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1 O. 

INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO SOBRE VIOLÊNCIA: 
INSTRUMENTOS PARA A CIDADANIA 

Kathie Njaine & Edinilsa Ramos de Souza 

INTRODUÇÃO 

E
ste texto procura refletir sobre as possíveis interconexões entre os es-
tudos que tratam da questão da informação sobre causas externas e os 
que abordam a produção da informação sobre violência nos meios de 

comunicação. O material bibliográfico examinado compõe um levantamento 
de trabalhos científicos nacionais produzidos pelo campo da saúde públi-
ca e outras áreas médicas como a psicologia e psiquiatria, referentes à déca-
da de 90 e aos anos recentes. 

Busca-se, principalmente, identificar as principais questões que estão 
sendo discutidas e as tendências que esses estudos apontam com relação à 
informação. Parte-se do pressuposto de que a informação em si e o apri-
moramento das suas fontes têm uma potencial contribuição para a mudan-
ça social (Marteleto, 1987). No caso específico da presente reflexão, incide 
no controle, diminuição e prevenção dos acidentes e violências que atin-
gem hoje, profundamente, a sociedade brasileira. 

Primeiramente, faz-se necessário distinguir as noções de 'informação' 
e de `comunicação'. Segundo o Dicionário Breve da Informação e da Comuni-
cação, enquanto "a comunicação se insere num processo interlocutivo e 
interactivo, pressupondo um mundo vivido comum aos interlocutores, a 
informação tem a ver com a transmissão de saberes" (Rodrigues, 2000, p. 
70). Mas, o que é comum a esses conceitos está dado pela capacidade de a 
comunicação e a informação penetrarem em todos os domínios das ativi-
dades humanas, em um processo constante de retroalimentação, criando a 
noção de 'rede' (Castells, 1999, p. 50). Essa revolução atual refere-se às 
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novas tecnologias de informação, processamento e comunicação em fluxos 
globais cada vez mais velozes. 

Bougnoux (1994) afirma que as profissões que se dedicam à tarefa de 
informar, em todos os domínios humanos, têm se ampliado e superado 
aquelas que se voltam para outras atividades laborais, criando, em conse-
qüência, uma desigualdade em termos de repartição do trabalho. Em con-
trapartida, esse mesmo autor afirma que as atividades de comunicação 
trabalham contra a informação. Para os meios de comunicação, segundo 
esse autor, quanto mais complexa for a mensagem, menor será sua pene-
tração, e quanto mais trivial, mais fácil será retê-la. Seriam então as infor-
mações de caráter científico destinadas somente àqueles que a produzem, 
e as mensagens produzidas pela mídia sobre violências transformadas em 
trivialidad es? 

A defasagem entre a representação do fenômeno da violência pela mídia 
e a realidade mostrada pelas pesquisas sobre violência é demarcada, sobre-
tudo, no tratamento que a televisão e outras mídias dão aos eventos violen-
tos, estigmatizando determinados grupos sociais como jovens, negros, 
pobres, homossexuais, índios e certos espaços como favelas e bairros peri-
féricos das grande ccidades. 

Por outro lado, no campo da saúde, observa-se que a atuação dos res-
ponsáveis pela geração de dados sobre violência é, muitas vezes, desprovida 

de significado. O profissional da saúde, sobretudo o médico, desqualifica a 

tarefa de preencher os formulários que geram a informação, consideran-

do-a como a menos importante dentre todas as que eles têm de exercer. 

Isso ocorre basicamente por duas razões: primeiro, por causa de uma 
cultura que tradicionalmente desvaloriza o registro e, em segundo, por-
que não é dado ao profissional responsável pelo registro um feedbeck em 
termos de ações e medidas concretamente desencadeadas a partir da infor-
mação que foi gerada. 

Diante das questões colocadas anteriormente, como então estimular o 
cidadão a fazer uso social da informação sobre violência, pergunta que 
concerne ao que aqui é analisado? Pierre Lévy oferece como indicação a 
necessidade da socialização do conhecimento dos problemas e o tratamen-
to cooperativo das dificuldades. Tal tratamento, na visão desse autor, "re-
quer a concepção de ferramentas de filtragem inteligente dos dados, 
navegação em meio à informação, simulação de sistemas complexos, comu-
nicação transversal e observação recíproca das pessoas e grupos em função 
de suas atividades e de seus saberes" (Lévy, 1999, p. 62). 
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O USO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO COMO EXERCÍCIO 
DE CIDADANIA 

Nos estudos sobre os Sistemas de Informação sobre Morbimortalidade 
por Acidentes e Violências no Brasil, aqui analisados, já se percebe a exis-
tência de uma busca de socialização do conhecimento dos problemas. Se-
ria então o caso de se perguntar em que sentido os estudiosos do tema vêm 
construindo uma cooperação para superarem as dificuldades identificadas 
nas pesquisas. 

A informação referente à morbimortalidade por causas externas e os 
sistemas relacionados têm sido objeto de análises críticas nas últimas déca-
das. Pesquisadores da área da saúde pública detectaram há quase quatro 
décadas as insuficiências da informação oficial referente às causas de mor-
te em geral (Milanesi & Laurenti, 1964 e Fonseca & Laurenti, 1974, ambos 
apud Mello Jorge, 1990). Em 1977, o Ministério de Saúde publicou um 
manual de instruções para o preenchimento da declaração de óbito, de-
monstrando a preocupação do setor em padronizar e aprimorar as infor-
mações para o país. Posteriormente, trabalho publicado por Laurenti e 
Mello Jorge (1987) traça o percurso da informação até o Atestado de Óbi-

to, mostrando as deficiências que culminam com o não-preenchimento da 

causa básica da morte. 

No início da década de 90, o Ministério da Saúde e a Associação Brasi-

leira de Pós-Graduação em Saúde Coletiva realizaram um diagnóstico dos 

sistemas de saúde nacionais e constataram os seguintes problemas: a falta de 
padronização, normatização e de documentação dos sistemas; falta de com-
patibilização das informações e a inacessibilidade às informações (Abrasco, 
1997). Em 1996, foi criada a Rede Integrada de Informações para Saúde 
(Ripsa) em uma ação conjunta do Ministério da Saúde e da Organização 
Pan-Americana da Saúde (Opas) que definiram os indicadores básicos da 

saúde do país e formaram um comitê técnico das entidades produtoras de 

informações da saúde e seus usuários (Almeida & Alencar, 2000). 

Durante a década de 90 e nos primeiros anos do século XXI, profis-

sionais da área da saúde vêm intensificando as pesquisas voltadas para as 

`análises críticas de bancos de dados; análises de concordância entre dife-
rentes fontes de informação; reflexões sobre os sistemas de informação em 
saúde'; e, mais recentemente, a 'elaboração de políticas de informação para 
a redução da morbimortalidade por acidentes e violências'. 

A maioria dos estudos da última década que se dedicam a 'análises 
críticas de bancos de dados', enfatiza as lacunas de informação desses 
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bancos e a necessidade de melhoria da qualidade de informação, princi-
palmente no preenchimento da declaração de óbito. Esse documento, que 
constitui a fonte primária de informação sobre a mortalidade, padece de 
limitações, sobretudo no que se refere ao preenchimento da causa básica 
de morte. Outras informações essenciais como ocupação e nível de escola-
ridade da vítima, bem como o tipo de causa externa que provocou a morte 
deixam de ser informadas ou são pouco fidedignas. 

A falta de articulação dos Institutos Médicos Legais com os demais 
órgãos responsáveis pelos registros que irão constituir as estatísticas do 
Sistema de Informação sobre Mortalidade do Ministério da Saúde (SIM/ 
MS) tem sido objeto de crítica de quase todos os trabalhos aqui examina-
dos. Esses problemas distorcem e encobrem os agravos à saúde que afli-
gem a população, dificultam a tomada de medidas preventivas pelos setores 
ligados à questão da violência e impedem a vigilância necessária para a 
redução da morbimortalidade. Os sub-registros também são apontados 
como um dos principais problemas de informação sobre morbidade por 
causas externas. Por exemplo, o Sistema Nacional de Informações Tóxico-
Farmacológicas (Sinitox) não exige que todos os estados apresentem os 
dados, sendo portanto um sistema formado por instituições voluntárias e 
por isso não tem uma cobertura em nível nacional satisfatória. E o Sistema 

de Informações Hospitalares do Sistema Único de Saúde (SIH-SUS) não 

esclarece a causa provocadora da lesão que levou à internação. Questão 

mais crucial ainda é a que diz respeito à cobertura dos dados de morbidade 

por acidentes e violências, pois dela estão fora as informações dos hospi-

tais de emergência (particularmente importantes no atendimento às lesões 

e traumas) e todo o setor privado. Autores mostram também a subutilização 

desses sistemas que poderiam contribuir para induzir ações que evitassem 

ou prevenissem os eventos fatais e não fatais (Costa Junior, 1997; Lebrão, 

Mello Jorge & Laurenti, 1997; Guerra et al., 2000; Matos, Rozenfeld & 

Bortoletto, 2002). 

Os 'estudos de concordância' analisam as diferentes fontes de in-

formação e verificam distorções no preenchimento da causa básica de 
óbito. Esses estudos, além de apontarem as dificuldades de identi-
ficação das variáveis associadas aos eventos violentos, evidenciam in-
consistências quantitativas e qualitativas dessas fontes. Essas distorções 
incidem de forma negativa no conhecimento sobre os diversos tipos de 
acidentes e violências, os grupos e áreas sociais mais atingidos e apli-
cação de medidas de prevenção (Souza, 1991; Ladeira & Guimarães, 
1998; Siqueira et al., 1999; Simões & Reichenheim, 2001; Coutinho, 
1999; Barros, 2001). 
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Nos textos abrangidos pela revisão da bibliografia da década de 90, 
uma grande parcela dos estudos parte de análises locais a respeito da in-
formação sobre violência e amplia a 'reflexão sobre os sistemas de mor-
bimortalidade para causas externas' em nível nacional. O olhar sobre o 
fluxo dessas informações, na esfera da saúde pública, a partir do seu pro-
cesso de geração, coleta, tratamento, armazenamento e disseminação, in-
corpora o questionamento sobre o uso socialmente adequado dessa 
informação. As críticas se dirigem tanto às limitações dos sistemas como às 
suas potencialidades (Antunes, 2001). Os autores tratam de questões como 
a cobertura do SIM, que corresponde a 80% de todos os óbitos do país, 
sendo bastante precária nas regiões mais remotas do país; o esclarecimen-
to da causa básica de morte reduzindo a proporção de causa ignorada ou 
mal definida. Também a otimização da informação no âmbito nacional e 
uma melhor capacitação dos profissionais que lidam com os registros são 
ressaltadas na grande maioria dos trabalhos (Bortolleto, 1990; Machado, 
1991; Gawryszewski, 1995; Souza, Nijaine & Minayo, 1996; D'Ávila, 1997; 
Mello Jorge, Gawryszewski & Latorre, 1997; Amorim, 1997; Drumond Jr., 
1999; Kfouri, Nosow & Horta Filho, 2000; Njaine et al., 1997; Souza, 2002). 

A questão da violência no Brasil vem mostrando para a sociedade a 
necessidade urgente de um debate público com os setores responsáveis 
pela saúde, educação, justiça e segurança da população. A mobilização em 
torno da segurança pública é maior, como conseqüência dos efeitos mais 
visíveis da violência no cotidiano e da representação social do fenôme-
no que é reduzido à criminalidade. No entanto, o conhecimento sobre 
as causas da violência ainda não é uma demanda direta da sociedade, tal 
qual as medidas de segurança. Essa preocupação está concentrada 
nos meios acadêmicos, nas entidades de defesa dos direitos da criança e do 
adolescente, da mulher, do idoso e de outros grupos vulneráveis, nas ins-
tituições de atendimento às vítimas da violência e nas organizações inter-
nacionais que atuam com esse foco, no país. Importante passo foi dado 
com a formulação e oficialização da 'Política nacional de redução da 
morbimortalidade por acidentes e violências'. Esse documento, aprovado 

pelo Ministério da Saúde, através da Portaria n2 737 MS/GM, de 16 de 

maio de 2001, foi o resultado do investimento de diversos grupos de pes-

quisa e de atuação na sociedade civil. O objetivo principal da Política 
formulada e contendo estratégias de ação estabelecidas é a redução da 
morbimortalidade por acidentes e violências no Brasil (Brasil, 2001). 

O referido documento, desde que se transforme em instrumento de 
ação, tem o potencial de representar uma efetiva 'cooperação', no sentido 
proposto por Pierre Lévy, na área da saúde pública. É com ela que o 
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Ministério da Saúde formaliza o tema no campo da saúde pública e ins-
titucionaliza e delimita o seu papel diante do problema. Além de diagnos-
ticar as principais questões referentes à violência social, inclusive as relativas 
à informação, o texto da Política estabelece normas e diretrizes para ações 
de assistência e prevenção visando à promoção da saúde. Nela, o Ministé-
rio da Saúde além de prever sua própria responsabilidade, coloca-se como 
protagonista, conclamando os demais setores da sociedade civil, a comuni-
dade acadêmica e todas as instâncias governamentais pertinentes a se uni-
rem para uma atuação em conjunto. 

Paralelamente, a Fundação Nacional de Saúde, através do Centro Naci-
onal de Epidemiologia (Cenepi), também preocupada com os indicadores 
epidemiológicos sobre violência no país, criou a Coordenação de Doenças e 
Agravos não Transmissíveis. O Centro Latino-Americano de Estudos de 
Violência e Saúde Jorge Careli, da Escola Nacional de Saúde Pública (Cla-
ves/Ensp/Fiocruz), tornou-se Centro Colaborador dessa Coordenação para 
estudos e análises que visam a melhorar e agilizar a informação com a im-
plantação da vigilância epidemiológica para esses agravos. Esses caminhos 
percorridos pela área da saúde são possibilidades concretas de tornar o uso 
da informação socialmente adequado e a serviço da cidadania. 

A COMUNICAÇÃO COMO FERRAMENTA PARA UMA MELHOR 
INFORMAÇÃO 

A partir da década de 60, foram realizados nos Estados Unidos apro-
ximadamente 3.500 estudos sobre os efeitos da violência na televisão, prin-
cipalmente sobre o público infantil (Wartella, Olivarez & Jennings, 1999). 
Esses estudos surgiram a partir da preocupação de profissionais de saúde 
diante da crescente violência nos programas de televisão, paralelamente à 
constatação de um aumento do comportamento agressivo em crianças e 
adolescentes. A literatura científica sobre violência na mídia, no âmbito 
internacional, concentra-se principalmente nas áreas da medicina, psico-
logia e pediatria. 

No Brasil, a produção científica no campo da saúde sobre o tema 
violência na mídia ainda é pequena, em torno de 15 trabalhos foram aqui 
identificados, destacando-se uma contribuição maior da área da psicolo-
gia, apesar de esta não se constituir numa linha de investigação continua-

da e representativa em termos nacionais. Tais estudos têm se dedicado, 
sobretudo, ao público infantil. O trabalho de Coutinho (1972), considerado 

pioneiro na temática televisão-adolescente no Brasil, já destacava a 
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centralidade dessa mídia na vida do adolescente brasileiro, a incorpora-
ção de valores dos adultos exibidos na TV, mas também o interesse dos 
jovens pelos temas educativos e informacionais. 

Em 1998, um estudo global da Unesco, realizado em 23 países, inclu-
sive no Brasil, com 5.000 crianças de 12 anos de idade, procurou enten-
der, através de aplicação de questionários, como esse grupo etário percebe 
a violência na tela. O estudo mostrou que a televisão é um meio sempre 
presente em todas as regiões pesquisadas, e que as crianças passam mais 
tempo em frente à TV (uma média de 3 horas/dia) do que utilizando um 
outro meio de comunicação (rádio ou livros), ou realizando qualquer ou-
tra atividade, inclusive lição de casa. Essa pesquisa ressaltou o fascínio que 
a violência exerce nas crianças e o modo como relacionam a recompensa 
dos heróis da tela às suas ações e conflitos na vida real, sugerindo que a 
televisão pode servir de modelo para esse grupo. No entanto, o estudo da 
Unesco também identifica o que vários estudos anteriores já vinham 
alertando, que é preciso investigar outros fatores como a inter-relação 
entre a mensagem e a personalidade da criança, seu ambiente real, sua 
experiência com agressão, suas circunstâncias familiares e contexto cultu-
ral de sua existência (Groebel, 1999). 

No campo da saúde pública do Brasil, os trabalhos são praticamente 
inexistentes, fazendo-se necessário um investimento dessa área para uma 
compreensão cultural específica sobre a violência na mídia, voltada para a 
prevenção e para a promoção da saúde de crianças e adolescentes. Reato 

(2001) e Yunes (2001) destacam que, do ponto de vista da saúde pública e 
da epidemiologia, a programação violenta nos meios de comunicação é 

considerada como um fator de risco para a violência em geral. Entretanto, 
faltam dados mais sistematizados que estabeleçam essa correlação. Yunes 
(2001) ressalta que a desproporcional exibição de cenas violentas na mídia 
pode contribuir para o incremento da violência social e na moldagem de 

atitudes e comportamentos dos jovens. Os pesquisadores propõem a me-

diação de pais e profissionais de saúde e educação nesse binômio televisão-

adolescente para promover orientação e prevenção sobre os riscos para 

crianças e jovens. 

Embora a produção acadêmica sobre violência na mídia, do ponto 

de vista da saúde, ainda seja pequena, algumas tendências podem ser 

apontadas. Uma parcela da produção examinada realiza os estudos se-

gundo a teoria dos efeitos da exposição à violência na mídia para verifi-

car a associação entre assistir a cenas de violência e comportamento 

agressivo (Vasconcelos, 1995; Kasprzak, 1997; Rangel, 1997; Gomide, 

2000). Essas análises enfatizam que a agressividade é aprendida social-
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mente e que existe uma influência dos programas violentos no comporta-
mento de crianças e adolescentes. 

Há um grupo significativo de textos sobre representações sociais que 
os jovens fazem a respeito da violência e dos eventos violentos envolvendo 
esse grupo social, constatando a importância da mídia na formação dessas 
representações (Figaro, 1994; Hamann, 1996; Minayo et al., 1999; Menin, 

2000). Alguns trabalhos sobre drogadição apontam o papel da mídia na 
representação negativa que a sociedade possui a respeito do usuário de 
drogas (Coelho Jr. & Gontiès, 2000; Gorgulho, 2001). Outros estudos reali-
zam análises de discursos de textos midiáticos (televisão, impresso) para 
tentar compreender a função ideológica desses meios na construção da 
imagem de determinados eventos violentos, grupos sociais e etários (Pinsky, 
1994; Ribeiro, Pergher & Torosian, 1998; Njaine & Minayo, 2002). Uma 
pesquisa sobre a produção do envelhecimento da mulher investiga o dis-
curso de alguns periódicos dirigidos ao público feminino e constata que 
para atingir um modelo estético apresentado pela mídia, as mulheres assu-
mem cuidados dispendiosos e 'violentos', que causam dependência e pre-
judicam a saúde (Flores & Silva, 2000). 

Um pequeno número de estudos aborda a mídia como um meio com-
plementar para a informação sobre os eventos violentos, seja para enten-
der a que é praticada por adolescentes dentro do quadro institucional, ou 
para reconstruir o fato violento procurando ligações entre a vítima e o 
agressor (Noronha, Daltro & Mendes, 1993; Fonseca et al., 2000). Esses 
trabalhos, em vez de efetuarem uma crítica, utilizam-se das várias mídias 
para realizar suas análises. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Finalizando estas reflexões, destacam-se alguns pontos para discus-

são. A primeira questão a ser destacada retoma a problematização realiza-

da por Pierre Lévy em relação à socialização e à cooperação, para superar 

as dificuldades relativas à informação. A criação da Política Nacional de 
Redução da Morbimortalidade por Acidentes e Violências mostra-se como 

uma possibilidade de concretizar uma ação cooperativa em torno do pro-

blema da violência e da busca de soluções coletivas. No entanto, há um 

longo caminho a ser percorrido para a realização plena dessa política. As 

sementes mais promissoras que estão brotando referem-se aos núcleos de 

estudos e pesquisas que vêm sendo implantados nos estados e municípios e 

a programas nacionais e estaduais com o objetivo de prevenir os acidentes 
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de trânsito. Entretanto, há necessidade de maior investimento em discus-
são de prioridades e estratégias de ação, no sentido de garantir estruturação 
dos sistemas e capacitação de pessoal para a vigilância. 

O segundo ponto diz respeito às mensagens da mídia sobre violência 
e a forma como a informação sobre esse fenômeno é transmitida. Há um 
excesso de exibição de programas contendo cenas interpessoais, ins-
titucionais e simbólicas de violência na mídia, sobretudo na televisão. Isso 
perpassa toda a programação sem, contudo, informar adequadamente à 
sociedade sobre os fatores relacionados a esse fenômeno. As dinâmicas e 
complexidades da violência não são devidamente focalizadas, resultando 
numa fragmentação e banalização da informação. 

A enxurrada de programas violentos que são transmitidos têm levado 
a que pesquisadores da área da saúde, educação e justiça indiquem a neces-
sidade de intervenção, não em forma de censura, mas por meio de critérios, 
normas e padrões acordados socialmente. Segundo Chesnais (1999), há 
um desequilíbrio de forças entre os interesses dos produtores e dos consu-
midores, pelo fato de a sociedade não dispor de instrumentos de controle 
e regulação sobre a programação. Nesse sentido, o público tem um papel 
passivo com relação ao monopólio dos meios de comunicação, o que não 
quer dizer que o receptor dessa programação violenta a interprete tal qual 
o sentido dado pelos meios. Portanto, enquanto esse público não tiver voz 
ativa existirá uma contradição no exercício de uma verdadeira prática de-

mocrática pluralista nos meios de comunicação. 

É importante ressaltar, também, que alguns jornalistas vêm cumprin-
do um papel fundamental para a qualificação da informação sobre violên-
cia e para o tratamento digno às suas vítimas e autores. Enquanto a maioria 
se utiliza do sensacionalismo para retratar essas questões, outros preocu-

pam-se em buscar informações mais fidedignas, científicas, investigando 
as causas e estabelecendo uma ponte entre o mundo acadêmico e a socieda-
de. Esses profissionais atuam na melhoria da informação sobre violência 
tanto quanto os profissionais de saúde. 

Além das características de entretenimento e informação, a mídia deve 

cumprir um papel educativo. Infelizmente este tem sido delegado, há dé-

cadas, às televisões educativas, como se fosse possível seccionar em com-

partimentos o que é educativo ou não. Atualmente parece estar havendo 
maior conscientização das redes de televisão comerciais sobre a importân-
cia de sua atuação. Desse modo, alguns gêneros televisivos como a teleno-
vela e mesmo os noticiários vêm abordando de forma mais pedagógica 
alguns temas sociais. Esse é um dos caminhos possíveis para a socialização 
das informações sobre os problemas. 
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O levantamento nacional da produção científica sobre os temas abor-
dados neste capítulo, embora possa não ser exaustivo, permitiu a elabora-
ção destas reflexões. Espera-se ter contribuído para o aprofundamento 
das questões aqui tratadas, compartilhando os problemas inerentes à in-

formação nesse campo de conhecimento, visando a sua superação. 
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