMPROMÍS presenta diferencias significativas 

con el resto de partidos, mientras que estos últimos (incluido el PSOE) no presentan diferencias significativas 

entre ellos. Estos resultados pueden estar especialmente sesgados por la muestra. Porque hay demasiado pocos 

sujetos votantes del PSOE y CIUDADANOS.

La cuarta hipótesis de nuestra investigación decía “las personas de mayor edad tendrán mayores prejuicios, en 

contraposición con los más jóvenes”, a partir de los análisis realizados y los resultados obtenidos podemos 

confirmar dicha hipótesis. Estos resultados pueden ser debidos a que, como explicamos en el apartado de 

Objetivos e hipótesis, las personas de mayor edad, típicamente, son más conservadores en el plano político, son 

más sensibles a la incertidumbre y tienen de manera más arraigada la identidad colectiva.

Por último, nuestra quinta hipótesis, que dice: “las personas con una mayor frecuencia de contacto y mayor 

calidad tendrán menos prejuicios hacia las personas musulmanas que aquellas personas que tengan menor 

contacto y peor calidad de contacto”.  Podemos afirmar que se confirma la hipótesis, aunque sea de manera 

moderada.  

La modestia de sus efectos revelada por nuestra investigación puede deberse a que el contacto de por sí, no 

basta para conseguir acabar con los prejuicios, hace falta un tipo de contacto que cumpla siguientes condiciones 

Allport (1995): a) La igualdad de estatus de los participantes en la interacción; b) la consecución de objetivos 

comunes; c) la cooperación intergrupal; y d) el apoyo institucional (en forma de normas, sanciones y 

regulaciones que faciliten el contacto óptimo). Desarrollos posteriores de la teoría incluyen una quinta condición 

necesaria denominada “potencial de amistad” (Pettigrew, 1998)”. Citado de Smith (2006).

La interculturalidad es un tipo de contacto que cumple con las condiciones de la teoría de contacto intergrupal.

Es importante mencionar, tal y como lo hacíamos en otros puntos del trabajo, la relevancia del contacto 

intergrupal como una de las formas más eficaces de mitigar la hostilidad entre grupos está ampliamente 

demostrada, de hecho, un estudio meta-analítico llevado a cabo por Pettigrew y Tropp (2000) sobre 376 estudios, 
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con 525 muestras independientes y más de 156.000 participantes confirma el efecto favorable del contacto 

intergrupal sobre las actitudes interétnicas (Smith,2006).

En los tiempos convulsos en que vivimos, la hostilidad creciente entre ambos grupos sociales, reclama con 

urgencia de la creación de estos espacios de convivencia, construidos sobre la base de la igualdad, donde el ser 

humano demuestre su naturaleza cooperativa y dejé atrás esta monstruosa y rentable competitividad.  Donde los 

monólogos eurocéntricos, dejen paso a los diálogos globales, que son los únicos capaces de construir una 

epistemología libre de jerarquías raciales y un feminismo eficaz en su lucha por el empoderamiento de la mujer.   

Por último, nos gustaría acabar este punto poniendo de manifiesto que este mismo trabajo es un ejemplo de 

interculturalidad, tanto los estudiantes de psicología que firmamos este trabajo, como los investigadores que 

hemos tenido de referencia para elaborar nuestro marco teórico, como el ejemplo de intervención social 

propuesto, responden a la ya renombrada necesidad de crear espacios de convivencia donde podamos construir 

juntos, desde la riqueza de nuestra diversidad, un futuro alumbrado por la igualdad y la paz.

   Exposición de un programa de intervención

El siguiente programa de prevención está creado principalmente por las organizaciones OSCE (Organización 

para la Seguridad y la Cooperación en Europa), OIDDH (Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos 

Humanos), el Consejo de Europa y la UNESCO, con la colaboración de diferentes expertos docentes como 

profesores, representantes de la sociedad civil y autoridades gubernamentales. Entre ellos se encuentran: Lynn 

Davies, Dr. Akif Emre Öktem, Beatriz Malik Liévano, Dr. Thomas Uthup, Sra. Intissar Kherigi, entre otros.

Dicho programa tiene el fin de poner a disposición directrices dirigidas a los educadores para combatir la 

intolerancia y la discriminación contra los musulmanes. Este documento se ha encontrado en la página web:  

https://plataformaciudadanacontralaislamofobia.wordpress.com.

Estas directrices deben adaptarse a las características del contexto donde se vayan a aplicar.

En este caso, este programa de intervención social va destinado a la prevención de la islamofobia, en escuelas 

donde los musulmanes son minoría. Para llevar a cabo este programa es necesario la colaboración entre padres, 

alumnos y profesores y una evaluación continua donde se valoren los resultados obtenidos.

En primer lugar, tanto los alumnos como los profesores deben crear un entorno constructivo, donde exista un 

ambiente integrador y todo el mundo se sienta cómodo expresando su opinión. Esto se logra a través de la 

participación en debates donde los alumnos tienen que argumentar sus ideas respetuosamente y, para ello, se 

establecen unas normas básicas para el debate. Estas normas se basan en el respeto entre compañeros, atacando a 

las ideas y no a las personas, argumentando todas las opiniones sin interrumpir y preguntando a los compañeros 

para que ellos puedan dar también la suya.

Siguiendo las bases de estas primeras pautas, se adoptan normas de conducta en clase y en el patio. Estas 

normas establecen la prohibición de todo acto de intolerancia y discriminación, en particular contra los 

musulmanes. Una vez se haya hecho hincapié en la importancia del respeto, el profesor potencia la democracia 

entre los alumnos, de forma que las minorías tengan la oportunidad de ocupar un puesto representativo y de 

influencia junto a sus otros compañeros, promoviendo la integración e igualdad. 

Otra forma de integración es fomentar las organizaciones como clubes o sociedades de alumnos en las que 

participen estudiantes de diversas procedencias culturales y religiosas, con el fin de potenciar la tolerancia y la 

comprensión. Esta medida es imprescindible para la integración debido a que, con la creación de estos grupos, 

como puede ser un equipo de fútbol, los niños se ven como iguales (simplemente jugadores), sin tener en cuenta 

otras características como la religión o la procedencia. El apoyo y tutoría para los alumnos también es 



58| CRIMINOLOGIA

fundamental, pero se basa en criterios objetivos y no referidos a su religión o cultura; es decir, este apoyo se 

ofrece a cada persona que lo necesite, particularmente a todo aquel recién llegado o que tenga dificultades de 

aprendizaje, y en ningún momento es obligatorio. Es importante señalar estos aspectos para evitar que los niños 

que acuden se sientan discriminados. 

Es fundamental el contexto familiar en el que vive el niño, ya que para que estas medidas sean útiles tiene que 

haber sincronía con los valores que los padres le quieran transmitir. Por tanto, también se fortalecen los vínculos 

entre el hogar y la escuela, informando de las actividades realizadas fuera y dentro del aula. Entrando en temas 

más complejos, otra medida fundamental es la de informar de las medidas de adaptación a las prácticas religiosas 

tanto a padres como a alumnos. Estas medidas están contempladas dentro del marco jurídico o administrativo y 

consisten, por ejemplo, en salas de oración, en la exención de asistir a clase durante las fiestas religiosas, el tipo 

de uniforme escolar o deportivo, la no obligatoriedad de la enseñanza religiosa… Esta estrategia de integración 

es bastante compleja, ya que cada escuela deberá llegar a un consenso entre padres, alumnos y leyes.

Hay que tener en cuenta las diferentes dificultades que se pueden encontrar los educadores a la hora de llevar a 

cabo este programa. Es necesario tener presente que lo que se intenta es combatir la discriminación de todo tipo, 

y no solo hacia los musulmanes. Es esencial también una buena formación del profesorado con materiales 

disponibles para cualquier duda y ser pacientes, ya que los cambios llevan tiempo. La comunicación abierta y 

frecuente con los padres puede ser el mayor problema, ya que estos deben estar dispuestos a colaborar.
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