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RESUMO 

O presente trabalho tem por objetivo discutir os principais aspectos que caracterizam as 

políticas públicas e ações de prevenção da violência e promoção da cultura de paz, dando 

ênfase ao papel da saúde pública nesse processo. A violência é um fenômeno bastante 

complexo, pluricausal, que afeta a vida das pessoas e produz enorme impacto na saúde 

pública. A sua superação exige o envolvimento de todos os setores da sociedade, sendo as 

instituições públicas, acadêmicas e organizações da sociedade civil atores fundamentais. A 

saúde pública tem um papel importante, tanto na produção de conhecimento e na 

disseminação dessas informações, como na elaboração e implementação de políticas públicas 

de enfrentamento e prevenção da violência e na construção de redes intersetoriais que 

possibilitem uma atenção integral a todos os aspectos que a determinam. 

 

Palavras-chaves: prevenção da violência, cultura de paz, intersetorial e saúde pública. 

 

ABSTRACT 

This paper aims to discuss the main aspects involved in public policies and actions to prevent 

violence and promote the culture of peace, emphasizing the role of the public health subject 

on this process. Violence is a very complex phenomenon, multi-causal, that affects the lives 

of people and produces huge impact on public health. Its overcoming requires the 

involvement of all sectors of society and public institutions, academic and civil society 

organizations are important actors. Public health has an important role, both in knowledge 

production and dissemination of such information, and in designing and implementing public 

policies of confrontation and violence prevention and building intersectoral networks that 

enable comprehensive care to all aspects of its determination. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A violência é um fenômeno complexo que é resultado da interação de muitos fatores, 

sendo que entender cada um deles é fundamental para se construir políticas públicas eficientes 

que se propõem a enfrentar todos os aspectos que envolvem esse problema.  

No mundo todo, a violência está entre as principais causas de morte de pessoas na 

faixa etária de 15 a 44 anos (OMS, 2002). Segundo dados disponíveis do DATASUS (2006), 

em 2004 os acidentes e as violências foram responsáveis por 19,57% das mortes em crianças 

de 1 a 5 anos, 36,55% na faixa etária de 5 a 9 anos, 45,73% entre 10 e 15 anos e 71,54% de 15 

a 19 anos de idade, representando o primeiro lugar entre os óbitos nestas idades, sendo a 

terceira causa entre todos os óbitos no Brasil. 

Em 1996, a Quadragésima Nona Assembléia Mundial de Saúde declarou que a 

violência é um problema importante e crescente de saúde pública no mundo, trazendo sérias 

consequências para indivíduos, famílias, comunidades e países; e gerando enormes efeitos 

prejudiciais no setor de saúde (OMS, 2002). 

Por tanto, no Brasil e no mundo, ela é considerada um problema de saúde pública, já 

que possui enorme impacto na qualidade de vida e nos índices de morbidade e mortalidade da 

população. 

Desta forma, é urgente e necessária uma intervenção social, capaz de preveni-la, onde 

se deve ter metas a curto e longo prazos, tais como a implantação de políticas públicas, 

programas e ações que objetivem mudanças estruturais, socioculturais, econômicas e 

subjetivas capazes de alterar as condições que favorecem esse fenômeno. Compreendê-la e 

superá-la, por tanto, exige uma abordagem intersetorial, pluricausal e multidisciplinar no 

sentido de formular estratégias específicas em cada setor, porém articuladas e coordenadas de 

forma a promover todo esse conjunto de transformações. 

É fundamental envolver toda a sociedade, inclusive, crianças e jovens, estimulando o 

compromisso e a responsabilidade de cada um na preservação dos direitos das pessoas e na 

construção de uma cultura de paz na sociedade e se contrapor à cultura da violência. 

Nesse sentido, é responsabilidade dos órgãos públicos, acadêmicos, da sociedade civil 

e de todos os cidadãos o desenvolvimento de políticas públicas e programas que se 

proponham a reduzir esses índices e a prevenir a ocorrência das situações de violência. O 

trabalho intersetorial e multidisciplinar é fundamental para se alcançar os objetivos 

pretendidos e efetivamente alterar essa realidade. 



A saúde pública tem papel crucial neste processo, pois além de ser diretamente 

impactada por esse fenômeno e atuar no acolhimento, tratamento e reabilitação dos 

envolvidos nas situações de violência; ela também tem função e responsabilidade de 

desenvolver medidas e ações que tenham como objetivo a prevenção deste problema. São 

inúmeras as estratégias que a saúde pública pode adotar e aliás, tem adotado, no sentido de 

contribuir para a redução e a prevenção deste fenômeno. 

Segundo Relatório Mundial sobre Violência e Saúde, desde os anos 80, o campo de 

saúde pública tem contribuído significativamente na construção de respostas efetivas a esse 

problema. Muitos profissionais, pesquisadores e serviços de saúde pública tornaram-se 

protagonistas na árdua tarefa de entender as raízes da violência e evitar que ela ocorra (OMS, 

2002). 

Por isso, o presente trabalho se propôs a discutir alguns dos principais aspectos que 

caracterizam as políticas públicas e ações de prevenção da violência e promoção da cultura de 

paz, dando ênfase no papel da saúde pública. 

Primeiramente, procurou-se definir violência e cultura de paz com o objetivo de 

apresentar a conceituação utilizada ao longo da discussão.  Na sequência, o foco foi 

apresentar aspectos fundamentais e algumas das diferentes áreas sociais que possuem papel 

importante na construção de políticas públicas de prevenção e enfrentamento da violência. Foi 

possível perceber que cada um dos setores da sociedade possui um papel nesse processo e que 

a articulação entre eles é imprescindível para que as políticas e ações se fortaleçam e 

consigam efetivamente abordar os múltiplos fatores que a determinam e a caracterizam. Por 

fim, procurou-se discutir e apresentar o papel da saúde pública na prevenção da violência e na 

promoção da cultura de paz. 

É importante ressaltar que este trabalho não pretendeu apresentar todas as formas 

efetivas de lidar com esse problema tão sério e nem esgotar a discussão sobre as diferentes 

formas e estratégias de enfrentá-lo. Todos os setores e cidadãos podem e devem contribuir de 

alguma forma, já que são inúmeras e diversas as políticas, ações e projetos que podem intervir 

e alterar essa realidade e efetivamente reduzir os índices de violência e o impacto na vida das 

pessoas e na sociedade causados pelos danos e consequências deste fenômeno.  

 

1. VIOLÊNCIA E CULTURA DE PAZ 

 

A violência é um fenômeno pluricausal, que afeta a vida das pessoas e a sociedade 

como um todo. Não há um fato único que explique por que algumas pessoas se comportam de 



forma violenta ou por que ocorrem mais situações violentas em uma comunidade do que em 

outras. Muito pelo contrário, a violência é o resultado da interação de muitos fatores e 

entender cada um deles é fundamental para a construção de políticas públicas eficientes que 

se propõem a enfrentar esse problema. 

Durante muito tempo, a violência foi considerada problema das áreas social e jurídica, 

dessa forma, profissionais e o poder público de outras áreas não se sentiam responsáveis por 

essas situações. Porém, essa realidade foi alterada e cada vez mais olha-se para a violência 

com um foco multidisciplinar, envolvendo todos os setores da sociedade na prevenção, 

detecção e intervenção das situações de violência. 

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), a violência é definida como  

o uso intencional da força física ou do poder, real ou em ameaça, contra si próprio, 

contra outra pessoa, ou contra um grupo ou uma comunidade, que resulte ou tenha 

grande possibilidade de resultar em lesão, morte, dano psicológico, deficiência de 

desenvolvimento ou privação. (OMS, 2002, p.5). 

 

A violência estaria, então, sempre associada à intencionalidade da prática do ato.  

Quando a OMS utiliza a palavra “poder”, ela amplia a definição de violência para algo além 

da força física, incluindo atos de negligência e omissão e também atos que resultam da 

relação de poder como, por exemplo, ameaças e intimidações.   

Para Minayo (1998), “a violência consiste em ações humanas de indivíduos, grupos, 

classes, nações que ocasionam a morte de outros seres humanos ou que afetam sua 

integridade física, moral, mental ou espiritual” (p.514). 

Ela é a principal responsável pela morte dos brasileiros de 1 até 39 anos de idade e 

representam a 3ª causa de morte na população geral (MELO, 2010). Trata-se de um problema 

social de grande dimensão que afeta toda a sociedade e gera enormes impactos para a saúde 

pública. Além do grande número de eventos fatais, ela provoca adoecimentos, danos físicos, 

distúrbios psicológicos e relacionais, alterações comportamentais e muitos outros problemas 

que demandam ocupação de leitos, procedimentos mais sofisticados e uma complexa rede de 

acolhimento e tratamento pelo sistema de saúde (MELO, 2010). 

Como resposta a esse fenômeno, surgiu o conceito de cultura de paz. A expressão 

cultura de paz apareceu pela primeira vez em um documento elaborado na Conferência 

Internacional sobre a Paz na Mente dos Homens, convocada pela UNESCO em 1989 

(DISKIN, [200-?]). Em 1999, a Assembleia das Nações Unidas proclamou a Declaração sobre 

uma Cultura de Paz, que tinha como objetivo promover e fortalecer uma cultura de paz no 

novo milênio. 



Conforme a Declaração sobre uma Cultura de Paz (1999): 

 Uma cultura de paz é um conjunto de valores, atitudes, tradições, comportamentos 

e estilos de vida baseados: 

a) No respeito à vida, no fim da violência e na promoção e prática da não-violência 

por meio da educação, do diálogo e da cooperação;  

b) No pleno respeito aos princípios de soberania, integridade territorial e 

independência política dos Estados e de não ingerência nos assuntos que são, 

essencialmente, de jurisdição interna dos Estados, em conformidade com a Carta 

das Nações Unidas e o direito internacional; 

c) No pleno respeito e na promoção de todos os direitos humanos e liberdades 

fundamentais;  

d) No compromisso com a solução pacífica dos conflitos;  

e) Nos esforços para satisfazer as necessidades de desenvolvimento e proteção do 

meio-ambiente para as gerações presente e futuras;  

f) No respeito e promoção do direito ao desenvolvimento;  

g) No respeito e fomento à igualdade de direitos e oportunidades de mulheres e 

homens;  

h) No respeito e fomento ao direito de todas as pessoas à liberdade de expressão, 

opinião e informação;  

i) Na adesão aos princípios de liberdade, justiça, democracia, tolerância, 

solidariedade, cooperação, pluralismo, diversidade cultural, diálogo e entendimento 

em todos os níveis da sociedade e entre as nações; (art.1º) 

 

A promoção da cultura de paz, então, envolve a construção de estruturas e de relações 

sociais pautadas na justiça, igualdade, respeito, liberdade e na ausência de todo tipo de 

violência.  

Uma cultura de paz não preconiza a ausência de conflitos, mas valoriza o diálogo, a 

negociação e a mediação entre as pessoas e grupos como estratégia para a convivência e a 

resolução de conflitos. Por isso, muitas políticas públicas e programas que tem como objetivo 

a prevenção da violência estão articuladas e associadas à promoção da cultura de paz como 

forma de se contrapor à cultura da violência. 

Nesse sentido, é possível distinguir três abordagens distintas que são utilizadas pelos 

diversos atores sociais nas estratégias de prevenção da violência: a da repressão, a estrutural e 

a da cultura de paz (MILANI, 2003).  

No enfoque baseado na repressão, a solução para o problema da violência seriam as 

medidas de força, como, por exemplo, maior policiamento, construção de presídios e leis mais 

rígidas. Neste caso, o comportamento violento seria exclusivo de pessoas más e incapacitadas 

de um convívio social. O segundo enfoque afirma que a violência é fruto da estrutura 

sócioeconômica e, por isso, se a injustiça e a exclusão não forem sanadas, não há como 

reduzir o problema. O indivíduo violento ou criminoso é visto exclusivamente como vítima da 



sociedade. Já a abordagem da cultura de paz defende mudanças baseadas em valores como 

justiça, diversidade, respeito e solidariedade, por parte de indivíduos, grupos, instituições e 

governos. A violência é vista como um fenômeno multicausal e multidimensional, não tendo 

uma única explicação e solução para esse problema, e a redução e prevenção deste fenômeno 

estariam associadas a intervenções fundamentadas na educação, saúde, participação da 

sociedade civil e melhoria da qualidade de vida (MILANI, 2003). 

São muitos os autores que defendem a cultura de paz como a abordagem e estratégia 

mais completa e adequada para lidar com um fenômeno tão complexo como a violência, já 

que propõe mudanças profundas e estruturais na sociedade que realmente são necessárias para 

o sucesso das políticas de enfrentamento deste problema. Esse é um processo complexo, que 

implica dedicação e tempo, pois resultados efetivos e substanciais são alcançados no longo 

prazo.  

Nessa perspectiva, a compreensão e a superação da violência exigem o envolvimento 

de todos os setores da sociedade no sentido de intervir efetivamente nesse processo, através 

da elaboração de políticas públicas, programas e ações que tenham como objetivo promover 

mudanças estruturais, sociais, culturais e econômicas que alterem essa realidade e as 

condições que favorecem a ocorrência da violência. 

 

2. PREVENÇÃO DA VIOLÊNCIA E PROMOÇÃO DA CULTURA DE PAZ: UM 

TRABALHO INTERSETORIAL 

 

A violência é um fenômeno prevenível e evitável e, por isso, possível de ser superado. 

Porém, combater eficazmente esse problema tão crônico e complexo exige de todos os setores 

ações coordenadas e concebidas a partir dos mesmos objetivos.  

Nesse sentido, é fundamental o envolvimento de instituições públicas, acadêmicas e 

organizações da sociedade civil na implementação de políticas públicas, programas, projetos e 

ações de prevenção que busquem enfrentar as causas e interferir nos fatores que estimulam e 

favorecem a ocorrência deste fenômeno. 

Programas sociais só funcionam de fato quando tratam de vários aspectos da vida das 

pessoas simultaneamente. Sendo assim, é necessário atuar de forma intersetorial para 

construir um modelo de proteção integral aos indivíduos, justiça social e cultura de paz. Ao 

mesmo tempo, é necessário concentrar esforços no sentido de realizar ações e intervenções 

sociais que promovam a sinergia entre atores governamentais e não governamentais, de forma 

a evitar a fragmentação de esforços. 



Para o sucesso das ações de prevenção também é necessário atuar em todos os níveis: 

local, nacional e global (OMS, 2002). No nível local, as ações devem ser coletivas, 

envolvendo instituições de educação e ensino, da saúde e assistência social, associações, 

grupos formais e informais e lideranças comunitárias e juvenis, dentre outros, como parceiros 

fundamentais. As ações preventivas na comunidade são essenciais para a redução regional dos 

riscos de violência e promoção da cultura de paz. A estruturação de grupos de trabalho e 

comissões com representantes de cada área pode fortalecer essa atuação conjunta. Além disso, 

programas em pequena escala e projetos pilotos podem ser importantes fontes de ideias e 

informações sobre essa temática.  

No nível nacional, é fundamental a articulação entre diferentes ministérios do governo 

de forma a coordenar as políticas e programas para enfrentar diferentes aspectos que 

caracterizam as situações de violência. Além dos ministérios que tradicionalmente estão 

envolvidos com essa causa, como da justiça, saúde e assistência social, é importante a 

presença dos ministérios da educação, da defesa, do trabalho e de todos que possam e queiram 

contribuir de alguma forma. 

No nível global, as agências e órgãos internacionais, como as agências da Organização 

das Nações Unidas, também possuem papel importante nesse processo através da cooperação 

e troca de informações e na implementação de ações de prevenção no mundo inteiro. 

Como a violência é um fenômeno pluricausal, com raízes biológicas, psicológicas, 

sociais e ambientais, é necessário atuar e lidar com diferentes aspectos. Nesse sentido, 

segundo relatório da OMS (2002), as ações de prevenção precisam: 

 tratar de fatores de risco individuais e adotar medidas para modificar os 

comportamentos individuais de risco; 

 influenciar relacionamentos pessoais próximos e trabalhar para criar 

ambientes familiares saudáveis, assim como oferecer ajuda profissional e 

apoio às famílias que apresentam disfunções; 

 monitorar locais públicos, como escolas, locais de trabalho e bairros, e 

adotar medidas para tratar de problemas que possam levar à violência;  

 lidar com a desigualdade de gênero e com as atitudes e práticas culturais 

adversas; 

 lidar com os fatores culturais, sociais e econômicos mais abrangentes, que 

contribuem para a violência, e adotar medidas para mudá-los, inclusive 

medidas para acabar com o descompasso entre o rico e o pobre e para 

garantir um acesso igual a bens, serviços e oportunidades. (p. 16) 

 

A Assembleia Geral das Nações Unidas (2006), também propõe algumas 

recomendações para o enfrentamento das causas da violência, principalmente contra crianças 

e adolescentes: 



 os compromissos e medidas nacionais e locais contra violência devem 

ser fortalecidos; 

 todas as formas de violência contra crianças devem ser proibidas; 

 a prevenção deve ser priorizada; 

 valores não violentos e a conscientização da população devem ser 

promovidos; 

 a capacidade de todas as pessoas que trabalham com e para crianças 

deve ser fortalecida; 

 serviços de reabilitação e reintegração social devem ser prestados; 

 a participação das crianças deve ser garantida; 

 sistemas e serviços de denúncias devem ser criados; 

 a accountability deve ser garantida e a impunidade eliminada; 

 a dimensão de gênero da violência contra crianças deve ser abordada; 

 mecanismos nacionais sistemáticos de coleta de dados e pesquisas 

devem ser desenvolvidos e implementados; 

 compromissos internacionais devem ser fortalecidos. (p.30) 

 

Além disso, as políticas públicas e ações de prevenção são divididas em três níveis: 

primário, secundário e terciário (LUTTI, 2008). 

A prevenção primária é a implementação de programas e ações que visam evitar a 

ocorrência da violência. Refere-se á estratégias dirigidas a toda a população e incluem 

produção legislativa, orientação e apoio às pessoas, campanhas de divulgação de informações, 

entre outras. 

Na prevenção secundária, as estratégias são voltadas para populações de risco, ou seja, 

para aqueles que estão mais suscetíveis e vulneráveis à situação de violência. O objetivo 

também é atuar de forma a promover a prevenção. Neste nível, programas de treinamento dos 

agentes públicos, em especial de saúde, educação, justiça e segurança, são imprescindíveis 

para estimular ações de respeito aos direitos dos cidadãos, sem tolerância a qualquer tipo de 

violência. 

O último nível de prevenção (terciária) são intervenções realizadas quando as 

situações de violência já ocorreram e possuem como objetivo cessar imediatamente a agressão 

e reduzir as consequências causadas por essas experiências. 

A prevenção da violência está diretamente relacionada à promoção da cultura de paz e 

de condições de relações mais igualitárias e dignas na organização das sociedades. Ela aponta 

no sentido da garantia e promoção dos direitos humanos e da construção de sistemas pelo 

Estado que permitam a garantia dos direitos fundamentais, civis, sociais e políticos.  

A construção de uma sociedade livre, justa e generosa começa na família, responsável, 

em primeira instância, pela formação de pessoas íntegras na sua personalidade e caráter. 



Segundo a Constituição Federal de 1988 (CF), é responsabilidade do Estado garantir as 

condições para que a família possa cumprir seu papel, assegurando assistência e criando 

mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações. A CF também afirma que é 

dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta 

prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, 

cultura, dignidade, respeito, liberdade e convivência familiar e comunitária, além de colocá-

los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e 

opressão. 

Além disso, para promover a cultura de paz, os diferentes atores sociais envolvidos 

nesse processo precisam pensar e atuar em dois níveis: micro e macro. O nível micro está 

relacionado às atitudes, relações e comportamento pessoais de cada indivíduo, enquanto que o 

nível macro refere-se aos processos sociais, às estratégias de mudança coletiva e à criação de 

programas e políticas públicas condizentes com os valores da paz. Este último exige 

qualificação, experiência e capacidade de articulação e integração entre todos os setores da 

sociedade (MILANI, 2003). 

Para uma ação conjunta, é essencial que seja estruturada uma rede intersetorial de 

prevenção e enfrentamento da violência. Esta precisa articular as políticas e as redes do 

sistema de saúde, da assistência social e da educação com os sistemas de justiça, segurança 

pública, Ministério Público, Defensoria Pública, Varas da Infância e Juventude, Conselho 

Tutelar e conselhos de direitos e a sociedade civil organizada. Todos esses atores possuem 

papeis fundamentais tanto no enfrentamento da violência como na prevenção desta e na 

promoção da cultura de paz. 

O envolvimento do sistema educacional nesse processo é imprescindível. A escola 

possui um papel importante na formação intelectual e moral das novas gerações e tem a 

capacidade de promover o desenvolvimento de habilidades e mudança de hábitos de vida. 

São, ainda, espaços privilegiados para trabalhar com a juventude a questão da violência, dado 

que os jovens são protagonistas de vários conflitos neste espaço, ao mesmo tempo em que é 

possível discutir e mudar ali mesmo conceitos e atitudes. 

Segundo Milani (2003), violência e escola estão intimamente ligadas. A dinâmica 

relacional e organizacional estabelecida no ambiente escolar vai influenciar o comportamento 

de alunos, professores e da comunidade do entorno. Um ambiente escolar violento, por 

exemplo, prejudica a capacidade de aprendizagem, o que aumenta a chance de fracasso 

escolar e influencia a autoestima dos alunos, podendo gerar comportamentos agressivos e 

violentos. Nesse sentido, há escolas que contribuem para a formação de cidadãos e a 



prevenção da violência, enquanto outras reforçam princípios como o da exclusão, violência e 

marginalização. 

O envolvimento da comunidade do entorno da escola também é extremamente 

importante nas ações de prevenção da violência, à medida que a escola espelha as condições 

sociais em que está inserida. Em pesquisa realizada pela UNESCO (ABRAMOVAY; RUA, 

2003; NOLETO, 2008), foi possível constatar que, das ações e projetos adotados para 

prevenir a violência no ambiente escolar, os que apresentaram melhores resultados foram 

aqueles que incluíram estratégias de melhoria da relação escolar com a comunidade e que 

promoveram maior abertura de canais de expressão dos alunos.  

Diante disto, é imprescindível que a escola e a sociedade como um todo sejam 

protagonistas de medidas, ações e projetos de prevenção da violência e promoção da cultura 

de paz.  

A saúde pública também tem um papel crucial nesse processo. É fundamental que haja 

uma estruturação da atenção à saúde de modo a oferecer efetivo cuidado e proteção aos 

indivíduos, aproveitando ao máximo o que os serviços já existentes podem oferecer, com uma 

concepção de trabalho pautada em articulação intrassetorial e intersetorial, associando 

políticas e ações governamentais e não governamentais. 

Em todos os aspectos, trabalhar no sentido de prevenir a violência e promover a 

cultura de paz, implica em sensibilizar, capacitar e treinar profissionais e cidadãos de todas as 

áreas sociais para a construção de iniciativas e projetos voltados para a superação da 

violência, além de incentivar o fortalecimento da rede de apoio às pessoas em situação ou 

risco de violência. 

Também é fundamental a realização de estudos e pesquisas que contribuam para 

aprofundar a compreensão deste fenômeno complexo, construindo evidencias científicas a 

respeito dos padrões e das causas da violência, identificando os principais fatores de risco, de 

forma a orientar as políticas públicas e programas para uma maior aproximação com a 

realidade e, consequentemente, uma maior eficiência (OMS, 2002). 

Além disso, é extremamente importante a realização sistemática de avaliações dos 

projetos que tenham como objetivo a prevenção da violência, gerando ainda mais informações 

que possam ser utilizadas para aperfeiçoar as concepções teóricas e práticas e orientar a 

elaboração de novas estratégias. A avaliação também permite identificar boas práticas que 

possam ser replicadas (CARDIA, 2005). 

A criação de sistemas de comunicação eficazes voltadas para o compartilhamento 

desse conhecimento e que sirvam de instrumentos para disseminar essas informações, 



principalmente, entre profissionais dos diferentes setores responsáveis pela elaboração de 

políticas, é extremamente importante. 

As ações de prevenção da violência também devem incluir o aprimoramento e 

divulgação dos marcos legais e regulatórios que orientam as políticas públicas e os planos e 

programas governamentais voltados para prevenção da violência. A divulgação dos direitos e 

deveres dos cidadãos e do Estado em relação ao tema pode contribuir para uma maior 

conscientização da população e para alertar a sociedade para os riscos e impacto desse 

fenômeno. 

As políticas públicas de segurança, a polícia, o sistema judiciário e os conselhos de 

direitos estão diretamente envolvidos nesse processo e também precisam ser fortalecidos. 

A implementação de projetos que ofereçam oportunidades econômicas para as 

populações de baixa renda e promovam o protagonismo juvenil e a inserção de adolescentes e 

jovens no mercado de trabalho também podem contribuir significativamente para a redução e 

a prevenção da violência. Nesse sentido, o envolvimento de organizações não 

governamentais, da sociedade civil, de escolas profissionalizantes e da iniciativa privada é 

fundamental. 

São inúmeras e diversas as políticas, ações, projetos e setores que podem e devem 

contribuir para a redução dos índices de violência e do impacto na vida das pessoas e na 

sociedade causados pelos danos e consequências deste fenômeno. Desta forma, este trabalho 

não pretende esgotar todas as estratégias e aspectos que devem ser considerados.  

O que é possível perceber é que ações efetivas que se proponham a enfrentar esse 

problema tão complexo de forma integral, lidando com todos os fatores e aspectos que o 

caracterizam, exigem realmente um trabalho multidisciplinar e intersetorial. Cada setor da 

sociedade possui papel importante nesse processo e pode contribuir com sua experiência e 

expertise para a prevenção da violência. Porém, a articulação e a cooperação entre essas 

diferentes políticas públicas, programas e ações podem fortalecer, potencializar e ampliar os 

resultados no sentido de construir-se efetivamente uma sociedade onde impere a cultura de 

paz e não a cultura da violência. 

 

 

3. O PAPEL DA SAÚDE PÚBLICA 

 

Como exposto anteriormente, a superação da violência é responsabilidade dos órgãos 

públicos, acadêmicos e da sociedade civil. Cada setor tem um papel importante neste processo 



e a articulação dessas diferentes abordagens fortalece e contribui para a eficiência das 

políticas públicas voltadas para a prevenção da violência e promoção da cultura de paz.  

No Brasil e no mundo, a violência é considerada um problema de saúde pública, já que 

possui enorme impacto na qualidade de vida e nos índices de morbidade e mortalidade da 

população.  

Nessa perspectiva, a violência não é objeto restrito da área da saúde, mas está 

intimamente ligada a ela. Como afirma Minayo (1998), “a violência é exercida, sobretudo, 

enquanto processo social, portanto, não é objeto específico da área da saúde; mas, além de 

atender às vítimas da violência, a área tem a função de elaborar estratégias de prevenção, de 

modo a promover a saúde”. 

A saúde pública tem como foco a proteção da saúde populacional e, por isso, preocupa-

se em lidar com doenças, condições e problemas que afetam a saúde. Neste sentido, procura 

melhorar as condições de saúde das comunidades através da promoção de estilos de vida 

saudáveis, de campanhas de sensibilização, da educação e da investigação.  

A saúde pública parte do princípio que tanto o comportamento violento quanto suas 

consequências podem ser evitados e, por isso, tem contribuído significativamente para a 

prevenção deste fenômeno. Ela atua em três níveis de prevenção segundo o aspecto temporal 

das medidas: primária, secundária e terciária. Na prevenção primária, as estratégias têm o 

objetivo de evitar a sua ocorrência. A prevenção secundária são as respostas mais imediatas 

frente a essas situações. E o terceiro nível, refere-se à assistência a longo prazo dos casos de 

violência (OMS, 2002). 

Segundo o relatório da OMS (2002), a abordagem de prevenção da violência da saúde 

pública apresenta quatro etapas: 

 disseminar o conhecimento produzido a respeito de todos os aspectos da violência, 

como sua magnitude, o alcance, suas características e consequências; 

 investigar por que a violência ocorre, através de pesquisas que revelem as causas e 

os fatores que a determinam, os fatores que aumentam e diminuem o risco de 

violência e o que pode ser alterado com intervenções; 

 explorar formas de evitar esse fenômeno, utilizando as informações coletadas, 

elaborando, implementando, monitorando e avaliando as intervenções; 

 implementar políticas, programas e ações que possam contribuir para a prevenção 

deste fenômeno. 



Desta forma, a saúde pública tem papel crucial na produção de conhecimento e de 

informações sobre a violência, os múltiplos fatores que a determinam e as condições de risco 

que contribuem para a sua ocorrência. A existência de um sistema de informação de qualidade 

é instrumento indispensável para avaliar e monitorar o impacto da violência nos serviços de 

saúde e ampliar a capacidade de analisar e detectar os diferentes fatores envolvidos neste 

fenômeno. Esses são dados importantes para que as políticas públicas sejam formuladas de 

acordo com as reais necessidades da população e que possam realmente contribuir para a 

alteração dessa realidade. 

A saúde pública também tem o dever de disseminar essas informações, de forma a 

contribuir para a ampliação do conhecimento e da compreensão deste fenômeno por todos os 

setores da sociedade e, consequentemente, possibilitar o aprimoramento das políticas públicas 

e programas implementados por todas as áreas.  

A prevenção da violência e construção de uma cultura de paz pela saúde pública estão 

diretamente relacionadas á detecção precoce das condições de risco, à redução e controle das 

situações de vulnerabilidade à violência e ao fortalecimento de fatores de proteção e de defesa 

dos indivíduos. Os profissionais da saúde são atores chaves nesse processo, já que é na rotina 

de atendimento e na relação com os pacientes que são possíveis a maioria das intervenções 

que podem contribuir tanto para a redução das situações de risco como para o fortalecimento 

de condições que possam dificultar a ocorrência da violência.   

Nesse sentido, as ações de prevenção primária da violência devem começar a atuar 

precocemente na vida de indivíduos, através do aprofundamento e consolidação dos laços 

familiares e favorecendo a saúde física e emocional de crianças e adolescentes em seu 

processo de crescimento e desenvolvimento. Sendo, então, fundamental a orientação para uma 

gestação desejada, o incentivo ao aleitamento materno, o acolhimento às gestantes e 

adolescentes pelas famílias e serviços de saúde e a atenção humanizada a todos os ciclos de 

vida.  

As crianças, mesmo antes de nascer, precisam de condições favoráveis para se 

desenvolver. As características do ambiente em que vive vão influenciar, favorecendo ou 

dificultando, o desenvolvimento de suas potencialidades. Algumas circunstâncias da vida, as 

características do lugar onde é criada, de sua família e do próprio indivíduo podem deixá-los 

mais vulneráveis, dando margem para que a violência ocorra; ou, ao contrário, podem torná-

los mais protegidos, dificultando a ocorrência da violência (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 

2010). 



Durante a gestação, o bebê é capaz de sentir-se amado e seguro, o que o torna mais 

fortalecido e protegido. Após o nascimento, o bom relacionamento da mãe, do pai e dos 

familiares com o bebê também é um fator de proteção contra a violência. O fato de a criança 

ser rejeitada ou negligenciada, por exemplo, aumenta as chances desta mesma criança 

apresentar comportamentos agressivos e anti-sociais quando adulta (FARRINGTON, 1978). 

Desta forma, o acompanhamento qualificado do pré-natal e da saúde materno-infantil é o 

recurso que mais pode oferecer apoio, suporte e proteção para a criança e sua família. O 

profissional da saúde deve adotar estratégias que podem fortalecer o vínculo da família com o 

bebê antes e depois do nascimento e orientar as famílias sobre as formas de educar e de se 

relacionarem com os filhos (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2010).  

Durante esse acompanhamento, o profissional da saúde deve observar atentamente o 

discurso em relação à criança e a dinâmica familiar estabelecida como recurso para detectar 

sinais de ocorrência de violência ou de riscos para a ocorrência no futuro e atuar de forma a 

interromper a situação ou de preveni-la. O relacionamento agressivo entre os pais, discurso de 

indiferença ou hostil em relação à criança, mães e pais que apresentam dificuldade excessiva 

para exercer respectivamente a maternagem e a paternagem, queixas exageradas da criança, 

entre outras situações, podem ser sinais de vulnerabilidade à violência (MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 2010).  

O aleitamento materno, por exemplo, é uma prática que traz diversos benefícios, não 

apenas nutricional, mas também imunológico, cognitivo, social e econômico. Além disso, 

pode promover maior vínculo entre a mãe e o bebê, contribuindo significativamente para o 

desenvolvimento e consolidação dos laços afetivos entre eles. O profissional tem papel de 

incentivar, promover e apoiar essa prática junto à mãe na sua rotina de trabalho nos serviços 

de saúde (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2009).  

Mesmo durante a puberdade e adolescência, o profissional da saúde pode contribuir 

fornecendo informações e orientando tanto pais e familiares como os próprios adolescentes 

quanto o início da puberdade, as transformações corporais desta fase e o início da 

sexualidade, de forma a ajudá-los no processo de autodescoberta, no desenvolvimento do 

autocuidado e, consequentemente, na promoção da saúde. Quando os adolescentes se sentem 

acolhidos e seguros durante essa fase de intensas transformações, as situações de 

vulnerabilidade à violência ou a outras situações de risco dessa etapa podem ser reduzidas ou 

até mesmo evitadas (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2010).  

Além disso, os profissionais da saúde têm papel importante da detecção das situações 

de violência que já estão instauradas, de forma a interromper sua ocorrência, orientar os 



envolvidos e contribuir significativamente para a redução dos danos e das consequências 

deste fenômeno. As pesquisas têm mostrado que à exposição de violência no ambiente 

doméstico está associado ao fato de a pessoa que promove a violência também ter sido vítima 

desta situação anteriormente (MAXFIELD, 1996). É fundamental a intervenção de forma a 

romper com esse ciclo. 

Desta forma, o diagnóstico dos sinais das várias formas de violência e a notificação 

desses casos deve fazer parte da rotina dos profissionais de saúde.  

A notificação é o instrumento pelo qual o profissional e o setor da saúde ou qualquer 

outro órgão ou pessoa podem informar os conselhos de direitos e autoridades competentes os 

casos de suspeita ou confirmação de violência. No caso de qualquer ato de violência contra 

crianças, adolescentes, mulheres e idosos a notificação é compulsória e obrigatória. A 

notificação é um importante instrumento de política pública, já que ajuda a dimensionar os 

casos de violência, contribui para a produção de conhecimento e informações sobre a 

dinâmica desse fenômeno e fornece subsídios para o planejamento de ações de prevenção e 

intervenção (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO, 2007).  

Para isso, é fundamental que as equipes de saúde sejam sensibilizadas, treinadas e 

orientadas para realizarem esse tipo de diagnóstico, intervirem de forma adequada junto a 

cada fase do desenvolvimento durante o processo de assistência à saúde e criarem espaços e 

oportunidades para atuarem na prevenção da violência e promoção da cultura de paz. 

A saúde pública também tem papel importante na construção de redes intra e 

intersetoriais voltadas para a prevenção e enfrentamento da violência.  

A redeintrassetorial refere-se à articulação entre os diferentes serviços e níveis do setor 

da saúde dentro de um determinado território. Nesse sentido, a articulação da atenção primária 

com os serviços de atenção especializada para atendimento de pessoas em situação de 

violência, de saúde mental, de urgência e emergência, por exemplo, são fundamentais. 

Promover uma abordagem multidisciplinar é extremamente importante. A especificidade dos 

procedimentos necessários para cada caso exige a construção de fluxos de encaminhamento e 

atendimento de forma a atender integralmente os múltiplos problemas e consequências deste 

fenômeno. 

A rede intersetorial é a cooperação e articulação entre os diferentes setores envolvidos 

na prevenção e enfrentamento da violência. Como dito anteriormente, o estabelecimento de 

fluxos entre as diversas áreas, o diálogo constante e permanente são extremamente 

necessários à medida que a violência é determinada por múltiplos fatores e preveni-la implica 

em desenvolver programas e ações que aborde cada um de seus aspectos.  



Os serviços de saúde de um determinado território podem e devem identificar os 

diferentes serviços e potenciais parceiros que possam integrar e contribuir para a rede de 

enfrentamento e prevenção da violência.  

É dever da saúde pública responder às necessidades, problemas e aspirações de saúde 

da população, buscando constantemente a promoção da saúde e o desenvolvimento social, de 

forma a contribuir não somente para o controle de doenças e promoção de estilos de vida 

saudáveis, mas também para a promoção do bem-estar da população. Nesse sentido, na sua 

atuação está intrínseco o desenvolvimento de políticas e ações de prevenção da violência, 

visando reduzir o seu impacto na vida das pessoas e na sociedade e, desta forma, melhorar a 

qualidade de vida e a saúde de todos os cidadãos. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A violência é um fenômeno que tem gerado enorme impacto e muitos danos para a 

população, a sociedade e a saúde pública no Brasil e no mundo. Desta forma, medidas 

efetivas e urgentes que tenham como objetivo a redução e a prevenção da violência são 

extremamente necessárias. 

A violência é resultado da interação de muitos fatores e entender cada um deles é 

fundamental para a construção de políticas públicas eficientes que se propõem a enfrentar esse 

problema. A articulação e cooperação entre os diversos setores da sociedade são fundamentais 

para fortalecer e potencializar as ações e para alcançar os diferentes aspectos que a 

caracterizam. 

A saúde pública tem papel crucial nesse processo de superação e prevenção da 

violência. Além de atuar no acolhimento, tratamento e reabilitação de todos os envolvidos 

nesta situação, ela tem contribuído significativamente para evitar a sua ocorrência e minimizar 

o impacto causado por ela. 

O profissional da saúde tem um leque de estratégias e possibilidades de intervenções e 

orientações que pode desenvolver na sua rotina de trabalho de forma a promover e fortalecer 

os laços afetivos entre familiares e a comunidade. Ambientes mais amorosos, protegidos e 

seguros contribuem para o desenvolvimento de indivíduos mais fortalecidos e, 

consequentemente, menos vulneráveis às situações de violência. 

Como apresentado anteriormente, são inúmeras as contribuições e as 

responsabilidades da saúde pública nesse processo. Porém, qualquer que seja o esforço de 

profissionais da saúde e da saúde pública no combate à violência e na promoção da cultura de 



paz só terá sentido na prática se estiver associado à outros setores na sociedade, de forma 

interinstitucional, intersetorial e multidisciplinar.  

Segundo Minayo e Souza (1998), 

 
 “[...] a reflexão sobre a interdisciplinaridade e multiprofissionalidade no campo da 

praxis violência e saúde não é uma imposição externa e sim exigência 

epistemológica intrínseca e essencial. Sem pretender esgotar esta reflexão 

etodológica, julgamos importante ressaltar que o princípio da cooperação é central 

e deve prevalecer sobre a hierarquia das disciplinas, a competição institucional e a 

oposição entre teoria e prática. Ao se lidar com o tema da violência, só se alcançará 

legitimidade através da argumentação num coro polifônico e dialógico. Seja como 

for, qualquer esforço interdisciplinar só tem sentido no terreno prático, onde os 

profissionais de saúde possam somar colaborações interinstitucionais e 

intersetoriais e buscar apoio da sociedade civil” (pag. 529). 

 

Trabalhar e enfrentar um problema tão complexo como a violência exigem mudanças 

individuais e coletivas. É fundamental que cada indivíduo reflita sobre as suas ações diárias e 

possam identificar no seu dia a dia comportamentos que promovam a cultura da violência. 

Além disso, é necessário que atores governamentais e não governamentais, de todos os 

setores e áreas sociais atuem de forma integrada e coordenada na elaboração de políticas 

públicas que tenham como objetivo a prevenção da violência e a promoção da cultura de paz. 

Esse é um processo que tem que estar baseado em transformações que coloquem a paz 

como princípio governante de todas as relações humanas e sociais; e que está diretamente 

relacionado à promoção do desenvolvimento e dos direitos humanos, à diversidade e à 

cooperação de pessoas, grupos ou nações. 

Resultados efetivos e substanciais só serão alcançados com o envolvimento de todos 

os cidadãos e setores sociais. Só assim, será possível vislumbrar uma sociedade mais justa, 

que promova a cultura da paz e que não impere a cultura da violência. 
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