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RESUMO  
O presente estudo pretende apresentar uma análise dos dados 
coletados no contexto da 7ª Vara Criminal de Teresina, vara 
especializada nos crimes envolvendo a utilização e o tráfico de drogas 
na Comarca de Teresina. O objetivo é, a partir de um estudo sobre o 
perfil psicossocial e jurídico dos(as) indiciados em drogas no contexto de 
Teresina, subsidiar novos estudos e auxiliar na compreensão da 
problemática envolvendo jovens no contexto de crime e drogas, que 
atinge toda a sociedade, que atualmente atinge, principalmente, os 
pequenos municípios e todas as famílias, direta ou indiretamente. A 
questão das drogas envolve aspectos de Políticas Públicas no âmbito da 
Segurança Pública, Saúde, Educação e Emprego e Renda. Os resultados 
hora apresentado, propõe contribui com o esforço de toda a sociedade 
no sentido de enfrentar as drogas e seus malefícios. 

 
Palavras-chave: Uso e tráfico de Drogas. Perfil Social. 
 

ABSTRACT 
The present study aims to describe an analysis of the data collected in 
the context of the 7th Criminal Court of Teresina, a court specialized in 
crimes involving the use and trafficking of drugs in the District of 
Teresina. The objective is, based on a study on the psychosocial and legal 
profile of those indicted for drugs in the context of Teresina, to subsidize 
further studies and assist in the understanding of the problem about 
young people in the context of crime and drugs, which affects the whole 
of society, which currently affects mainly small municipalities and all 
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families, directly or indirectly. The issue of drugs involves aspects of 
Public Policies in the scope of Public Security, Health, Education and 
Employment and Income. The results presented, propose to contribute 
to the effort of the whole society in order to face drugs and their harm.  

 
Keywords: Drug Use and Trafficking. Social Profile. Prisons. 

 
1 INTRODUÇÃO 

 

O interesse no estudo da referida temática, de publicação inédita, surgiu pela 

preocupação da então Gestão da Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Piauí com os altos 

índices de usuários de drogas, principalmente na população jovem. Com o intuito de realizar 

um diagnóstico da realidade presente na problemática das drogas na sociedade piauiense, 

apresentamos este trabalho.  

O estudo em questão é fruto da análise realizada a partir dos dados disponibilizados pela 

Corregedoria Geral de Justiça do Piauí e dos processos em tramitação na 7ª Vara Criminal de 

Teresina, sobre o perfil socioeconômico dos indiciados por uso e tráfico de drogas que possuem 

processos tramitando naquela vara criminal. O universo da pesquisa foi formado a partir de 

dados coletados dos processos digitalizados no período foi de 258, tendo sido utilizados para o 

estudo dados de todos os processos, ou seja, 100% do total dos processos ajuizados no período.    

O presente estudo está divido em três partes: Introdução; Teresina, histórico de drogas; 

Dados e suas análises. 

 

2 TERESINA: HISTÓRICO DE DROGAS 

 

A questão das drogas no contexto atual é preocupante e envolve todos os segmentos da 

sociedade e poderes constituídos. O estudo em questão surge por conta do crescimento 

vertiginoso dos processos, envolvendo traficantes de drogas em Teresina, ao ponto de surgir a 

necessidade de ampliar o número de varas para atender às questões envolvendo tal fato.  

Nos últimos dez anos a questão envolvendo o uso e consumo de drogas ilícitas 

transformou-se numa epidemia, promovendo uma corrida de importante parcela da sociedade 

no sentido do seu enfrentamento em ações para sua erradicação. Estudo de Laranjeira et al 

enfatiza que “as complicações clínicas e sociais causadas pelo consumo das drogas, são hoje 

bem conhecidas e consideradas um problema de saúde pública (Laranjeira: 2003, 13) 
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Com relação aos tipos de delitos praticados, entre os homens 29% foram presos por 

roubo, 20% por tráfico de entorpecentes, 16% por furto e 12% por homicídio. Evidencia um 

equilíbrio entre os delitos, com a maior incidência à roubo, praticados pelos detentos 

masculinos. 

 

3 DADOS SOBRE USO E TRÁFICO DE DROGAS 

 

Entre as mulheres, 59% foram indiciadas por envolvimento com o tráfico de drogas, 

enquanto as demais delitos envolve roubo, 11%; furto 9% e homicídio, 7%, como se observa no 

Gráfico 1. 

Observa-se uma supremacia do delito Tráfico de Droga na população carcerária 

feminina, sendo identificado que as mulheres cada vez mais assumem o papel dos 

companheiros no comando do tráfico de drogas. 

 

Gráfico 1 – Tipos de Delitos – População Feminina – Teresina 2013 

 
Fonte: Elaboração dos autores a partir de Dados da Secretaria de Cidadania (Piauí:  2013b) 

 

A partir da informação dos indiciados por tráfico de drogas em Teresina, dos processos 

que tramitam na 7ª Vara Criminal da Capital, evidencia-se uma precarização das profissões dos 

indiciados, tanto por conta da ausência de profissões tradicionais, como pela permanência de 
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trabalhos manuais, braçais e de pouca remuneração, com pouca estabilidade social ou 

financeira. 

Carvalho Filho, em sua obra “A prisão”, destaca que “necessidade de aproveitar o 

contingente de pessoas economicamente marginalizadas, o racionalismo político e o declínio 

moral da pena de morte” impulsionam a modificação do sistema prisional (CARVALHO FILHO, 

1991: p. 45). 

Alessandro Baratta, em seus estudos, destaca que a maior parte dos apenados são 

oriundos de grupos sociais já marginalizados, já excluídos da sociedade por conta dos 

mecanismos do mercado de trabalho (BARATTA, 2002: p. 27). 

Em Teresina, a realidade não destoa do restante do país, sendo a maioria das ocupações 

indicadas pelos presos indiciados por tráfico de drogas atividades precárias, sem estabilidade, 

com baixa remuneração e sem o status de profissão tradicional.  

 
Tabela 1 – Ocupação/Emprego dos Indiciados em Tráfico em Teresina 

Masculino Feminino

Lavador de Carro Doméstica

Flanelinha Empregada Doméstica

Servente de Pedreiro Manicure

Vendedor Cozinheira

Autônomo Cabeleira

Mototaxista Costureira

Pintor Artesã

Mecânico Autônoma

Borracheiro Vendedora 

Auxiliar de Entrega Garçonete

Carroceiro Sacoleira
Fonte: Corregedoria Geral da Justiça – Piauí 2013

 
Fonte: Elaboração dos autores a partir de Dados Corregedoria Geral da Justiça (Piauí:  2013) 

 
Das ocupações dos indiciados, presentes na Tabela 1, junto à 7ª Vara Criminal de 

Teresina do sexo masculino, destacam-se as profissões de vendedor, motorista, lavador de 

carros, segurança, flanelinha, servente de pedreiro, pintor, autônomo, curandeiro, vidraceiro, 

empacotador, reciclador, metalúrgico, microempresário DJ, marceneiro, bar men, vendedor, 

pedreiro, entregador, professor de dança, carroceiro, mototaxista e estivador. 
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Para as mulheres indiciadas por tráfico de drogas em Teresina, a profissões indicadas 

são: empregada doméstica, autônoma, vendedora, auxiliar de serviços gerais, manicure, 

cozinheira, faxineira cabeleireira, costureira, vendedora, autônoma, sacoleira, garçonete.   

Evidencia-se, ainda, uma tendência de ocupações ou subprofissões que envolvem 

atividades noturnas, como é o caso do DJ, bar men, flanelinha, professor de dança, mototaxista, 

segurança (homens) e garçonete e cozinheira (mulheres). 

Ou seja, há uma predominância de atividades profissionais precárias, com necessidade 

de pouca formação profissional e técnica, sem um vínculo empregatício rígido e de pouca 

remuneração.  

A ausência de profissões tradicionais é uma lacuna que merece estudos e investigações, 

com indicativos que a prisão é um espaço para as classes populares, principalmente quando tal 

evento está relacionado com o tráfico e consumo de drogas. 

 
Gráfico 2 - Distribuição de Usuários e Traficantes por Sexo em Teresina 

 
Fonte: Elaboração dos autores a partir de Dados Corregedoria Geral da Justiça (Piauí:  2013) 

 

Os dados do Gráfico 2 apontam que 76% daqueles que possuem processos tramitando 

da 7ª Vara é constituído de homens(192) e 24% de mulheres(61), com uma tendência de 

crescimento do público feminino. 

A presença masculina envolvido com uso e tráfico de drogas sempre esteve acima do 

público feminino, constituindo uma hegemonia. Porém, dados apontam para um crescimento 

do público feminino no contexto de processo envolvendo o uso de drogas. 
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As mulheres aparecem nas estatísticas principalmente envolvidas com seus 

companheiros, quando assumem as funções na ausência destes. O público feminino vem 

crescendo nos últimos anos, ao ponto de se apresentar como destaque dos relatórios 

envolvendo uso e tráfico de droga no âmbito do Judiciário Estadual do Piauí. 

Gráfico 3 -  Idade dos indiciados por Uso e Tráfico em Teresina 

 
Fonte: Elaboração dos autores a partir de Dados Corregedoria Geral da Justiça (Piauí:  2013) 

 

Dos processos analisados, verifica-se que 53% dos presos enquadrados no crime de uso 

ou tráfico de drogas encontra-se na faixa de 20 a 29 anos, ou seja, a grande maioria dos presos 

por tráfico são jovens (115), contrastando com 3,5% dos que foram presos por tráfico, acima 

de 50 (8). Evidencia-se grande presença de jovens atuando no comércio e utilização de drogas 

ilícitas, levando a crê que quem se envolve com drogas não envelhece. A pesquisa evidencia 

uma maior necessidade de atuação governamental no sentido de proteção e atenção especial 

às vítimas, em especial os mais jovens. 

 
Gráfico 4 -Estado Civil do Indiciado por Uso e Tráfico de Drogas 

 
Fonte: Elaboração dos autores a partir de Dados Corregedoria Geral da Justiça (Piauí:  2013) 
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Os dados evidenciam uma maioria (64%) dos indiciados por uso e tráfico de drogas, com 

processos tramitando na 7ª Vara Criminal de Teresina, declaram serem solteiros (118), 11% 

casados (21) e 8% com união estável (14), apresentando assim um desenho de jovens traficantes 

de drogas, solteiros e do sexo masculino em Teresina. 

 Esses índices indicam o perfil do público da pesquisa: Jovens, solteiro do sexo masculino. 

Segundo estudos de Marcondes (2002, p.13), os motivos que levam este público de jovens e 

adolescentes aos primeiros contato com as drogas são a curiosidade, o prazer, a tentação do 

proibido, rebeldia, insegurança, busca pela alteração dos estados de consciência, influência do 

grupo, fuga e tentativa de resolução dos problemas (Marcondes, 2002). 

Bucher, em seus estudos sobre Drogas e drogadição no Brasil, destaca que é durante a 

passagem para a vida adulta que ocorre a separação progressiva dos pais e a vinculação do 

jovem em grupos, com o objetivo de buscar a própria identidade (Bucher, p.1992). 

 
Gráfico 5 – Escolaridade dos indiciados por Uso e Tráfico de Drogas 

 
Fonte: Elaboração dos autores a partir de Dados Corregedoria Geral da Justiça (Piauí:  2013) 

 

Constata-se, pela leitura da tabela acima, que 62% dos presos indiciados por Uso ou 

Tráfico de Drogas, com processos tramitando na 7ª Vara Criminal de Teresina, concluíram ou 

fizeram até o ensino fundamental (94), e que só 21% cursaram ou estão cursando o ensino 

médio (32) e que apenas 1% (dois presos) possui curso superior (2). 

O tráfico está presente em todos os bairros de Teresina, evidenciando a presença de 

drogas em toda a cidade, caracterizando uma pulverização no que tange à temática em 

questão, havendo a necessidade da presença do Estado em toda a cidade. 
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Gráfico 6 -  Bairro onde mora o indiciado por Uso ou Tráfico de Drogas - Teresina 

 
Fonte: Elaboração dos autores a partir de Dados Corregedoria Geral da Justiça (Piauí:  2013) 

 
 

Teresina possui uma pulverização do evento estudado, com a presença em 

praticamente todos os bairros, todas as zonas, no que tange aos indiciados por Uso e Tráfico de 

drogas, com destaque para os bairros Dirceu, Primavera, São Joaquim e Santo Antônio. 

Vale salientar que os dados aqui registrados são obtidos juntos aos processos em 

tramitação na 7ª Vara Criminal, podendo de alguma forma destoar da realidade dos fatos, por 

não existirem, ainda, um histórico de acompanhamento estatístico mais sólido. 

O presente quadro mostra a movimentação dos traficantes, identificando a dinâmica 

dos bairros onde mora o traficante, o bairro onde ocorre o fato delituoso (popularmente 

chamada “boca de fumo”) e o local da prisão do indiciado. 
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Quadro 2 - Relação entre o local de moradia, local do fato delituoso e prisão do traficante 

Quadro Geral

Fonte: Corregedoria Geral da Justiça – Piauí 2013

LOCAL DE 

MORADIA  DO 

TRAFICANTE

LOCAL DO FATO 

DELITUOSO

LOCAL DA PRISÃO

DIRCEU 6,02 Dirceu 6,32 Dirceu 5,77

Primavera 4,02 Satélite 2,32 São Pedro 5,77

São Joaquim 4,82 São Joaquim 6,32 Parque Alvorada 5,77

Santo Antonio 4,02 Monte Horebe 3,16 Santo Antonio 5,77

Monte Castelo 2,82 Monte Castelo 3,68 Nova Teresina 3,85

Angelim 2,01 Redenção 5,79 REDENÇÃO 15,38

Centro 2,81 CENTRO 6,84 Centro 11,52

Irmã Dulce 2,01 Real Copagre 3,16 Parque Mão Santa 3,85

Costa Rica 2,01 Costa Rica 2,63

Vila Jerusalém 2,01 Vila Jerusalém 3,16 Vila Jerusalém 3,85

 
Fonte: Elaboração dos autores a partir de Dados Corregedoria Geral da Justiça (Piauí:  2013) 

 

Com os cruzamentos entre bairros de moradia, bairros do fato delituoso e bairros onde 

ocorrem as prisões, presentes no Quadro 3, alguns dados aparecem à primeira vista: 

a) Os Bairros Dirceu Arcoverde, Primavera, São Joaquim e Parque Santo Antônio aparecem 

com os maiores índices no tocante à moradia dos indiciados no uso e tráfico de drogas, 

identificados a partir dos processos em tramitação na 7ª Vara Criminal de Teresina. 

b) O Centro, Dirceu, Redenção e Bairro São Joaquim aparecem em destaque em relação aos 

fatos delituosos envolvendo tráfico de drogas no município de Teresina. 

c) Os bairros Redenção, Centro, Dirceu, Parque Alvorada e Parque Santo Antônio são 

identificados como os bairros onde mais ocorrem as prisões envolvendo tráfico de drogas na 

cidade de Teresina. 

d)  Centro, Dirceu, Vila Jerusalém e Real Copagre aparecem nos três cruzamentos com alta 

incidência de moradia, fato delituoso e prisões, envolvendo uso e tráfico de drogas. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

O perfil do traficante de drogas no Piauí caracteriza-se por ser jovem, pardo e com pouca 

escolaridade, com profissões precárias. Há Predomínio do público masculino nas prisões 

envolvendo tráfico de drogas (76%), porém há um acentuado crescimento do público feminino 

nas questões envolvendo uso, tráfico e receptação de drogas no município de Teresina (24%), 

confirmando a tendência nacional da presença das mulheres nos crimes envolvendo drogas. 

Além disso, o tráfico de drogas é o motivo predominante das prisões entre as mulheres (59%). 

Acima de 20% das prisões em Teresina ocorrem por conta do Uso ou Tráfico de Drogas. 

Os jovens predominam nos presídios quando o assunto é tráfico de drogas, com cerca de 56% 

da população carcerária com menos de 29 anos, motivados pelos tráfico de drogas. Por conta 

de tal juventude, predomina o público solteiro (53%) dentre aqueles que foram presos por 

crime de tráfico de drogas. 

Baixa escolaridade dentre os detentos, confirmando a tendência de ausência de 

oportunidades e de ações públicas para o acesso e permanência na escola, como estabelecido 

na Constituição Federal no que tange à responsabilidade do Estado quanto ao acesso à 

Educação. 

Predomínio das prisões nas residências, local onde ocorre o fato delituoso, com 88,46% 

dos casos estudado. 

O tráfico está presente em todos os bairros de Teresina, ficando difícil mapear com 

precisão a presença de locais onde as drogas predominam, caracterizando uma pulverização 

proposital, com objetivo de dificultar a ação do Estado no combate e erradicação das drogas na 

nossa capital. 
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