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A busca de aprofundamento sobre o sentido do fenômeno
da violência, malgrado o campo nebuloso de sua definição e
conceituação, permite alguns consensos importantes que serão
abordados de forma sucinta nos parágrafos a seguir.

A violência não se resume às delinqüências, e o homicídio é o
ato mais hediondo nas relações sociais, pois ele efetiva o ego-
centrismo do ser humano: o aniquilamento do outro. Porém,
além dos homicídios que nos apavoram, por se constituírem em
sinônimo do que o imaginário social configura como ‘violência’,
existem outras manifestações desse fenômeno que alimentam o
acirramento das relações sociais. As formas culturalmente natu-
ralizadas de agressões intrafamiliares, interpessoais, de discrimi-
nações raciais ou contra grupos específicos como homossexuais,
de abusos e de dominação contra crianças, mulheres, idosos,
deficientes físicos constituem um ambiente sociocultural adver-
so e, freqüentemente, marcado pela exclusão e lesões físicas e
emocionais. Todas essas manifestações são potencializadoras da
violência social difusa e ampla e se alimentam dela, como ressal-
ta Domenach (1981) citado várias vezes neste livro.

É fato demonstrado pela realidade histórica que existem no
Brasil regiões e cidades onde as taxas de violência são mais ele-
vadas que em outras, sejam quais forem os tipos de manifesta-
ção do fenômeno. Portanto, a configuração espacial precisa ser
incluída e articulada com especificidades históricas, sociais e cul-
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turais, visando a ações de promoção e de prevenção. A violência
não é uma fatalidade nem uma abstração. Ela ocorre nas mi-
crorrelações e no contexto da vida. É fruto de observação e de
pesquisas que as diferentes formas de violência se articulam cri-
ando uma expressão cultural naturalizada nas relações e nos com-
portamentos, atitudes e práticas.

Não tem consistência teórica qualquer proposta positivista que
apresente planos mirabolantes para acabar com a violência num
toque de mágica ou de autoritarismo. Ela precisa ser entendida e
analisada como um fenômeno de expressão e parte constitutiva
dos processos históricos complexos, nos quais é possível intervir.

As condições sociais e ambientais organizam o caráter emi-
nentemente humano da violência. E por serem humanas, suas
expressões incluem significado e intencionalidade.

Tem consistência a idéia de causalidade complexa da violên-
cia, com ênfase na embricação dos fatores históricos, contextuais,
estruturais, culturais, conjunturais, interpessoais, mentais e bioló-
gicos. Sempre existirão elementos gerais e especificidades nas
formas de apresentação e de reprodução desse fenômeno.

É muito mais profícuo, para efeitos de análise, trabalhar com a
proposta de que existem violências em lugar de violência. Elas
apresentam manifestações particulares e, geralmente, se encontram
articuladas, umas potencializando as outras, como já foi dito.

É importante investir no conhecimento específico e empíri-
co dos problemas, levando em conta: tempo, espaço, grupos
atingidos, gravidade e representação, para compreender e para
agir. Por ser um fenômeno humano-histórico, a violência está aí
para ‘dramatizar’ causas, trazê-las à opinião pública e, incomo-
damente, propor e exigir mudanças. Porém, a compreensão de
cada parte precisa ser articulada ao todo.
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No caso brasileiro, sobretudo nas regiões metropolitanas
e nos grandes centros urbanos, a violência coletiva tende a
vicejar persistente e vigorosamente na sua expressão instru-
mental, como recurso usado por muitas pessoas e grupos
para conquistar mercados de bens e de poder. De um lado,
ela manifesta o sentido de defasagem entre a oferta de con-
dições e a escassez de espaços para um elevado percentual de
indivíduos. De outro, ela canaliza demandas subjetivas
de pessoas e grupos não contemplados na direção das novas
formas de desenvolvimento. As expressões de violência
devem ser entendidas, pois, como formas de vocalização dos
sujeitos não reconhecidos, rejeitados e marcados pela exclu-
são e pela discriminação social.

A chamada violência tradicional, aquela que ressalta os con-
flitos comuns ou institucionais entre as pessoas e grupos, as frus-
trações das paixões nas relações de gênero, os furtos provoca-
dos pela fome, necessidade ou vício continuam a existir, têm seu
espaço e respondem por grande parte das agressões e crimes.
Ao mesmo tempo, essas expressões estão hoje subsumidas e
potencializadas pelos gritos de um novo momento histórico,
não ainda de todo claro e compreendido para ser enfrentado
pelas forças políticas (novas forças políticas) renovadoras.

Não se pode compartilhar do imaginário da inevitabilidade
e da falta de controle que freqüentemente é evidenciado pela
opinião pública em relação ao fenômeno da violência. O pre-
sente e o futuro são criações humanas, com o barro das circuns-
tâncias ao seu alcance.

A seguir, coloco algumas diretrizes de ação que se ancoram
nos dois documentos oficiais sobre o impacto da violência e da
saúde: o da OMS e do Ministério da Saúde:
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� Incentivo à promoção à adoção de comportamentos e de
ambientes seguros e saudáveis, mobilizando a sociedade, em
especial a mídia e os setores de educação, reforçando-se estraté-
gias intersetoriais.

� Monitorização da ocorrência de acidentes e violências por
meio do estabelecimento de ações padronizadas de vigilância
epidemiológica que incluam: ampliação da abrangência dos sis-
temas de informação para que incorporem dados de atendi-
mento dos pronto-socorros e dos ambulatórios; promoção da
qualidade e padronização das informações.

� Sistematização, ampliação e consolidação do atendimento
pré-hospitalar, prevendo-se a ampliação e implantação desse tipo
serviço (quando for o caso), da padronização das normas e da
criação de um sistema nacional de informações relativas a esses
serviços.

� Assistência interdisciplinar e intersetorial às vítimas de vio-
lência buscando uma articulação do setor saúde com as áreas
jurídicas e de segurança, desde os programas de Atenção Básica
como o de Saúde da Família até os serviços ambulatoriais, emer-
genciais e hospitalares.

� Estruturação e consolidação do atendimento voltado para
a recuperação e a reabilitação, hoje bastante escasso e salvo raras
exceções, precário. A operacionalização dessa diretriz compre-
ende a elaboração de normas e ao aparelhamento das unidades
de saúde para o adequado atendimento aos pacientes;

� Capacitação dos profissionais do setor para habilitá-los,
técnica e humanamente, para cuidarem das necessidades decor-
rentes da demanda que o problema das violências e dos aciden-
tes está criando. Destacam-se como urgentes: treinamento para
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a melhoria da qualidade da informação; para o diagnóstico dos
eventos; para as ações de prevenção e de vigilância epidemioló-
gica, de atenção às vítimas (e não apenas às lesões) e de reabilita-
ção psíquica e social.

� Apoio ao desenvolvimento de estudos e pesquisas interdis-
ciplinares, estratégicas, operacionais e avaliativas.

Minha intenção, ao apresentar a trajetória do tema violências
e acidentes na área da saúde, foi mostrar as dificuldades de sua
legitimação, primeiro no âmbito social e, depois, nas instâncias
que dão diretrizes para a atuação da área. A maioria das dificul-
dades decorre do fato de que o setor é profundamente marca-
do pela racionalidade biomédica. É difícil, para a comunidade
dos profissionais de saúde e suas instituições, aceitar mudanças
que incluem problemas complexos, cuja tônica são questões da
vida social e não enfermidades. Freqüentemente tem-me ocorrido
perguntar se morre mais quem morre de Aids ou de câncer do
que quem morre no trânsito ou por homicídio.

Nessa pergunta não vai uma valorização da quantidade, embora
o número de pessoas que vão a óbito por essas doenças seja muito
menor do que os que são vitimados por violência. Também não
está em jogo uma oposição entre os que passam por grandes sofri-
mentos com enfermidades degenerativas ou incapacitantes e as que
sofrem violências. Mas, o que me aflige é não consideração do prin-
cípio ético segundo o qual, se todos morrem e todas as vidas são
preciosas, o investimento nas várias áreas é igualmente importante, é
crucial. No entanto, continuam sendo muito escassos os recursos
(financeiros, de gestão, humanos e culturais), investidos na constru-
ção de meios para a compreensão da complexa problemática e
para a busca de soluções adequadas em colaboração com outros
âmbitos, como é o caso da segurança pública.
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Quis também valorizar o caminho percorrido pelo setor. A
experiência mostra que, quando há ganhos e resultados positi-
vos provenientes dos passos dados, encontramos mais ânimo e
coragem para continuar no engajamento, na meta. Por isso, me
empenhei em evidenciar os caminhos lentos e tortuosos pelos
quais vai passando a inclusão do tema na pauta da área da saúde.

Há pelo menos três fatos que constituem símbolo dos resul-
tados alcançados ao longo do processo. Um primeiro, é a cons-
trução coletiva e a promulgação do documento Política Nacio-
nal de Redução da Morbi-mortalidade por Acidentes e Violên-
cias (Brasil, 2001), pois, ao que parece, o país é pioneiro em
adotá-lo. Um segundo é a elaboração de um Plano Nacional
para aplicação da política, fundamentado em estudos e bases
epidemiológicas. Igualmente, parece que o Brasil saiu na frente
dessa ação planejada (Brasil, 2005a). E, em terceiro lugar, o do-
cumento denominado Impacto da Violência sobre a Saúde dos
Brasileiros atende a uma recomendação da OMS de que cada
país promova o seu diagnóstico para fundamentar suas ações
(Brasil, 2005b). A iniciativa brasileira é também pioneira. Oxalá,
todos os esforços empreendidos para criar parâmetros e dire-
trizes, frutos de tantas vozes simultâneas clamando por qualida-
de de vida e sob o influxo de tantas mortes evitáveis, sejam
acompanhados de ações setoriais e intersetoriais condizentes e
necessárias. O setor saúde, além da tradição de prevenção, tem a
ótica do cuidado como ethos, no que se diferencia da práxis da
segurança pública que visa a reprimir crimes e contravenções.
Essa tradição do cuidado e da prevenção pode fazer toda a
diferença!
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