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APRESENTAÇÃO

Neste livro busco introduzir uma reflexão sobre as articu-
lações entre o tema da violência e suas repercussões na saúde
dos brasileiros. Trabalho em três vertentes: a primeira, no cam-
po sociológico de conceituação da violência; a segunda, na
articulação entre violência e saúde; a terceira nas propostas de
atuação. Por mais que tentasse, não foi possível oferecer ao leitor
uma visão muito simplificada da questão, uma vez que o tema é
complexo, polissêmico e controverso. Busquei, então, um texto
claro e fácil de ser compreendido por qualquer pessoa que, como
eu, tem perguntas e busca respostas para este fenômeno. Con-
fesso que, depois de mais 17 anos pesquisando e estudando,
continuo sem entender muitos de seus aspectos e tenho mais
dúvidas que certezas sobre as manifestações da violência. Por-
tanto, advirto a quem me acompanhar nesta leitura, que minha
exposição contém idéias, conceitos, classificações e interpreta-
ções passíveis de serem refutadas por outros estudiosos, sem
que nem eu nem eles tenhamos condições de nos colocar como
portadores da verdade sobre o tema.

Para realizar este trabalho, iniciei com uma discussão mais
ampla que abrange aspectos históricos, culturais, sociológicos e
até econômicos, uma vez que, em suas relações, a violência se
apresenta ora como manifestação da dinâmica e da trajetória de
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uma sociedade – seja em seus aspectos estruturais ou conjuntu-
rais –, ora como fenômeno específico que se destaca e influencia
essa mesma dinâmica social. Parafraseando Pascal, diria que a
violência é uma manifestação causada por outros processos e
também causadora desses processos. Ou como diria Hannah
Arendt, “a violência dramatiza causas” e possibilita à sociedade
a compreensão de seus próprios limites.

Como fenômeno sócio-histórico, a violência acompanha
toda a experiência da humanidade. Sua presença está registrada
em vários documentos da Antiguidade e é lembrada no mito de
origem contido na narrativa bíblica em forma de disputa fratri-
cida. Os ressentimentos de Caim contra seus pais e a morte de
Abel, seu irmão, pensada e perpetrada por ele, evidenciam a con-
vivência da sociedade humana com perenes disputas de poder,
com ódios e com a vontade de aniquilar uns aos outros. Essa
vontade de aniquilamento, no decurso da história e das culturas, se
manifesta de várias formas como: desprezo e menosprezo pelo
outro, discriminações, crueldades, autoritarismo, lutas fratricidas,
guerras, terrorismos e processos de autodestruição.

A violência, em si, não é um tema da área de saúde, mas
a afeta porque acarreta lesões, traumas e mortes físicas e emoci-
onais. Para compreender o impacto da violência sobre a saúde,
devemos localizar a sua discussão no conjunto dos problemas
que relacionam saúde, condições, situações e estilo de vida. Na
maioria dos países desenvolvidos há mais tempo, e no Brasil,
nos últimos trinta anos, as enfermidades infecciosas vêm ceden-
do lugar às doenças crônicas e degenerativas e aos agravos que
dependem, em grande parte, das condições de vida, das ques-
tões ambientais, dos avanços da ciência e tecnologia do setor,
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sobretudo na área da biologia e também, mas não prioritaria-
mente, das intervenções e procedimentos médicos.

A esse movimento de mudança no perfil e no contexto
das taxas de mortalidade e de morbidade, os estudiosos dão o
nome de ‘transição epidemiológica’. No caso brasileiro, a transi-
ção epidemiológica é sui generis, pois, nosso quadro de morbida-
de (principalmente) e de mortalidade combina enfermidades e
agravos típicos dos países desenvolvidos com situações próprias
de nações subdesenvolvidas. Isso ocorre, dentre outros moti-
vos, por causa das imensas diferenciações e desigualdades entre
grupos sociais (por exemplo, étnicos, raciais, de gênero etc.).

Este livro constitui uma síntese de minha experiência: há 17
anos estou pesquisando o impacto da violência sobre a saúde,
junto com um grupo de pesquisa que a Fundação Oswaldo Cruz
(Fiocruz) criou na administração do saudoso Sergio Arouca. Este
grupo que se instituiu na Escola Nacional de Saúde Pública
(Ensp), com a denominação de Centro Latino-Americano de
Estudos sobre Violência e Saúde (Claves), desde o início teve
uma orientação multidepartamental e interdisciplinar, tendo em
vista que é praticamente impossível estudar a violência apenas
com um foco disciplinar e de forma compartimentalizada. Atu-
almente, o Centro congrega pesquisadores de outras unidades
da Fiocruz, como é o caso do Instituto Fernandes Figueira (IFF),
tem o apoio do Centro de Informações para a Ciência e a Tec-
nologia em Saúde (Cict), atua em colaboração com a Bireme no
projeto de Biblioteca Virtual sobre Violência e Saúde, tem pes-
quisas cooperativas nacionais e internacionais e é Centro Cola-
borador do Ministério da Saúde/Secretaria de Vigilância em
Saúde (MS/SVS).
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O Claves, do qual desde a origem sou a coordenadora ci-
entífica, é um dos exemplos das iniciativas acadêmicas hoje exis-
tentes no país. Tem a vantagem de se constituir como equipe
institucionalizada, o que garante a sua continuidade. O incremento
da violência na realidade brasileira vem repercutindo intensa-
mente no pensamento intelectual do país, sobretudo a partir da
década de 1990. Estudos bibliográficos realizados por nós mos-
tram que 95% da produção acadêmica sobre o tema ocorreram
depois de 1980.

O tema, no âmbito da reflexão em saúde pública, tem histó-
ria, nomes e tradições que vêm desde os anos 70, concentrando-
se primeiramente na Faculdade de Saúde Pública de São Paulo
(FSP/USP) e na Universidade Estadual de Campinas (Unicamp).
A Fiocruz, até a criação do Claves, colaborava com poucos es-
tudos, e os existentes tinham apenas um cunho epidemiológico
descritivo e eram realizados com dados secundários. O fato de
o Claves estar exclusivamente voltado para pesquisar este
assunto dinamizou a produção institucional e foram abertos
vários campos de pesquisa empírica, tornando-o o mais pro-
dutivo do país.

Em que pesem os esforços dos pesquisadores e das insti-
tuições, a reflexão brasileira a respeito da violência social e do
impacto da violência na saúde dos brasileiros é ainda incipiente.
Os estudos se restringem quase sempre a diagnósticos de situa-
ções pontuais, e apenas nos últimos dez anos os resultados das
investigações vêm sendo apropriados pelos serviços de saúde.
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