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Apresentação

               
    

Caro(a) estudante, 
  O módulo Cultura de Paz e Saúde, que você passa a fazer, pretende 
abrir espaço para uma discussão a respeito da importância de se tecer uma cultura 
de paz baseada em uma relação complexa e não-linear com o desenvolvimento 
humano. 
  Refletir a sua rotina pessoal, familiar, comunitária e profissional, 
e sobre o quanto ela tem sido envolvida com uma dinâmica de conflitualidade, 
que tanto pode gerar violência, quanto processos civilizatórios de construção de 
espaços dialógicos que promovam cidadania e saúde integral.
  O dimensionamento dos tipos e as expressões da violência com as 
quais têm lidado ou pode lidar na atenção básica a saúde, e a sua resposta mais 
eficiente, ao identificar estratégias de construção de alternativas necessárias à 
prevenção da violência daquelas que são evitáveis ou que podem ser minimizadas, 
evitando sofrimentos e perdas, mediante a construção de uma cultura de paz a ser 
assumida como ação societária, de caráter transversal, onde a saúde pública tem 
muito a contribuir, será elemento estruturante em cada lição.

09
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  As lições que compõem este Módulo procuram criar oportunidades 
para uma aprendizagem significativa, de maneira a disponibilizar informações que 
possam apoiar a transformação das práticas dos profissionais da saúde da eSF sob 
a ótica da cidadania e cultura de paz, tão necessária para a construção de uma 
sociedade mais justa e igualitária, num contexto de promoção de saúde.
  Assim, encorajamos você a adotar uma ética educativa que auxilie 
sua organização politica na construção de intervenções compatíveis com as 
necessidades diagnosticadas no território, isto é, no espaço geograficamente 
delimitado para a atuação dos profissionais da ESF.  
  Participe da construção de outro mundo possível, como propõe o 
educador Paulo Freire, ao promover uma educação permanente comprometida 
com o direito essencial humano de viver em paz em todos os ciclos de vida, 
em todos os lugares e em todas as ocasiões. 
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Objetivos pedagógicos
•	 Desenvolver competências conceituais, habilidades técnicas, 

comunicativas, interpessoais e políticas relativas à cidadania 
e cultura de paz no contexto da saúde. 

•	 Relacionar conceitos básicos de cidadania, direitos, 
desenvolvimento e equidade social com promoção da cultura 
de paz.

•	 Distinguir situações geradoras de conflitos e de violências na 
área de abrangência do seu território e sociedade. 

•	 Delinear um plano de intervenção interdisciplinar para o 
alcance dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM) 
que promova a consolidação de uma promoção de cultura de 
paz.
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  Olá! Nesta lição você vai conhecer as atividades que foram pensadas 
para que você reflita sobre os conhecimentos, habilidades e atitudes acerca da 
Cultura de Paz e Saúde para que possam construir ferramentas de enfrentamento 
das diferentes formas de violências e desenvolva ações para promoção da cultura 
de paz.
  Como você bem sabe, os profissionais de saúde vivem ou presenciam 
cotidianamente - especialmente os que trabalham na Estratégia de Saúde da 
Família (ESF) – situações ou episódios em que alguém comete ou sofre algum tipo 
de violência. E essa violência, histórica e socialmente constituída, tem trazido para 
o setor saúde o desafio de prepará-lo não somente para assistir as vítimas que 
recorrem aos serviços de saúde, mas para torná-lo ativo e decisivo na resposta às 
diferentes expressões da violência já que ele, como nenhum outro, tem clareza da 
necessidade e da emergência da transformação dessa cultura da violência em uma 
cultura de paz.

Lição 1 - (Re) Conhecendo e Re (pensando) conceitos básicos e 
princípios para o alcance dos objetivos de desenvolvimento do Milênio 

“Um país não muda pela sua economia,
sua política e nem mesmo sua ciência;

muda sim pela sua cultura”
(Betinho, 1993)



Curso de Especialização - Saúde da Família
Módulo 15 - Cultura da Paz e Saúde

13

Use o seu bloco de notas para escrever sobre suas 
concepções de violência e cultura de paz. Pense a sua 
experiência profissional ou vivência com a temática. 
Se ela faz parte do seu cotidiano de trabalho e se esse 
contato tem exigido de você quais respostas ou formas 
de abordagem. 
Nesse ponto, é importante identificar no seu contexto 
psicossocial, se no território no cotidiano de trabalho 
dos profissionais da Estratégia Saúde da Família, se 
há predomínio de uma cultura da violência ou de uma 
cultura de paz. 
Procure em uma letra ou o áudio de uma música, um 
vídeo, uma foto, um poema, um trecho de um filme, uma 
matéria jornalística ou quaisquer outros materiais que, 
no seu entendimento, contribuam para expressar sua 
perspectiva da temática, de maneira a ajudá-lo a pautar 
uma preocupação ou uma compreensão própria de 
violência ou cultura de paz ampliando a sua visão dessa 
questão no trabalho da saúde da família.

Acesse os seguintes textos de apoio que tratam do 
discurso da Sonia Gandhi, o documento Carta da Terra, 
produto de uma década e ratificada em 2000, pela ONU 
e a Declaração de Jacarta, disponíveis na sua biblioteca, 
para identificar os elementos de violência ou cultura de 
paz que estejam neles sinalizados e que podem incidir 
sobre o trabalho do profissional que atua na estratégia 
saúde da família.
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  Muito bem, chegamos agora no momento de refletir acerca das bases 
conceituais para o estabelecimento de uma cultura de paz sustentável, de forma que 
você amplie suas competências conceituais, habilidades técnicas, comunicativas, 
interpessoais e políticas relativas à cidadania e cultura de paz no contexto da saúde.

Cultura de paz sustentável começa a partir de um 
compromisso individual, familiar, comunitário e societário

                             O que é a Cultura da Paz?
Um conjunto de valores, atitudes, tradições, 
comportamentos e estilos de vida de pessoas, grupos e 
nações baseados no respeito pleno à vida e na promoção 
dos direitos humanos e das liberdades fundamentais, 
na prática da não-violência por meio da educação, do 
diálogo e da cooperação, podendo ser uma estratégia 
(ONU,  1999)
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  Esse momento do Módulo pretende que você revisite e articule os 
conceitos cidadania, direitos humanos civis, políticos, econômicos e sociais, 
participação, desenvolvimento, equidade e cultura de paz, considerados como 
base para discutir a desafio do alcance dos Objetivos do Milênio (ODM)
  Como material de apoio, leia os dois textos disponíveis em sua biblioteca 
Fortalecendo competências (Noleto, 2008) e a Declaração Universal dos Direitos 
Humanos, adotada e proclamada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 
1948, e procure fazer o seu próprio glossário para os conceitos especificados acima 
e especifique o nome do autor consultado. Além disso, apresente uma explicação 
para a possível relação entre cidadania, direitos e desenvolvimento. Comente a 
figura 1, e se necessário, busque outros artigos, livros e resenhas.  
 

Lembre-se:

A educação para cultura de paz requer um itinerário 
pedagógico de visita a conceitos amplos e complexos que 
são estruturantes e essenciais para o desenvolvimento 
e a equidade.
A promoção da cultura de paz pressupõe uma 
intencionalidade, um planejamento para redução de 
desigualdades e uma educação que se comprometa 
com a regeneração e promoção da dignidade humana. 
a dinâmica das relações sociais e estão organicamente 
ligados tais como direitos, cidadania e participação
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Figura 1. Direitos humanos e cidadania

Uma palavra sobre os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio – ODM
  Os ODM representam metas estabelecidas pelos estados membros 
das Nações Unidas após conferências mundiais ocorridas na década de 90, onde foi 
identificado um conjunto de oito objetivos para o desenvolvimento e a erradicação da 
pobreza no mundo –– que devem ser alcançados até 2015. O alcance dessas metas 
requer uma parceria global apropriada a um mundo em conexão, cujas decisões e 
políticas produzam impacto uma vez que vivemos em um mundo que compartilha um 
destino comum, como Jeffrey D. Sachs descreve: “O desafio é integrar crescimento 
econômico, desenvolvimento e redução da pobreza promovendo assim, numa 
escala macroeconômica, uma cultura de paz global e sustentável” 
  “Os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM) estabelecem 
para o mundo metas quantificadas e prazos para atacar a extrema pobreza em suas 
múltiplas dimensões - pobreza de renda, fome, doença, falta de moradia adequada 
e exclusão, ao mesmo tempo, que promovem a igualdade de gênero, a educação e 
a sustentabilidade ambiental. São também direitos humanos básicos - os direitos 
de cada pessoa no planeta à saúde, à educação, à moradia e à segurança, como 
prometido na Declaração Universal dos Direitos Humanos e na Declaração do 
Milênio das Nações Unidas”. Os oito objetivos estão listados abaixo
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1. Erradicar a extrema pobreza e a fome
2. Atingir o ensino básico universal
3. Promover a igualdade entre os sexos e a autonomia das mulheres
4. Reduzir a mortalidade na infância
5. Melhorar a saúde materna
6. Combater o HIV/AIDS, a malária e outras doenças
7. Garantir sustentabilidade ambiental
8. Estabelecer uma parceria mundial para o desenvolvimento

Para saber mais acesse os textos relacionados aos ODM, 
disponíveis em sua biblioteca:

•	 A declaração do Milênio das Nações Unidas 
(PNUD, 2000)

•	 Igualdade de gênero: a luta pela justiça num 
mundo desigual (UNRISD, 2005)



Curso de Especialização - Saúde da Família
Módulo 15 - Cultura da Paz e Saúde

18

  Sabe-se que os profissionais da Estratégia Saúde da família lidam no 
cotidiano com relações conflituosas na relação comunidade e o serviço público, onde 
a primeira busca no serviço de saúde, que assegura o acesso ao direito a saúde, 
pode esbarrar nos limites da organização da atenção a saúde e nas iniquidades e 
desigualdades sociais para produzir saúde com qualidade. 
  Como os profissionais de saúde podem aprender a dialogar com a 
comunidade, de maneira a vislumbrar alternativas e soluções para as situações de 
conflito e que possam resultar em um maior compromisso com as transformações 
sociais, com o crescimento e desenvolvimento social e com a cultura de paz? 
  O profissional de saúde que atua na Atenção Básica a Saúde requer o 
desenvolvimento de competências para identificar e distinguir situações geradoras 
de conflitos e de violências na área de abrangência do seu território, como também, 
dispor de conhecimentos teórico metodológicos, a exemplo da Mediação de conflito, 
como práticas de intervenção em situações de conflitos e violências no trabalho do 
ESF.

Lição 2 – Compreendendo Melhor Conflictualidades e Violências 

Desenvolva uma investigação ativa acerca da situação 
dos objetivos do milênio no Brasil, reflita sobre a relação 
entre cidadania, cultura de paz e ODM. 
A seguir, escolha um dos ODM e procure caracterizá-lo 
considerando a realidade do seu território (ou da sua 
cidade/estado). 
Para realizar essa atividade, procure estabelecer 
uma correlação com os indicadores epidemiológicos, 
relacionados ao ODM selecionado, e recorra a relatórios 
de gestão de sua unidade/município e demais bases de 
dados disponíveis nos sistemas de informação em saúde. 
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  Iniciaremos então trabalhando alguns princípios sobre situações de 
conflictualidades e estratégias de negociação e mediação de conflitos. Além disso, 
serão feitas algumas reflexões sobre o fenômeno das violências.

Antes de prosseguir, observe  a imagem abaixo:

De que maneira a imagem do iceberg acima pode ser 
utilizada como um ícone para  pensar o fenômeno das 
violências? Como distinguir conflito e violência? Quais as 
possibilidades e limites de abordagem do problema por 
parte do profissional de saúde em relação às violências?

“Conflito é um fenômeno próprio das relações humanas. 
Eles acontecem por causa de posições divergentes 
em relação a algum comportamento, necessidade ou 
interesse comum. As incompreensões, as insatisfações 
de interesses ou necessidades costumam gerar conflitos” 
(Vasconcelos, 2006).
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  A violência é uma construção social com múltiplos sentidos e causas 
o que tem exigido abordagens mais integrais e multidimensionais.

“Há violência quando, numa situação de interação, um 
ou vários atores agem de maneira direta ou indireta, 
maciça ou esparsa, causando danos em uma ou várias 
pessoas, em graus variáveis, seja em sua integridade 
física, seja em sua integridade moral, em suas posses ou 
em suas participações simbólicas e culturais” (Michaud, 
1989). 

“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 possibilidade de resultar em lesão, morte, dano 
psicológico, deficiência de desenvolvimento ou privação 
de liberdade”. (OMS, Relatório Mundial sobre Violência e 
Saúde, 2002)
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  A partir dessas definições, se passa a considerar como efeito das 
violências, a redução da condição do sujeito a de objeto pelo uso de diferentes 
expressões da força e coerção para a abordagem de conflitos.
  As violências podem ser de diferentes naturezas, sendo a violência 
física a mais evidente e facilmente apontada na sociedade. Há violência estrutural, 
econômica, étnica, verbal, religiosa, sexual, psicológica, baseada em gênero, 
a negligência e a omissão. Estabelecer a coação por meio de relações de poder, 
desigualdades sociais, fragilidade política ou econômica constituem-se em violação 
dos direitos humanos.

Violência autoinfligida 

•	 Comportamento suicida – é aquele que envolve tentativas de suicídio ou pensamentos suicidas ou autolesões deliberadas

Auto-abuso – é aquele que inclui atos de automutilação

Conheça no documento Por uma cultura da paz, a 
promoção da saúde e a prevenção da violência, do 
Ministério da Saúde (Brasil, 2009), os tipos mais comuns 
de violência, explicados abaixo.
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Violência interpessoal: membros da família ou parceiro íntimo e a 
comunitária
Violência da família ou parceiro íntimo – é aquela que ocorre entre membros da família e parceiros íntimos, inclui as formas de violência como abuso infantil, violência contra a mulher, violência sexual, violência contra idosos, violência contra pessoas com deficiência.

Violência comunitária – é aquela que ocorre entre pessoas sem laços de parentesco, podendo ser conhecidos ou estranhos e, de forma mais comum, nos espaços públicos, e inclui as formas de violência como estupro, violência juvenil, violência institucional (em escolas, asilos, trabalho, prisões, serviços de saúde etc.) e a violência no trabalho (assédio moral e sexual).

 

Violência coletiva: social, política e econômica.
Social – é aquela que diz respeito aos crimes de ódios por grupos o r g a n i z a d o s , atos terroristas e violências de multidões.
Política – é aquela 
que inclui guerras e 
conflitos de violência, 
violência de estados 
e atos de grandes 
grupos.
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Econômica – é aquela que é motivada por ganhos econômicos que pode resultar em dificuldade ou impossibilidade de acesso a serviços essenciais.

Construindo pontes para a resolução de conflitos: negociação e 
mediação e a cultura de paz

  O conflito como um processo de uma construção social e humana, 
pressupõe-se que a sua resolução será também pela ação humana, de maneira que 

Vimos na lição anterior que os Objetivos do Milênio - 
ODM, quando viabilizados em planejamentos e ações 
concretas, podem contribuir para reduzir a desigualdade 
social, a falta de acesso aos direitos sociais, à saúde 
e à educação e ao trabalho, o não atendimento das 
necessidades básicas das pessoas e não se preocupam 
com a sustentabilidade do planeta, portanto podem 
repercutir favoravelmente na redução dos possíveis 
fatores desencadeadores de conflitos e de violências. 
Baseado no que você já refletiu até agora, você consegue 
identificar quais seriam os caminhos da não violência 
para a resolução de conflitos?
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o conflito se resolva de forma positiva entre as pessoas envolvidas, o que implicará 
numa transformação e um comportamento mais assertivo no convívio social. 
  Observe que temos uma diversidade de modelos teóricos metodológicos 
para a abordagem da mediação, onde o mediador tem a função de facilitar a 
comunicação, o diálogo e a negociação. E segundo a perspectiva teórica adotada, 
a centralidade do foco pode estar: na construção do acordo,  na comunicação como 
potencial para processos  de reflexão, conhecimento e responsabilização para a 
resolução do conflito, e ainda, a perspectiva transformadora e emancipatória do 
discurso/narrativas . 

“A saúde pública em vez de simplesmente aceitar ou 
reagir à violência, seu ponto de partida é a forte convicção 
de que tanto o comportamento violento quanto suas 
consequências podem ser evitados” (OMS, Relatório 
Mundial sobre Violência e Saúde, 2002).

Você conhece a magnitude do fenômeno da violência sobre 
a saúde pública? Quais os impactos das violências sobre 
os problemas de saúde? Qual a magnitude da violência 
na sua área de abrangência? Qual a responsabilidade 
dos profissionais que atuam na atenção básica frente ao 
fenômeno da conflictualidade e violência? 
Rita Trajano (2008), uma estudiosa no campo da 
mediação de conflito - MC e, em específico, em áreas de 
elevado risco social e a desencadeadora de situações de 
conflitos e violências diversas tem buscado desenvolver 
metodologia de intervenção no campo da Saúde Pública. 
Ela concebe a MC como uma “técnica de conversa, em 
que o mediador é alguém que vai favorecer o diálogo/ 
a conversa/a negociação entre as partes em conflito, 
visando chegar a um acordo”. Ela ressalta o dispositivo 
da Mediação de Conflito para a prática dos profissionais 
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no campo da saúde pública, um importante dispositivo 
da Política Nacional de Humanização do Sistema Único 
de Saúde, de maneira a valorizar “o exercício de gestões 
compartilhadas/ participativas, compondo Redes de 
Conversações e Produção de Afetos, de Valorização dos 
sujeitos-trabalhadores e Defesa dos Direitos dos sujeitos-
cidadãos, usuários do SUS”.

Qual o entendimento da autora sobre a mediação 
de conflito?
Identique no texto as estratégias/dispositivos para 
uma abordagem positiva do conflito no âmbito 
da atenção básica para a ação dos profissionais 
do ESF, de forma a favorecer a organização do 
processo de trabalho para as situações que se 
apresentam no âmbito da gestão e da atenção 
em saúde?
Qual a estratégia desenvolvida ou dispositivos 
utilizados por  você e a sua equipe de trabalho 
para lidar com o tema da conflictualidade e das 
violências no Cotidiano de trabalho do ESF?

Você sabia...
Que o Ministério da Saúde, em sua proposta política 
Nacional de humanização, reafirma a questão da 
violência como um problema de Saúde Pública, e 
portanto, a ser refletida, problematizada e trabalhada 
no organização do processo de trabalho da Atenção 
Básica, com destaque para a Mediação de Conflito como 
uma “estratégia de prevenção de violências e resolução 
pacífica de conflitos, na medida em que contribui para 
a retomada do diálogo entre sujeitos discordantes/em 
disputa, compondo o conjunto de práticas e valores de 
uma Cultura de Paz e Não Violências “ (Trajano, 2010). 
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Para saber mais, leia os textos de apoio disponíveis em 
sua biblioteca:

Melo, Elza Machado; Podemos prevenir a violência. 
Elza Machado Melo/Brasília: Organização Pan-
Americana da Saúde, 2010. 278 p.: il. Série: 
Promoção de Saúde e Prevenção da Violência.
Trajano, Ana Rita Castro, Construindo Cultura 
de Paz e não Violências no Campo da Saúde 
Pública: A Mediação (Cogestão) de Conflitos 
como Possibilidade de Retomada do Diálogo entre 
Partes Conflitantes. In: Cadernos HumanizaSUS, 
volume 2, Atenção Básica Série B. Textos Básicos 
de Saúde. Ministério da Saúde, 2010. p.117 -128.

Faça uma reflexão teórica, mas também baseada 
nas vivências profissionais de distintas situações de 
violações de direitos humanos e expressões de violência, 
de maneira a analisar as implicações para as práticas 
dos profissionais, algumas legislações e politicas para 
coibir, prevenir e punir a prática das violências, em 
especial violências envolvendo grupos vulneráveis. 
Escolha uma situação-problema que envolva a 
necessidade de um processo de mediação de conflitos, 
que possa representar a cotidiano vivido pela equipe local 
de saúde. Para melhor caracterização dessa situação, 
é necessário indicar o contexto, os atores envolvidos, 
os recursos disponíveis ou necessários para a sua 
abordagem, as condições existentes no serviço de saúde 
para o enfrentamento da situação relatada, indicando se 
há políticas públicas e redes sociais de apoio que possam 
contribuir nesse processo de mediação.
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  Neste momento, é importante você poder caminhar para traçar os 
caminhos possíveis para a cultura da paz e da não violência no âmbito da atenção 
básica, de forma a evidenciar a sua capacidade de propor um Plano de Redução 
da Violência e Promoção da Cultura de Paz em seu território e, para isso, aplique 
o conhecimento acumulado com as discussões, leituras e troca de informações 
sobre a necessidade de ações para a prevenção da violência e a promoção de uma 
cultura de paz nas localidades nas quais você atua ou onde reside.
  Vamos então propor a seguinte atividade prática para você organizar 
seu processo e chegar à construção de uma proposta de ação afinada com a política 
HumanizaSUS e com a Cultura de paz

Lição 3 – Estratégia Saúde da Família como Organizadora de 
Movimentos pela Cidadania e Cultura de Paz 

Tarefa 1: Dimensionar os tipos e as formas de violência 
mais frequentes em seu território e com as quais você, 
como profissional de saúde da família ou cidadão, tem 
maior ou menor facilidade para lidar.  

	Passo 1: Escolha dez verbetes do Dicionário da 
Paz, disponível em sua biblioteca, que no seu 
entendimento podem ajudar no desenvolvimento 
de ações estratégicas na direção da cultura da 
paz e da não violência no seu território. 

	Passo 2: Desses dez verbetes, separe os que 
você julga que são mais difíceis de trabalhar junto 
às populações que têm maior convivência com 
situações ou episódios de violência. 

	Passo 3: Para cada verbete considerado difícil 
de trabalhar, procure elencar pelo menos três 
razões que justifiquem essa dificuldade. Procure 
caracterizá-las: - são barreiras impostas pela 
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forma de organização e de funcionamento dos 
serviços de saúde, são dificuldades associadas 
ao processo de trabalho na equipe de saúde, 
são questões mais diretamente relacionadas a 
aspectos socioculturais, são resultantes da falta 
de redes sociais e/ou grupos de apoio? 

	Passo 4: Para cada verbete considerado fácil 
de trabalhar, procure listar pelos menos três 
implicações que trariam para a redução da 
violência ou para a promoção da cultura de paz no 
território. Procura levantar e listar o que favorece 
sua abordagem: - são a forma de organização 
de funcionamento dos serviços de saúde, são os 
processos de trabalho e a composição da equipe 
que favorecem, são questões mais diretamente 
relacionadas a aspectos socioculturais, são 
resultantes da existência de redes sociais e/ou 
grupos de apoio? 

Esse exercício pretende servir à construção de uma 
proposta de ação que possa vir a ser incorporada à sua 
prática profissional ou ser aplicável no contexto da sua 
unidade de saúde.  Mas, antes, é importante que você 
responda as seguintes perguntas:

•	 Qual a competência da área da saúde para lidar 
com a construção de uma cultura de paz e da não 
violência? 

•	 Que implicações isso poderia trazer para os 
serviços de saúde, para as equipes de saúde da 
família, para as famílias e para os sujeitos com os 
quais os profissionais da atenção básica lidam?
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Veja como esse fenômeno da violência e as principais 
causas de violência se apresentam nos grupos 
populacionais, crianças, adolescentes, mulheres, 
homens e idosos:
CRIANÇAS - 1º - violência sexual (abuso sexual, 
pedofilia, exploração sexual) 2º - violência psicológica 
(assédio moral) 3º - violência física 4º - negligência/ 
maus-tratos.
ADOLESCENTES - A violência sexual foi a principal 
causa de atendimento nos serviços de referência de 
violência. Dos 2.370 registros de violência contra os 
adolescentes, 1.335 foram por violências sexuais (56%). 
Em seguida estão as violências psicológicas (50%) e 
físicas (48%), seguidas das negligências ou abandono 
(13%) (Figura A). As adolescentes mulheres foram as 
principais vítimas, com 78% do total.
MULHER - Segundo o resultado da notificação de 
casos de violência, no período de 2006- 2007, coletada 
através do sistema de Vigilância de Violências e 
Acidentes (VIVA), implantado pela SVS/MS, em todas 
as suas fases da vida, em especial na adolescência e 
na vida adulta, são as mulheres as principais vítimas 
da violência intrafamiliar e sexual, na maioria das vezes 
cometida por um único indivíduo do sexo masculino. 
Considerando o recorte raça/etnia, as mulheres negras 
são as que mais sofrem.
HOMEM - A violência urbana, as agressões físicas, 
acidentes com armas de fogo e acidentes de trânsito 
são os principais tipos de violência, principalmente entre 
adultos jovens. Menos freqüentes, porém importantes, 
são as causas externas relacionadas à auto-agressão, 
como suicídio e as tentativas não consumadas. A 
população masculina jovem (de 20 a 24 anos) é o grupo 
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  Para você construir propostas de ação que levem à cultura da paz e da 
não violência em seu território, lembre-se que é preciso criar políticas de promoção 
de igualdades e de inclusão social, tendo como base as potencialidades dos sujeitos 
e das coletividades, considerando a possibilidade de contribuir para a mmediação 
de conflitos, o d* Disarmament and healthesarmamento, a ampliação do acesso aos 
direitos, o exercício da cidadania, o enfrentamento das desigualdades sociais e a 
implantação do acolhimento humanizado nos serviços de saúde, dentre outras.

que se encontra em maior risco para tal violência.
IDOSO - A violência moral ou psicológica foi a maior 
causa de notificações no VIVA, representando um 
percentual de 55%, seguida da violência física (27%), 
de abandono (22%) e de dano financeiro ou patrimonial 
(21%). Apenas recentemente a violência contra os idosos 
passou a ser reconhecida como uma forma de violência 
intrafamiliar. Quais os principais locais onde os idosos 
estão sofrendo violências?
Fonte: Por uma cultura da paz, a promoção da saúde e 
a prevenção da violência, do Ministério da Saúde (Brasil, 
2009).

Além das principais causas nesses grupos populacionais, 
você encontrará nesta fonte referida, mais informações 
sobre a natureza das violências (física, psicológica, 
sexual, assédio moral e privação ou negligência, os 
principais agressores, as principais causas de acidentes e 
violência que matam mais, as principais consequências). 

Conheça a Declaração de Princípios dobre a Tolerância, 
aprovada pela Conferência Geral da UNESCO na sua 28ª 
reunião em 16 de novembro de 1995, na sua biblioteca 
virtual. 
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  Como existe no âmbito da atenção básica uma grande preocupação 
com a temática da violência, assim como esforços empreendidos para promoção 
da cultura de paz, é importante conhecer alguns projetos e políticas que foram 
sendo elaboradas no contexto do Sistema Único de Saúde, para que você encontre 
subsídios para a construção de planos de ação no cotidiano da Atenção Básica à 
saúde.   

ALGUMAS AÇÕES DO MINISTÉRIO DA SAÚDE 
DE PREVENÇÃO DAS VIOLÊNCIAS E

 PROMOÇÃO DA SAÚDE E DA CULTURA DA PAZ

•	 Política Nacional de Redução da 
Morbimortalidade por Acidentes e Violências  
– Portaria GM/MS nº 737, de 16/05/2001

•	 Projeto de Redução da Morbimortalidade 
por Acidentes de Trânsito – mobilizando a 
sociedade e promovendo a saúde - Portaria nº 
344, de 19/02/2002 

•	 Política Nacional de Atenção às Urgências 
-Portaria GM/MS nº 1.863, de 29/09/2003

•	 Rede Nacional de Núcleos de Prevenção das 
Violências e Promoção da Saúde – Portaria 
GM/MS nº 936, de 19/05/2004

•	 Agenda Nacional de Vigilância, Prevenção e 
Controle dos Acidentes e Violências - aprovada 
em outubro de 2005, durante a I Conferência 
Nacional de Vigilância, Prevenção e Controle de 
DANT

•	 Política Nacional de Atenção Básica - Portaria 
MS/GM nº 648, de 28/03/06.

•	 Núcleos de Apoio à Saúde da Família – NASF – 
Portaria MS/GM nº 154, de 24 de janeiro de 2008
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Dicas para que profissionais de saúde possam atuar como mediadores 
e facilitadores da prevenção da violência

•	 Criando a ambiência para que as pessoas compartilhem suas 
conquistas de paz, vivências com a violência ou angústias 
com relação às dificuldades que têm no enfrentamento de 
situações que colocam em risco a saúde e a vida de seus filhos, 
sua família ou de sua comunidade.

•	 Política Nacional de Promoção da Saúde – 
Portaria GM/MS nº 687, de 30/03/06

•	 Vigilância de Violências e Acidentes em 
Serviços Sentinela – VIVA - Portaria GM/MS nº 
1.356, de 23 de junho de 2006

•	 Rede de Atenção Integral para Mulheres 
e Adolescentes em Situação de Violência 
Doméstica e Sexual - rede coordenada pela Área 
Técnica de Saúde da Mulher/SAS

Uma resposta importante para a promoção de uma 
cultura de paz é o fortalecimento da capacidade da 
pessoa, da família ou da coletividade para superarem as 
adversidades e de lidarem positivamente com situações 
difíceis, dentre as quais a própria violência.

Para fortalecer tais capacidades é preciso assegurar 
ou contribuir para o desenvolvimento de autonomia, 
autoestima e competência social. Da mesma forma, 
é necessário que existam o desejo e as condições 
para que o cuidado seja central nas relações e nas 
dinâmicas familiares e comunitárias, assim como é 
fundamental a existência de uma rede de apoio social.
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•	 Ouvindo as experiências compartilhadas e buscando ajudá-
los na ressignificação da dinâmica familiar, de forma a buscar 
identificar e fortalecer vínculos protetores. 

•	 Acompanhando e apoiando os sujeitos e suas famílias na 
adoção de outros modos de relação interpessoal pautados 
pela tolerância e pelo diálogo.

•	 Buscando apoio e envolvendo outros profissionais da rede de 
atenção básica, e em outros níveis de atenção, no sentido de 
estabelecer uma rede de cuidados e de proteção social sólida 
no território.

•	 Contribuindo para maior conscientização das famílias e da 
comunidade sobre a importância da afetividade, da gentileza, 
da tolerância e da aceitação do outro, nas suas diferenças, 
como formas de promoção da cultura de paz.

•	 Esclarecendo sobre a necessidade de superação da 
agressividade e a importância da busca por modos 
menos destrutivos de lidar com as frustrações, mágoas e 
desesperanças.

  Para construção de um Plano de Redução da Violência e Promoção 
da Cultura de Paz em seu território, procure responder as seguintes questões:

•	 Quais são as expressões da violência e sua relação com a 
saúde no seu território?

•	 Quais tipos de violência são mais frequentes e para os quais 
se pode construir uma abordagem mais relacionada à saúde e 
se pode buscar uma perspectiva mais integral?

•	 Quais os processos sociais e históricos que influenciam 
as concepções de violência com as quais você lida 
cotidianamente?

•	 Quais os tipos de violência com os quais você e os profissionais 
de saúde que atuam na atenção básica têm maiores 
dificuldades para lidar?

•	 Qual o impacto da violência na forma de organização dos 
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serviços e nos processos de trabalho?
•	 Quais são as alternativas para melhor abordagem da questão 

por natureza e tipo de violência em seu território?
•	 Quais alternativas para a mediação de conflitos e o 

estabelecimento de normas ou de formas não violentas de 
convivência no seu trabalho cotidiano?

•	 Qual legislação você conhece e que poderia ser utilizada como 
apoio à estruturação do Plano?

•	 Qual o lugar que você se vê, considerando a eventual 
implantação do seu Plano?

•	 Quais as estratégias seriam mais adequadas à adesão dos 
demais membros de sua equipe para a construção e execução 
do Plano?

•	 Quais parcerias – internas e externas ao serviço de saúde - 
existentes e necessárias para a operacionalização do Plano?

•	 Quais seriam os recursos financeiros necessários à 
concretização da proposta e quais os potenciais financiadores 
desse Plano?

  Para conhecer algumas instituições e entidades que se dedicam às 
temáticas da justiça e da paz consulte os seguintes endereços eletrônicos:

•	 www.cbjp.org.br - Comissão Brasileira Justiça e Paz
•	 www.inesc.org.br - Instituto de Estudos Socioeconômicos
•	 www.direitos.org.br - Fórum de Entidades Nacionais de 

Direitos Humanos

  Dicas de sistemas de informações nos quais se podem encontrar 
dados relevantes que ajudam no dimensionamento das naturezas e formas de 
expressão da violência nos territórios:

•	 http://tabnet.datasus.gov.br/tabnet/tabnet.htm:
•	 Sistema de Informações Ambulatoriais (SIA/SUS/MS);
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•	 Banco de dados estatísticos sobre morbidade por atendimento 
ambulatorial;

•	 Sistema de Informações Hospitalares (SIH/SUS/MS);
•	 Banco de dados estatísticos sobre morbidade por atendimento 

hospitalar;
•	 Sistema de Informação de Mortalidade (SIM/SUS/MS);
•	 Banco de dados estatísticos sobre mortalidade em geral, 

incluindo a mortalidade por causas externas;
•	 Sistema de Informação para a Infância e Adolescência 

(Sipia). Sistema da Secretaria Especial de Direitos Humanos 
que sistematiza informações sobre crianças e adolescentes 
cumprindo medidas socioeducativas e crianças e adolescentes 
vítimas de maus-tratos.Acesso pelo sítio: http://www2.mj.gov.
br/sipia;

•	 Sistema Nacional de Estatísticas de Trânsito do Departamento 
Nacional de Transito (Sinet/Denatran). Disponibiliza 
informações sobre colisões e mortalidade por acidentes com 
morte no local, nas capitais brasileiras, sistematizadas em 
anuários estatísticos que podem ser consultados no sítio: 
http://www.denatran.gov.br/estatisticas.htm.

No desenho desse Plano de Redução da Violência e 
Promoção da Cultura de Paz, é fundamental considerar 
a efetividade de sua implementação no âmbito da 
atenção básica, que possa ser assumido pelos membros 
da equipe de saúde da família na qual você atua, e 
que contemple a ideia de ação matricial, intersetorial, 
integral e contextualizada, com a maior clareza possível. 
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Para subsidiar a construção do seu de Redução da 
Violência e Promoção da Cultura de Paz, busque 
apoio na leitura dos textos disponíveis na biblioteca, ou 
outros que julgar necessário. 

•	 Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção 
à Saúde. Impacto da violência na saúde das 
crianças e adolescente: prevenção das violências 
e promoção da cultura de paz, Brasília: Ministério 
da Saúde, 2010.

•	 Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção 
à Saúde. Departamento de Ações Programáticas 
Estratégicas Prevenção e tratamento dos 
agravos resultantes da violência sexual contra 
mulheres e adolescentes : norma técnica / 
Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à 
Saúde. Departamento de Ações Programáticas 
Estratégicas. – 3. ed. atual. e ampl., 1. reimpr. –. 
Brasília: Ministério da Saúde, 2012.

•	 SCHRAIBER, L.B.; D’OLIVEIRA, A.F.P. L.  and  
COUTO, M.T.. Violência e saúde: estudos 
científicos recentes. Rev. Saúde Pública [online]. 
2006, vol.40, n.spe, pp. 112-12

•	 Toledo, Luciano Medeiros de (Org.) Violência: 
orientações para profissionais da atenção básica 
de saúde. / organizado por Luciano Medeiros de 
Toledo e Paulo Chagastelles Sabroza. - Rio de 
Janeiro, ENSP/FIOCRUZ, 2013

•	 Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres 
(Brasil) Programa de Prevenção, Assistência e 
Combate à Violência Contra a Mulher – Plano 
Nacional: diálogos sobre violência doméstica 
e de gênero : construindo políticas públicas / 
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Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres. 
– Brasília : A Secretaria, 2003.

•	 Violência doméstica contra a pessoa 
idosa: orientações gerais. Coordenação de 
Desenvolvimento de Programas e Políticas de 
Saúde - CODEPPS. São Paulo: SMS, 2007

SUGESTÃO DE FILMES RELACIONADOS A 
TEMÁTICA DO MÓDULO
A Corrente do Bem 
(Pay it Forward)
País/Ano de produção: EUA, 2000 
Duração/Gênero: 122 min., drama 
Disponível em vídeo e DVD 
Direção de Mimi Leder 
Roteiro de Mike Rich 
Elenco: Kevin Spacey, Haley Joel Osment, Helen Hunt, 
Jon Bon Jovi,  
James Caviezel, Angie Dickinson, Shawn Pyfrom, Jay 
Mohr.
Links 
http://epipoca.uol.com.br/filmes_detalhes.
php?idf=1393 
http://www.adorocinema.com/filmes/pay-it-forward/
pay-it-forward.htm
Billy Elliot 
(Billy Elliot) 
País/Ano de produção: Grã-Bretanha, 2000 
Duração/Gênero: 110 min., Drama/Musical 
Disponível em VHS e DVD 
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Direção de Stephen Daldry 
Roteiro de Lee Hall 
Elenco: Julie Walters, Jamie Bell, Jamie Draven, 
Jean Heywood, Gary Lewis, Stuart Wells, Mike Elliot.
Links 
http://www.adorocinema.com/filmes/billy-elliot/billy-
elliot.htm 
http://us.imdb.com/Title?0249462 (em inglês) 
http://www.rottentomatoes.com/m/BillyElliot-1100994/ 
(em inglês) 
http://www.cineinsite.com.br/filme/filme-fichatecnica.
php?id_filme=948
Meninos não choram 
(Boys dont cry)
País/Ano de produção: EUA, 1999 
Duração/Gênero: 118 min., Drama 
Disponível em vídeo e DVD 
Direção de Kimberly Peirce 
Roteiro de Andy Bienen e Kimberly Peirce 
Elenco: Hilary Swank, Chloe Sevigny, Peter Sarsgaard, 
Brendan Sexton III, 
Alison Folland, Alicia Goranson.  
Links 
http://epipoca.uol.com.br/filmes_detalhes.php?idf=1188 
http://www.adorocinema.com.br/filmes/meninos-nao-
choram/meninos-nao-choram.asp 
S.O.S. Saúde  
(Sicko) 
País/Ano de produção: EUA, 2007 
Duração/Gênero: 113 min., Documentário  
Direção de Michael Moore 
Roteiro de Michael Moore 
Elenco: Michael Moore, Reggie Cervantes, John Graham,  
William Maher, Linda Peeno. 
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Links 
http://www.cinemaemcena.com.br/ficha_filme.aspx?id_
filme=3717&aba=detalhe 
http://www.adorocinema.com/filmes/sos-saude/ 
http://epipoca.uol.com.br/filmes_detalhes.php?idf=17660
Patch Adams - O amor é contagioso  
(Patch Adams)
País/Ano de produção: EUA, 1998 
Duração/Gênero: 115 min., drama 
Distribuição: Universal (UIP) 
Direção de Tom Shadyac Roteiro de Steve Oedekerk 
Elenco: Robin Williams, Daniel London, Monica Potter, 
Philip Seymour Hoffman.
Links 
http://www.adorocinema.com/filmes/patch-adams/
patch-adams.htm
http://epipoca.uol.com.br/filmes_detalhes.php?idf=927
A Onda 
(Welle, Die, 2008) 
País/Ano de produção: Alemanha, 2008

Duração/Gênero: 101 min., drama 

Direção: Dennis Gansel

Elenco: Jürgen Vogel, Frederick Lau, Max Riemelt, Jennifer 
Ulrich, Christiane Paul, Elyas M’Barek, Cristina do Rego e Jacob 
Matschenz
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