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SUGESTÕES DE LEITURAS

Sobre a Violência (Rio de Janeiro: Editora Relume Dumará,
1994) e Origens do Totalitarismo (São Paulo: Companhia das Le-
tras, 1990). De autoria de Hannah Arendt, são dois livros em
que esta grande filósofa do século XX trata das raízes da violên-
cia nos seres humanos em relação; e nas sociedades. Trava um
diálogo profícuo, profundo e polêmico com outros autores,
sobretudo no campo da filosofia política, analisando que a vio-
lência não conforma a história e nem produz mudanças essenci-
ais nos processos históricos. São muito interessantes as distin-
ções que Arendt faz entre violência e poder.

A Violência Faz Mal à Saúde (2004). Livro organizado pelo
Ministério da Saúde, para discutir e propor medidas de redução da
violência contra crianças e adolescentes sob a luz do Estatuto da
Criança e do Adolescente (ECA). Nele, experientes e renoma-
dos pesquisadores e profissionais debatem e apresentam dados
a respeito de todas as formas freqüentes de maus-tratos e sobre
o papel das políticas e dos serviços de saúde.

Violência sob o Olhar da Saúde: a infrapolítica da contemporaneidade

brasileira. Organizado por M. C. S. Minayo e E. R. Souza. Rio de
Janeiro: Fiocruz, 2003. Além da conceituação sociológica, filo-
sófica e na área da saúde, este livro apresenta os resultados de
uma revisão a respeito da produção brasileira sobre violência e
saúde na década de 1990, sob os mais diferentes aspectos e su-
jeitos envolvidos.
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Impacto da Violência sobre a Saúde dos Brasileiros. Livro escrito
pelos pesquisadores do Claves/Fiocruz, em colaboração com a
Organização Pan-Americana de Saúde e com o Ministério da
Saúde (2005). Realizando um estudo de série histórica a partir de
dados do Sistema de Informação de Mortalidade (SIM) e do
Sistema de Internações Hospitalares (SIH), os pesquisadores
apresentam e problematizam informações sobre violência no
trabalho, contra crianças e adolescentes, de gênero, de trânsito,
homicídios, suicídios e apresentam propostas de atuação. O li-
vro responde a uma demanda da OMS para que todos os paí-
ses façam seus próprios relatórios, a exemplo do Relatório
Mundial.

Relatório Mundial sobre Violência e Saúde. Documento oficial da
OMS sobre o tema publicado e editado por Etienne Krug e
colaboradores. O documento, que foi traduzido para o portu-
guês no mesmo ano de sua divulgação (2002), apresenta, de
uma vez por todas, a violência como um problema mundial
de saúde pública e trata da violência juvenil, dos maus-tratos
produzidos contra crianças e adolescentes no âmbito familiar,
da violência perpetrada por parceiros íntimos, do abuso de ido-
sos, da violência sexual, dos suicídios e da violência coletiva.
O texto termina fazendo recomendações voltadas aos países-
membros, no sentido de que se elaborem diagnósticos locais e
planos de ação visando ao enfrentamento dos problemas.
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