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1. INTRODUÇÃO 

Mediante todas as mudanças que ocorrem com a sociedade brasileira, inviabiliza-se entender o perfil 
epidemiológico de vulnerabilidade juvenil à violência como um processo homogêneo. Essa discussão se faz 
necessária e poderá contribuir para o conhecimento mais profundo sobre o tema nesta faixa etária da populaçã. 

Em decorrência disso, percebem-se mudanças sociais importantes no contexto nacional que refletirão 
em futuras pesquisas em saúde pública e saúde coletiva. É fundamental que haja uma interação entre a 
sociedade e o Estado, fazendo com que exista um aprofundamento da democracia dando embasamento social 
à dimensão institucional, na intenção de democratizar o Estado. A abertura de canais de participação é 
importante para que se estabeleçam redes de cooperação entre grupos da sociedade, que são fundamentais 
para que as questões de interesse público sejam enfrentadas e consigam ser transformadas positivamente para 
todos os cidadãos, através de benefícios que garantam o acesso a políticas públicas de qualidade (BASTOS, 
SANTOS, TOVO, 2009, p.183).  

Ademais, comportamentos de risco e o ambiente social dos jovens podem ter influência negativa na 
vida de adolescentes (PABAYO et al., 2014; SILVA-OLIVEIRA et al., 2014; LIMA, FONSECA, GUEDES, 
2010; MONTEIRO, CECCHETTO, 2006). Um estudo transversal com adolescentes de escolas públicas e 
particulares de Belo Horizonte, Minas Gerais revelou uma elevada prevalência de consumo de álcool, sendo 
que gênero, baixa vulnerabilidade social e rede de amizade foram associados com maior consumo excessivo 
de álcool (ZARZAR et al., 2012). 

Experiências com violência, seja como autor ou vítima, pode ter efeitos prejudiciais sobre o 
desenvolvimento e a saúde de adolescentes e jovens. Pabayo et al. (2014), demonstraram que a desigualdade 
de renda parece estar relacionada à agressão vitimização resultados entre os adolescentes não-negros que 
vivem em Boston, Estados Unidos. No Brasil, que se saiba, foi encontrado apenas um estudo epidemiológico 
que testou a relação entre violência e capital social. O estudo foi realizado na zona urbana de São Leopoldo, 
Rio Grande do Sul. Os adultos residentes em bairros com baixa confiança entre vizinhos relataram uma 
ocorrência quase 3 vezes maior de homicídios (RP = 2,82; IC95%: 1,67 a 4,74; p > 0,001) e de discussão 
violenta (RP = 2,56; IC95%: 1,82 a 3,59; p> 0,001) em comparação aos moradores de bairros com alta 
confiança entre vizinhos. As situações relacionadas à violência foram mais enfatizadas em vizinhanças com 
baixo capital social, nas quais também foi referido o descaso público (VIAL et al., 2010). 

Neste momento, os principais desafios estão voltados para as discussões de gênero e, sobretudo, para 
a compreensão das condições psicossociais associadas à possibilidade de tornar o capital social como um 
suporte positivo para combate à violência, tornando a vida dos jovens brasileiros mais cheios de saúde, bem-
estar, prazer e qualidade de vida. Estes servirão de guia para as diversas áreas científicas que se preocupam 
em entender e medir os aspectos mais intrínsecos que influenciam a vida dos indivíduos no cotidiano, e em 
suas crenças e práticas pessoais e comunitárias.  
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E este trabalho tem como objetivo, investigar a associação entre capital social e insegurança e violência 
para jovens de 18 a 29 anos de idade moradores do Residencial Tiradentes, Marabá, PA. Para este fim, 
alcançou-se objetivos específicos, tais como: Descrever o perfil socioeconômico e demográfico da população 
estudada. Investigar as características das diferenças de sexo em que os fatores determinantes sociais de saúde 
operam (estrutura social individual e contexto social). Analisar os fatores risco da habitabilidade e ambiência 
dos moradores do Residencial Tiradentes em Marabá-PA e Descrever o perfil sanitário dos domicílios do 
Residencial Tiradentes.  

 

2. MATERIAS E MÉTODOS 

Foi realizado um estudo transversal no Residencial Tiradentes no município de Marabá, Pará, Brasil. 
Para a seleção dos indivíduos utilizou-se a técnica de amostragem aleatória simples. O tamanho amostral 
mínimo foi definido com base na fórmula: n=Z2PQ/d2, sendo n = tamanho amostral mínimo; Z = variável 
reduzida; P = probabilidade de encontrar o fenômeno estudado. Para este estudo adotou-se 18% de carga de 
enfermidade para os países em desenvolvimento segundo a Organização Panamericana de Saúde (COHEN et 
al., 2011) como referência para a probabilidade de ocorrência dos eventos de interesse. Utilizou-se um erro 
de estimativa de 5% e confiabilidade da amostra em 95%. Foram acrescentados 10% à amostra mínima 
calculada (196 domicílios), considerando-se a possibilidade de perdas. Na primeira etapa foram entrevistadas 
220 famílias.  

Na primeira coleta de dados utilizamos o questionário da Pesquisa Nacional de Saúde (PNS) adaptado 
dividido em três blocos: bloco A – Indivíduo; bloco B – Domicílio e Bloco C – Habitação e Ambiência.   

A coleta de dados foi realizada por uma equipe formada por 2 bolsistas, um pesquisador e 3 voluntários 
treinados e calibrados. Foram consideradas perdas de entrevista/exame os casos em que o adolescente não foi 
localizado no domicilio após três tentativas, incluindo fim de semana.  

Todas as perguntas foram feitas oralmente pelos pesquisadores, sendo que cada participante foi 
entrevistado pelo mesmo pesquisador em ambos os momentos. O projeto foi submetido para aprovação no 
Comitê de Ética em Pesquisa mediante cadastro na Plataforma Brasil. Os participantes e seus familiares 
receberam informações completas referentes aos objetivos e às justificativas da pesquisa, conforme 
orientações no Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e o assinarão em duas vias juntamente 
com os pesquisadores responsáveis. 

Os dados foram processados utilizando-se o Microsoft Excel 10 com a realização das análises 
estatística descritiva.  

Repetindo-se esse processo, a etapa que trata a respeito da violência, utilizou-se o questionário da 
Pesquisa Nacional de Saúde (PNS) adaptado para avaliar a habitação dos jovens. Visando medir o capital 
social pela versão curta em português do Questionário Integrado para Medir Capital Social (QI-MCS) do 
Banco Mundial adaptado. Para avaliar a experiência dos participantes com a violência será utilizou-se o 
Questionário de Exposição de Insegurança e Violência para Adolescentes (CEIVA) adaptado. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Contabilizou-se cinco (2,27%) recusas no estudo nas três áreas delimitadas. Além disso, 86 
residências habitadas estavam fechadas e 23 residências sem moradores foram excluídas do estudo e 
substituídas por outras moradias em novo sorteio, o que permite não computar como perda amostral.    

O perfil dos moradores mostra que a maioria é do sexo feminino (64,9%) com idade média de 36 anos 
(±12,0) oriundos de outro município fora do Pará (41,8%).  

A participação feminina é considerada em resultados de pesquisas sobre domicílios do PMCMV no 
Brasil, ultrapassando 50% das amostras apresentadas nas pesquisas (KNAUT; SILVA, 2017; MENEZES; 
MOURÃO, 2017; CARVALHO; STEPHAN, 2016; ROSEMBACK, et al., 2017).  
  
 



 
 

Com base nos dados obtidos, é evidenciado que 188 residências (85,5%) são próprias em processo de 
quitação financeira, 11 indivíduos (5,0%) estão em residências alugadas, e 12 (6,8%) residências estão 
cedidas. O material que predomina no piso das residências é cerâmica, lajota ou pedra com 217 residências 
(98,6%) e com registro de 3 (1,4%) residências com revestimento em piso com cimento.   

Com relação às residências alugadas, há estudos que apontam que no país, 10.503.535 domicílios 
estão alugados, cerca de 16% da população brasileira. (PASTERNAK, BÓGUS, 2014, p. 243). Em outro 
estudo, Baltrusis e Mourad (2014) constatam que as condições das residências alugadas em Salvador, são de 
alvenaria com revestimento. Enquanto que nas moradias próprias, os imóveis com alvenaria a taxa de 
cobertura em Salvador chegam a 98,0%.   

Residências com pisos em cerâmica, de acordo com uma investigação sobre as a composição de pisos 
em Paula Cândida, Minas Gerais. Magalhães e colaboradores (2013) afirmaram que as casas com tipo de piso 
em cerâmica são mais frequentes na zona urbana, tanto no grupo de beneficiários do programa bolsa família 
(52,9%) quanto não beneficiários (70,6%).   

Para a percepção dos moradores sobre a relevância da habitação, evidenciou que é muito importante 
conviver no local de moradia, o que corresponde a 48,2%. Em contraste a essa perspectiva, 31,4% dos 
moradores asseveram que gostaria de mudar do conjunto habitacional, sendo que 13,6% permaneceram 
indiferentes quanto a temática e 6,8% responderam nenhum dos assuntos levantados (Gráfico 1).  
  

Gráfico 1. Percepção sobre a relevância da habitabilidade para os moradores no Residencial Tiradentes, 
Marabá-PA, 2018. 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As condições de habitação são questões que devem ser tratados na política de saúde e até municipal 
como prioridade para a promoção populacional. Os impactos das relações e vivencias no lugar habitado 
podem interferir nas condições de vida dos indivíduos, os aspectos psíquicos, culturais e ambientais. 
Proporcionar condições favoráveis sociais para a habitabilidade e ambiência, resultam em promoção da 
qualidade de vida dos indivíduos.     

Esses resultados parciais indicam que se tem dados interessantes e uteis que proporcionarão uma 
referência para o levantamento sistemático em larga escala das condições e necessidades de moradia 
referente ao PMCMV. Subsidiar estratégias para o enfrentamento frente as desigualdades sociais, 
proporcionando melhores condições de habitabilidade e ambiência, gerando novos estudos em torno da 
temática que ainda se encontram embrionária na região do sul e sudeste do estado do Pará. 



 
 

Está programado para os próximos meses um retorno ao Residencial Tiradentes para apresentação 
dos resultados da coleta dos dados aos moradores locais. E verificação dos resultados obtidos para conclusão 
da pesquisa.      
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