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RESUMO 

 O objetivo deste trabalho é conhecer, a partir de um estudo etnográfico, as 
representações sociais dos trabalhadores da saúde sobre a violência. A pesquisa foi 
realizada no município de Niterói em um bairro da zona sul, em duas unidades de saúde, 
com os profissionais atuantes no cuidado em saúde da população cadastrada no Programa 
Médico de Família. 

 Além de conhecer as representações sociais desses trabalhadores, buscamos 
compreender e identificar as possíveis repercussões e efeitos da violência na saúde e 
prática profissional deste trabalhador.   

 Foram feitas entrevistas com os profissionais de saúde do Programa Médico de 
Família, em seus módulos de atuação, num total de dezesseis entrevistas 
semiestruturadas, somada à observação participante da pesquisadora e seu olhar 
etnográfico, onde foram consideradas as dinâmicas das relações interpessoais entre 
trabalhador e território. 

 Para os entrevistados, a violência representa algo maléfico, construído socialmente, 
com múltiplos significados, decorrentes de ausências ligadas a aspectos socioeconômicos 
da sociedade contemporânea e do descaso do governo. 

 Muitos são os efeitos nocivos à saúde do trabalhador que convive diariamente com as 
situações de violência, principalmente a violência armada, característica do território 
estudado, já que o mesmo vive em constante conflito com a polícia. As repercussões são 
sentidas, a médio prazo, na saúde do profissional, impactando paralelamente na sua prática 
laboral, nos cuidados ofertados à população. 

 A conclusão a que chegamos é que é preciso lançar luz às questões de violência, 
sobretudo à saúde do trabalhador que atua em territórios dominados pelo tráfico, em 
constante conflito armado, que lidam com situações de violências diversas, produzidas 
sobre a população. 

 

PALAVRAS CHAVES: Representação Social, Violência e Trabalhadores da saúde. 
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ABSTRACT 

 The aim of this dissertation is to investigate, through an ethnographic study, the social 
representations of health workers towards violence. This research has been developed in a 
southern neighborhood in Niterói, concerning health care professionals working in two units 
where registered population is assisted by a Family Physician Program. 

 Besides looking through those worker’s social representations, we investigate  
possible consequences and effects violence exerts over those their health and professional 
practices. 

 Sixteen semi-structured interviews with professionals from the Family Physician 
Program have been conducted in their specific areas, added to the researcher´s active 
observation within an ethnographic perspective, where the dynamics of interpersonal 
relations between workers and territory have been taken into account.  

 For the interviewer, violence socially represents something harmful with numerous 
meanings, deriving from absences linked to socioeconomic aspects in contemporaneous 
society and the state government omission.  

 There are many adverse effects to those workers´ health who manage violence 
episodes and consequences on an everyday basis, specially armed violence, as 
characteristic to the studied territory, as they experience constant conflict against the police, 
affecting the workers´ health in the midterm, simultaneously exerting impact over labour 
practices towards care provided to the population.    

 We have concluded that it is necessary to shed light on questions of violence, in special 
on the health professionals acting in territories dominated by trafficking and constant armed 
conflict, who deal with adverse violence situations lived and produced by the population 
cared by those professionals.    

 

 

KEY WORDS: Social Representation, Violence and Health Workers 
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INTRODUÇÃO 

 A ideia desse trabalho surge a partir de motivações de uma trajetória profissional 

permeada de experiências, inquietações e reflexões acerca da violência e seus efeitos, 

sobretudo no trabalhador da área da saúde.  

 Desde a minha formação, enquanto estagiária à profissional, durante minha prática 

laboral, dos locais que atuei e das situações que presenciei, situações de violência era o 

que mais me surpreendia, em se tratando das consequências na vida humana.  

 Inclinações agressivas constitutivas do próprio sujeito ou transgressões a ordens 

instituídas, a priori, não importava a origem, mas sim o quantum de sofrimento humano era 

dispensado nessas situações e os restos que sobravam destas experiências. 

 À medida que o tempo ia passando e as experiências acumulando, entendi que alguns 

determinantes e condicionantes sociais da saúde/ doença, influenciavam essas situações, 

o que despertou o desejo de aprofundamento nos estudos.  

 Ao iniciar o mestrado em Saúde Coletiva minha expectativa era ampliar o olhar sobre 

a saúde da população. Já me era cara a noção de contestar o caráter exclusivamente 

prescritivo e vertical da saúde pública (sem eliminá-la definitivamente) e já sensibilizada 

pelos estudos que davam ênfase aos determinantes sociais da saúde e doença em seu 

caráter interdisciplinar- essência da Saúde Coletiva, iniciei nessa jornada de pesquisa. 

 Identificada à função profissional e interessada em buscar caminhos que pudessem 

contemplar e contribuir de forma positiva à categoria dos trabalhadores da saúde, limitei-

me a buscar compreender, a partir do entendimento e percepção, do ponto de vista do 

trabalhador, o fenômeno da violência e seus efeitos, tarefa esta que acredito ter conseguido 

desempenhar com essa pesquisa. 

 Para alcançar esse interesse, debrucei-me sobre uma questão. Por afetar indivíduos 

e grupos de indivíduos, a violência tornou-se um problema de saúde pública. 

 A história da humanidade é recheada de atos e episódios considerados violentos. 

Sigmund Freud faz uma releitura do homem tirânico de Platão, hospedeiro de todos os 

vícios e o situa no coração da civilização, o que tomamos como pano de fundo para o 

desenvolvimento deste estudo, afastando-nos das estatísticas e avaliações métricas sobre 

atos considerados agressivos e/ou violentos de hoje (FERRARI, 2006). 
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  A Psicanálise é uma das teorias que utilizaremos como instrumental importante no 

debate sobre a violência; acreditamos que sua interface com a Saúde Coletiva é rica, 

possível e só tende a contribuir positivamente para questões pertinentes ao sofrimento 

humano e a novos aspectos emergentes da sociedade contemporânea.  

 Em meio a essa direção, uma questão surgiu, me propus a responder e de certo modo, 

orientou minha investigação: “O que se sabe sobre a violência, ela pode afetar a saúde e a 

prática laboral do trabalhador? Para responder essa pergunta analisei a partir das 

representações sociais dos trabalhadores da saúde, a violência e seus possíveis efeitos, 

dentro de um contexto que levou em consideração o território, como lócus de vida e 

trabalho. 

 Nesta investigação de natureza qualitativa, a análise dos dados dar-se-á como 

recurso ao estudo empírico e interpretativo, o que nos permite aproximarmos de uma visão 

global do problema, já que os estudos estatísticos fornecem informações limitadas do 

fenômeno.  

 A teoria das representações sociais foi a base do nosso estudo, sua posição de que 

não existem diferenças significativas entre discurso e pensamento, aquilo que é usual e 

partilhado entre indivíduos, apontou a direção para chegarmos ao resultado da pesquisa. 

Ao adentrarmos o campo das representações, a produção discursiva efetuada pelos 

indivíduos, segue uma lógica própria de explicação sobre determinado objeto, 

conhecimento elaborado e partilhado socialmente. 

 O viés antropológico norteia nossa busca pela compreensão de como a representação 

social se efetiva no arcabouço mental dos trabalhadores e nos parece a abordagem 

pertinente ao estudo empírico da violência, uma vez que é difícil ser compreendida dado a 

complexidade do fenômeno.  

 Para fins dessa investigação no mestrado, foi preciso delimitar meu estudo, para 

torná-lo possível aos prazos estabelecidos. Então decidimos realizar uma pesquisa 

empírica de abordagem qualitativa envolvendo uma população limitada, os profissionais de 

saúde de duas unidades básicas de saúde, articuladas ao Programa Médico de Família no 

município de Niterói, estado do Rio de Janeiro. É importante mencionar que o principal 

critério de escolha dos sujeitos da pesquisa foi de atuarem, no mínimo seis meses, na 

unidade de saúde dentro do município pesquisado. 
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 Para isso inseri-me como estagiária docente da disciplina Trabalho de Campo 

Supervisionado, IIA e IIB, oferecida pelo Instituto de Saúde Coletiva ao curso de Medicina 

da Universidade Federal Fluminense, como forma de aproximação aos trabalhadores locais 

e também, é preciso pontuar, usufruir do processo de prática docente, por mim valorizado, 

que um mestrado acadêmico proporciona. 

 Assim sendo, o objetivo da investigação foi de “compreender, a partir de um estudo 

etnográfico, as representações sociais dos trabalhadores da saúde sobre a violência, 

relacionando os efeitos e repercussão da violência na saúde e no seu trabalho”. 

 Especificamente, pretendi, 

 - Analisar as representações sociais sobre a violência e seus possíveis efeitos na 

saúde do trabalhador. 

 - Descrever, de acordo com categorias, como os trabalhadores de saúde, definem, 

explicam, vivenciam a violência e se (e como) identificam sua repercussão na saúde e na 

sua prática profissional.  

 - Identificar se os possíveis efeitos sofridos na saúde do trabalhador interferem nas 

suas condutas de cuidado. 

 Resumidamente, o corpo desse trabalho se compõe da seguinte forma: 

 O primeiro capítulo trata de apresentar um cenário atual midiático, a respeito das 

manifestações de violência na sociedade, majoritariamente tendo o trabalhador da saúde 

como receptor deste mal-estar.   

 O segundo capítulo, considerando a proposta do estudo, e de forma didática, dividiu-

se em seis itens temáticos. O primeiro 2.1, a violência e o campo da saúde, pretendemos 

apresentar uma aproximação geral ao fenômeno da violência. No segundo item 2.2, de 

forma um pouco mais concreta, trazemos uma discussão a respeito dos tipos e da natureza 

da violência. Em seguida, 2.3, um panorama epidemiológico com dados relevantes. 

Posteriormente, 2.4, a reflexão teórica a respeito do fenômeno da violência em 

determinados autores. O item 2.5, trabalhamos os determinantes sociais da violência. 

Finalizamos com o 2.6 expondo a ferramenta elaborada pelo CICV – Comitê Internacional 

da Cruz Vermelha, - O acesso mais seguro. No subitem 2.6.1, abordamos como se dá a 

utilização dessa ferramenta no estabelecimento de saúde, pelos profissionais. 
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 No terceiro capítulo dividido em dois itens, buscamos apresentar o conceito de 

representações sociais e a sua constituição, como teoria robusta que se perpetua até os 

tempos atuais. 

 O quarto capítulo, abordamos a pesquisa empírica, trabalhamos o contexto da 

pesquisa, o retrato da violência em Niterói e adentramos em um marco importante do 

Sistema Único de Saúde, o Programa Médico de Família do Município, apresentamos o 

nosso público alvo, ou seja, nossos entrevistados, assim como, o território, local 

privilegiados do estudo. Técnicas de pesquisa e coletas de dados encontram-se neste 

capítulo.  

 No capítulo cinco apresentamos os resultados, para isso, foi necessário dividi-lo em 

quatro itens com seus subitens referentes. Nele encontram-se as categorias analíticas e 

falas dos entrevistados. 

 Por fim, no capitulo seis buscamos fazer a discussão dos resultados, em três itens, 

trouxemos reflexões acerca do estudo proposto com a especificidade do olhar etnográfico. 

 Cabe aqui uma ressalva, foi escolha da autora, elaborar um texto que valorizasse a 

experiência da construção de um trabalho de cunho etnográfico. Assim, como se verá 

adiante, a partir da descrição da pesquisa empírica, existem trechos que trazem reflexões 

sobre o trabalho de campo, intercalados com os procedimentos e resultados da pesquisa. 

 Esperamos que seja uma leitura agradável e propicie a posterior reflexão. O desejo 

pessoal da pesquisadora é de continuar essa discussão, aprofundando os conceitos e 

possibilidades de atuação dentro do universo acadêmico, sobre o fenômeno da violência e 

os efeitos deste na vida das pessoas, sobretudo dos trabalhadores da saúde. 
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1. RECORTES MIDIÁTICOS SOBRE A VIOLÊNCIA 

 Neste capítulo pretendemos introduzir um pequeno cenário, de modo a sensibilizar o 

leitor e despertá-lo à problemática do fenômeno da violência e seus efeitos, sobretudo na 

vida do trabalhador da saúde. Convocá-lo a uma reflexão, partindo das formas de 

manifestações que se atribui à violência na atualidade. A intenção é apenas pontuar e não 

analisar profundamente aquilo que é divulgado, através de reportagens feitas pela mídia de 

situações hostis, pelas quais passaram e passam os trabalhadores da saúde. Assim, não 

adotaremos uma perspectiva crítica e analítica, pois temos apenas o intuito de apresentar 

o problema e pontuar a relevância do estudo. 

 De forma pouco elaborada, uma vez que este não foi um objetivo da pesquisa, 

mapeamos as notícias divulgadas pela internet, no site Google, sobre o tema: ‘Reportagem 

sobre violência em 2017 em trabalhadores da saúde’, utilizamos como filtro o ano de 2017.  

 Visitamos também, o site O Globo.com e observamos através do link ‘Acervo’ que, em 

todos os meses do ano de 2017, pelo menos uma notícia sobre violência era divulgada e 

poucas relacionadas aos profissionais de saúde, em seus locais de trabalho. O que nos 

chamou a atenção foi que apenas nos meses finais, as reportagens considerando os 

trabalhadores da saúde, referiam a acontecimentos mais frequentes em uma pequena 

distância de tempo entre elas.  

  Além do acesso pelo site, internet, as mídias televisivas, nos programas de telejornais, 

em quase todos os canais de televisão, assuntos relacionados a tal situação, tomando o 

profissional de saúde como vítima, tornou-se também uma constante, no meio do ano de 

2017 até seu final. 

 Observemos algumas dessas notícias: 

 Em 12 de janeiro de 2017, encontramos no site G1 do Globo.com1, a chamada: 

“Violência interrompe atividades de 23 unidades de saúde em Porto Alegre”. Fazendo 

referência ao ano anterior, a reportagem apresenta números da violência, situações 

ocorridas no contexto hospitalar e das unidades básicas e depoimentos de médicos e 

técnicos de enfermagem que atuam nesse ambiente. O que saltou aos nossos olhos foram 

                                                           
1 Endereço: http://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/noticia/2017/01/violencia-interrompe-atividades-

de-23-unidades-de-saude-em-porto-alegre.html 
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as falas, que em negrito, portavam o sentimento e a angústia desses profissionais frente 

aos acontecimentos. Vejamos algumas: 

 “Entrou um monte de gente no posto com arma na cintura” – médico. 

 “Vontade de não voltar a trabalhar” – médica. 

 “Achei que fosse morrer ela ficou batendo minha cabeça no chão” – Téc. De 

enfermagem. 

 A reportagem aponta para a preocupação que entidades que representam médicos, 

enfermeiros, têm tido em relação aos riscos diários que esses profissionais estão expostos; 

propõe algumas estratégias como instalações de câmeras de segurança e até fechamento 

de unidades de saúde em zonas conflagradas. 

 Em 15 de março de 2017, no site Agência Brasil2, temos a seguinte chamada: 

“Violência no trabalho atinge quase 60% dos médicos no estado de São Paulo”. Essa 

notícia discorre sobre um levantamento feito pelos Conselhos Regionais de Enfermagem- 

COREN e de Medicina de São Paulo- CREMESP, com trabalhadores da saúde do estado 

de São Paulo, sobre situações de violência ocorridas no local de trabalho. O tipo de 

violência mais frequente é a verbal, seguida da psicológica e quanto a quem praticou o ato 

violento, familiares e acompanhantes lideram o ranking seguido pela chefia imediata. 

  Como dito anteriormente, nos meses finais do ano de 2017, foram frequentes as 

reportagens sobre a violência ocorrida no Rio de Janeiro a profissionais de saúde. Em 13 

de julho, no G1 do Globo.com3, o site publica que: “Protocolo de guerra é acionado 1,2 mil 

vezes em unidades de saúde do Rio em 6 meses; profissionais relatam traumas”. Esta 

reportagem discorre sobre os efeitos colaterais da violência territorial e o plano de 

segurança das unidades de saúde que foram treinadas pelo Comitê Internacional da Cruz 

Vermelha - CICV, o qual adaptaram à realidade brasileira.  

 Tal reportagem aponta que, por conta da ação de criminosos, unidades de saúde 

fecham e com isso impactam não só à saúde da população, que fica sem atendimento, mas 

também sobre os profissionais.  

                                                           
2 Endereço: http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2017-03/violencia-no-trabalho-atinge-quase-

60-dos-medicos-em-sao-paulo 
3 Endereço: https://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/protocolo-de-guerra-e-acionado-12-mil-vezes-

em-unidades-de-saude-do-rio-em-6-meses-profissionais-relatam-traumas.ghtml 
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 A gerente de uma clínica na zona norte do Rio relata que a violência afeta diariamente 

as pessoas, incluindo os profissionais e que há uma preocupação imensa em ter que fechar 

a unidade, todas as vezes que se tem conflito no território, dado o risco iminente. 

 A fala da coordenadora do Ciclos de Vida da Subsecretaria de Atenção Primária, 

Vigilância e Promoção da Saúde- SUBPAV, corrobora com a gerente da clínica. “Não acho 

que existem pessoas afetadas indiretamente. Todos somos afetados diretamente pelo 

contexto da violência, morando ou não num território onde se tem atores armados. Seja 

trabalhando ou vivendo as pessoas são afetadas, pois o risco é inerente e o medo está 

presente nessas áreas conturbadas. Isso causa muito sofrimento nos profissionais”. 

  Em 24 de julho no site notícias R74 a chamada é clara: “Profissionais de saúde dizem 

sofrer ameaças de traficantes em UPAs do Rio. Tráfico determina quem será atendido 

primeiro, denunciam médicos”.  

 O sentimento de insegurança é constante dado as ameaças de facções criminosas e, 

segundo o Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro - CREMERJ, os 

casos de violência dentro das Unidades de Pronto Atendimento - UPAs e hospitais do 

Estado não são raros e tem crescido o número de profissionais de saúde que precisam se 

afastar do trabalho por problemas psicológicos, diz a matéria. 

 Sem contar as notícias que visualizamos pela televisão, algumas com uma versão 

sensacionalista, o que traz uma ideia de que estamos todos, profissionais ou não, sitiados 

e impotentes frente as situações ocorridas na sociedade. 

 A exposição midiática da violência faz alguns autores considerarem que estamos em 

guerras permanentes, pois não se há o cuidado com a dimensão simbólica da vida, com a 

dignidade humana, os corpos nus, a própria miséria humana exposta pelos meios de 

comunicação, objetiva o fenômeno da violência, tornando-o passível de números e 

estatísticas (FERRARI, 2006). 

 Para além dos fenômenos e manifestações observados é preciso problematizá-los; 

para isso, é necessário considerar o contexto e discurso da época, para assim, dar sentido 

à experiência e sua totalidade.   

                                                           
4 Endereço: https://noticias.r7.com/rio-de-janeiro/profissionais-de-saude-dizem-sofrer-ameacas-de-

traficantes-em-upas-do-rio-24072017 
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“A VIOLÊNCIA É O CONTRÁRIO DO CONFLITO INSTITUCIONALIZÁVEL, 

ELA TRADUZ A EXISTÊNCIA DE PROBLEMAS SOCIAIS QUE NÃO SÃO 

TRANSFORMADOS EM DEBATES E EM CONFLITOS DE SOCIEDADE” 

WIEVIORKA, 2007, p.1150 
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2. SOBRE A VIOLÊNCIA 

 A violência, fenômeno retirado diretamente da realidade social, configura-se por 

múltiplas significações, é merecedor de um estudo aprofundado. 

2.1 A VIOLÊNCIA E O CAMPO DA SAÚDE 

 A violência acompanha a trajetória da sociedade e experiência humana. Desde a 

antiguidade observa-se sua presença, na medida em que exemplos são encontrados na 

religião, na filosofia, mitologia e em documentos que registram batalhas entre povos e 

nações, atraindo interesse de estudiosos (SANTANA, 2015). 

 Há uma concepção positiva da violência, justificada por expressões de lutas de 

classes, associada a relações sociais de dominação- controle, precedida da ideia de 

revolução para a libertação, ligada à obtenção de reformas e/ ou transformações frente a 

um regime perverso opressor: “por não dispor de outros meios o ator recorre à violência 

para se fazer ouvir” (MARTUCCELLI, 1999, p.158). É preciso considerar que a opressão é 

também uma forma de violência, exercida por quem, inserido em um determinado contexto, 

situa-se na posição superior, de poder:  

Conflitos de autoridade, à lutas pelo poder e a vontade de domínio, de posse 
e de aniquilamento do outro ou de seus bens. Suas manifestações são 
aprovadas ou desaprovadas, lícitas ou ilícitas segundo normas sociais 
mantidas por usos e costumes ou por aparatos legais da sociedade. Há 
violências toleradas e há violências condenadas (MINAYO, 2006, p.13). 

 É possível afirmar que, em toda a sociedade, apresentam- se atos de violência; por 

isso é importante atentar para seu histórico. No caso do Brasil, existe desde a aculturação 

indígena, a exploração dos negros às ditaduras políticas (MINAYO, 2006). 

 Na concepção de Martuccelli (1999), com a modernidade, a significação positiva 

acerca da violência, se desfaz de forma progressiva. Expressa um fracasso, na medida em 

que faz a sociedade reconhecer, através da superexposição midiática dos indivíduos à 

violência, da sua capacidade reflexiva frente aos episódios e às práticas violentas, os riscos 

que os ameaça. Insere-se assim, o fenômeno numa categoria negativa, que traz em si 

sentimento de insegurança diante de eventos difíceis de serem eliminados, enfraquecendo 

a sua representação positiva. 

  Tem estruturação própria e deve ser compreendida a partir das relações, sejam elas 

interpessoais, intrapessoais e sociais; pode ser autorizada ou desautorizada, lícita ou ilícita 
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e responde, de certa forma, pela ideia e percepção que os indivíduos têm sobre o tema e o 

lugar em que se posicionam frente às suas manifestações (MINAYO, 2006).  

 Há fatores sociais, culturais, econômicos, psicológicos, históricos que lhe determinam 

e afetam de modo desigual a população, com riscos diferenciados para raça, gênero, idade 

e espaço social (SANTANA, 2015).  

 Estudos apontam que o perfil da população mais atingida é de jovens adultos do sexo 

masculino, onde se concentram as maiores taxas de homicídios, manifestação peculiar no 

nosso pais, gerando consequências na estrutura econômica, social e familiar (SOUZA & 

LIMA, 2006). 

 É considerada como um fenômeno polissêmico e de caráter biopsicossocial, 

compreendido em sua evolução e especificidade, a partir da contextualização sócio 

histórica (MINAYO, 2006). 

 A Organização Mundial de Saúde (OMS) a declarou como um importante e crescente 

problema de saúde pública; sinalizou para as consequências e a necessidade de 

elaboração de políticas públicas de combate e prevenção (CRUZ, AZEVEDO & 

GONÇALVES, 2011). 

 Com seu aumento, constatado a partir das consequências, no curto e no longo prazo 

para os indivíduos, famílias, comunidades e países, com destaque aos efeitos prejudiciais 

para o setor saúde, a OMS, em 2002, lançou o primeiro relatório mundial sobre o tema, em 

resposta à quadragésima nona Assembleia Mundial de Saúde que declarou em resolução 

- WHA 49.25 - como sendo um problema de Saúde Pública no mundo.  

Repercute na vida dos indivíduos e da coletividade, de acordo com estudos que 

revelam o impacto no bem-estar físico e psicológico das pessoas, deixando-as com 

sentimentos de marginalidade, vulnerabilidade e incompetência (SANTANA, 2015). 

 Com o objetivo de ampliar a consciência sobre o problema, delinear a magnitude e 

impacto no mundo, o relatório descreve fatores de risco e tipos de intervenção, além de 

estimular pesquisadores a promover estudos acerca do assunto, tomando-o como 

prioridade (BRASIL, 2005). 

 Tais informações corroboram antecipadamente, a importância deste estudo para a 

comunidade científica, para a Saúde Coletiva, uma vez que se debruça sobre o fenômeno 
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e o considera na perspectiva do trabalhador da saúde, tão acostumado a intervir nas 

consequências dos eventos violentos. 

2.2 TIPOLOGIA E NATUREZA DA VIOLÊNCIA 

 No novo dicionário Aurélio, “violência” é definida como: 1. Qualidade de violento; 2. 

Ato violento; 3. Ato de violentar; 4. Jur. Constrangimento físico ou moral; uso da força, 

coação (FERREIRA, 2004). 

 A violência é derivada de dois conceitos: violentia e violentus. Enquanto o primeiro 

está associado a eventos naturais, como a força do vento, o excesso de calor, o outro está 

associado a moral, ao constrangimento e à agressão (SANTANA, 2015 apud RABELO, 

2010). 

 Definir o fenômeno da violência, torna-se tarefa difícil, pois é preciso considerar suas 

manifestações e a forma como são provocadas no sujeito que as comete, nos que são 

vítimas e nos que presenciam. É importante compreender a visão que a sociedade tem 

sobre o tema. Considera-se que os eventos violentos, passam pelo julgamento moral da 

sociedade; este aspecto encontra-se no interior das consciências, não apenas como um 

fenômeno das relações sociais, mas projetado a partir do interior subjetivo, como aponta 

Domenach (1981, p.37):  

É demasiado fácil e ineficaz condenar a violência como fenômeno exterior, e 
inclusive, como algo estranho ao ser humano, quando, na verdade ela o 
acompanha, incessantemente, até na articulação de seu discurso e na 
afirmação mesma da evidência racional.  

 Ações de desprezo, crueldade, negligência, incorporados de vários modos, traduzem 

a violência em sua forma genuína. Há vários tipos de violência com naturezas específicas, 

que carregam em si, processos de destruição, cujos efeitos são sentidos a curto, médio e 

longo prazo sobre a saúde, de forma significativa, em diferentes situações, condições e 

estilos de vida. 

 Atualmente, a violência revela-se como um fenômeno que se dissemina no meio 

social, em suas variadas formas, atingindo um número expressivo de pessoas, sem 

distinção de sexo, raça, etnia, condição socioeconômica, religião ou idade. Todas as 

pessoas são possíveis vítimas de atos de violência. Tornou-se um problema de saúde 

pública no Brasil e no mundo, mas não se sabe ao certo, a verdadeira magnitude da sua 

gravidade (TOLEDO,2013). 
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 Trata-se, portanto, de um tema complexo e com muitos sentidos e significados, assim 

como suas manifestações. Há aspectos históricos que são importantes de serem levados 

em consideração, principalmente quando se lança luz a um determinado território onde os 

conflitos de violência estão presentes, na nossa opinião, fruto da ausência do Estado. 

 Como visto anteriormente, a violência possui algumas características: ela é um fato 

humano e social, acontece em todas as sociedades, é histórica, pois persiste no tempo, 

abrange todas as classes sociais e é inerente ao ser humano. Há diversas formas de 

violência, bem como, visões de várias áreas do conhecimento sobre o mesmo objeto 

(TOLEDO, 2013).   

 Por ser um fenômeno complexo, abrange mais de uma definição. A Organização 

Mundial de Saúde- OMS, define violência como:  

Violência é o uso intencional da força física ou do poder, real ou em ameaça, 
contra si mesmo, ou outra pessoa, ou contra um grupo ou comunidade, que 
resulte ou tenha possibilidade de resultar em lesão, morte, dano psicológico, 
mau desenvolvimento ou privação (BRASIL, 2005, p.19). 

 Destacam-se alguns pontos importantes nesta definição: as consequências diretas, 

reconhecidos nos danos físicos e psíquicos e as indiretas, relacionadas ao uso de poder. 

 Tem-se ainda a definição da Política Nacional de Redução da Morbimortalidade por 

Acidentes e Violências, do Ministério da Saúde, que a define como “as ações realizadas 

por indivíduos, grupos, classes, nações que ocasionam danos físicos, emocionais e 

espirituais a si próprios e aos outros” (BRASIL, 2001, p.7). 

 Destacamos duas definições oficialmente reconhecidas sobre o tema. Entretanto, 

devem existir outras definições, não menos importantes, mas explicadas por aqueles que 

são vítimas da violência ou que convivem com ela. Nessa definição poderão ser imputados 

sentimentos, afetos e vivências frente aos eventos violentos. 

 São várias as explicações sobre a ocorrência e definição da violência. Há autores que 

julgam ser resultante de necessidades biológicas; outros que associam com quadros 

psíquicos como a doença mental; e ainda há quem considere, o ambiente social como 

dominante na produção da violência (BRASIL, 2005) 

 O Centro Latino Americano de Estudos de Violência e Saúde Jorge Careli-CLAVES é 

um departamento da Escola Nacional de Saúde Pública da Fundação Oswaldo Cruz-

ENSP/FIOCRUZ, local de excelência no estudo e pesquisa sobre a temática da violência. 
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Várias são as produções científicas publicadas por profissionais ligados a este 

departamento. Dentre essas destacamos o Caderno nº 3, de maio de 2013, intitulado: 

Violência: Orientações para Profissionais da Atenção Básica de Saúde. Nele encontram-se 

descritos os tipos e as formas principais de manifestação da violência: 

 Criminal: abrange as agressões às pessoas e aos bens (são exemplos: as milícias, 

gangues, a exploração do trabalho escravo), envolvem pessoas que atuam fora da 

lei; 

 Coletiva: diz respeito a qualquer exclusão baseada em atributos como raça, classe 

social, crença religiosa (são exemplos: os conflitos entre nações ou grupos e o 

vandalismo de massas); 

 Institucional: ocorre dentro das instituições, conforme relações burocráticas, 

reproduzindo injustiças da estrutura social, precárias condições laborais, baixa 

remuneração e pouco reconhecimento laboral;  

 Interpessoal: diz respeito à forma de relação com o outro e subdivide-se em: 

intrafamiliar (também chamada violência doméstica, diz respeito a conflitos 

familiares) e comunitária (praticada por indivíduos sem laços de parentesco);  

 Auto infligida: os chamados suicídios, ou tentativas de automutilação; e 

 Cultural: diz respeito às discriminações, preconceitos, sendo também subdividida em 

de gênero e racial / étnica (TOLEDO, 2013). 

 Em relação à natureza da violência, classificam-se os abusos ou maus tratos em 

quatro modalidades de expressão: a violência física, que causa lesões ou incapacidades; 

a violência sexual (com subtipos tais como: abuso sexual doméstico; abuso sexual 

extrafamiliar; abuso sexual sem contato físico, os chamados assédios sexuais; abuso 

sexual com contato físico ; pedofilia; prostituição; pornografia; turismo sexual e tráfico para 

fins de exploração sexual), a violência psicológica; e por fim, a negligência, abandono e 

privação de cuidados (TOLEDO, 2013).       

 Já a OMS (2002), segundo o relatório mundial sobre violência e saúde, classifica a 

violência em 4 tipos: física; sexual; psicológica e negligência, e segundo sua manifestação 

em 3 categorias: interpessoal; coletiva; autoinfligida. 

 Várias definições e classificações teóricas, noções de comportamentos inaceitáveis e 

aceitáveis, estão influenciados pela cultura e submetida à revisão de valores e normas que 

estão em constante mudanças (SANTANA, 2015). 
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 Minayo (2006, p.15) nos recorda que “nunca existiu uma sociedade sem violência, 

mas sempre existiram sociedades mais violentas que outras, cada uma com sua história”. 

2.3 PANORAMA EPIDEMIOLÓGICO 

 As transformações do modelo econômico, o movimento de globalização, as grandes 

incertezas em relação ao mercado de trabalho, geram consequências tais como: 

insegurança, instabilidade, precarizações e exclusão social (MINAYO GOMEZ & COSTA, 

1999). Tais consequências parecem desembocar na violência atual das grandes cidades, 

somado a uma nova e complexa questão social que agrava as condições de vida das 

pessoas, inclui seus modos de vida e trabalho e repercute também na saúde. 

 Atualmente as transformações sociais do mundo moderno, a falta de objetivos claros 

e regras bem estabelecidas, com valores tradicionais sendo rompidos, somados à negação 

de uma subjetividade, em prol de uma generalização de identidades, fruto do 

enfraquecimento e ineficácia do Estado geradores da exclusão social, conduz à hipótese 

que responde ao surgimento da violência (MINAYO GOMEZ & COSTA, 1999). 

 A violência contemporânea se situa entre o cruzamento das esferas social, política e 

cultural e se insere nas transformações e desorganizações dessas esferas (SANTANA, 

2015 apud WIEVIORKA, 1997). 

 A partir da década de 70, houve um crescimento das taxas de violência urbana, em 

suas formas mais severas, tais como roubos e homicídios, que parecem estar associadas 

ao processo de concentração da população nas áreas urbanas, das transformações 

econômicas e sociais e do crescimento demográfico das cidades brasileiras (SANTANA, 

2015). 

  De acordo com dados do IBGE (2015), a taxa de urbanização, medida pela proporção 

de pessoas que viviam em áreas urbanas, passou de 82,7% em 2004 para 85,1% em 2014, 

no Brasil. Paralelamente, cresceram também a criminalidade, violação de direitos, conflitos, 

delinquência (ADORNO, 2002). 

 A estrutura das cidades pode ser um fator que contribui para a produção de várias 

formas de violências. O processo de urbanização em um crescente torna, no meio urbano, 

os ambientes a serem cada vez mais apertados e empilhados. Assim, aumenta a sensação 

de aglomeração populacional, ao passo que torna inversamente proporcional a 

possibilidade de contato afetivo adequado e saudável, além da necessidade de buscar 
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oportunidades para assumir lugares e funções, gera competições e imediatismo 

(SANTANA, 2015).  

 Em função desta realidade, a violência desperta o interesse da maioria das pessoas, 

pois todos são afetados pelas consequências desse fenômeno, de forma direta ou indireta, 

dada a sua complexidade e multiplicidade de causas. Sobretudo a violência urbana e, em 

um determinado local, como uma manifestação coletiva e social de um território, pois seu 

impacto é visto de várias formas em diferentes partes do mundo. A cada ano, mais de um 

milhão de pessoas perdem suas vidas ou sofrem lesões não letais resultante da violência 

auto infligida, interpessoal ou coletiva (OMS, 2002). 

 Há fontes oficiais de informações sobre a violência e acidentes no Brasil. A OMS criou 

o Código Internacional das Doenças - CID que classifica eventos violentos e os acidentes 

notificados: na atual revisão (10ª edição), está classificado nos itens V01 a Y98. As fontes 

oficiais nas quais se obtém essas informações são: o Sistema de Informação de 

Mortalidade do Ministério da Saúde (SIM/MS), o Sistema de Informações Hospitalares 

(SIH/SUS), o Boletim de Ocorrência Policial (BO), o Boletim do Departamento Nacional de 

Estrada de Rodagem (DNER), a Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT), e o Sistema 

Nacional de Informações Tóxico-Farmacológicas (SINITOX) (BRASIL,2005). 

 A cada evento é indicado seu registro pelas instituições e serviços, de acordo com 

suas atribuições.  

 Um fator importante e que deve ser considerado é a qualidade das informações dos 

eventos violentos, a forma como se tratam tais informações pois, antes de se tornar 

estatística, as informações passam por várias pessoas e percorrem diversas instituições, 

estando condicionadas a problemas e finalidades dessas entidades, somado à questão do 

olhar atento ou indiscriminado das pessoas que notificam (BRASIL, 2005). 

 Aceita-se que nenhuma informação é isenta de problemas, sejam ideológicos ou 

logísticos. Sabe-se que há um intenso cuidado com os dados, mas é preciso atentar-se, no 

mínimo, buscar compreender de que forma o fenômeno da violência é percebido. Parece 

que algumas manifestações violentas são mais fáceis de serem observadas e evidenciadas 

enquanto outras, tão ou mais perversas, são silenciadas, corroborando para uma 

subnotificação, como por exemplo, a violência física em relação à psicológica (MINAYO; 

SOUZA, 2003).  
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 Neste contexto de notificações, os dados estatísticos, são indicadores da magnitude 

do problema da violência, pois apontam para: os grupos mais vulneráveis, os fatores de 

risco e os tipos mais recorrentes. Assim, possibilita a atuação nos espaços conflituosos, 

estabelecendo prioridades e a convocação da sociedade como um todo para o 

enfrentamento. 

 Consideramos que, para pensar a magnitude da violência no Brasil deve-se levar em 

consideração que tal fenômeno abarca questões mais complexas como a desigualdade 

social, o desemprego, a escassez de trabalho e oportunidades, principalmente para os 

jovens que se veem sem um horizonte de opções e possibilidades. Esses jovens, tornam-

se alvos fáceis de organizações criminosas pois, essas oferecem, ainda que ínfimos, 

momentos de prazer e euforia frente à miséria social vivida, diante da falta de alternativas 

de acesso a bens e ao consumo, além das drogas que “amortecem” as frustrações e as 

desilusões (SOUZA; LIMA, 2006). 

 Claro que a subjetividade dos que ingressam no universo do crime, deve ser 

considerada; porém, os aspectos macrossociais, como a globalização, o capitalismo, a 

ausência de valores afetivos familiares e relacionais e as conjunturas econômicas, facilitam 

o incremento da massa jovem ao crime, associado à violência. 

 Para Souza e Lima (2006), a delinquência e a violência nos centros urbanos são fruto 

de fatores tais como: desemprego, desestruturação familiar, sentimento de frustração frente 

à busca sem limites, de padrões sociais apresentados como possíveis em um mundo de 

consumo. Para as autoras, é preciso trabalhar no cruzamento das teorias de exclusão 

social, de crime organizado, na forma institucional e cultural que se insere a droga na 

sociedade, para buscar compreender a onda de violência que acomete as cidades 

brasileiras. O Rio de Janeiro é a capital do Brasil com maior indicador de homicídio e lesão 

corporal, ou seja, a violência intencional é maior neste estado. 

 As taxas de homicídios são mais elevadas em negros, em todas as faixas etárias com 

maior prevalência em homens jovens, concentrando-se nos estratos inferiores da pirâmide 

social, no Brasil. Sabe-se que há uma desigual distribuição de riquezas e recursos sociais 

(educação, saúde, saneamento) entre raças, o que provoca desigualdade na distribuição 

da morte violenta (SOUZA; LIMA, 2006).  
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 Os indicadores epidemiológicos e criminais5 demostram a magnitude e intensidade da 

violência no Brasil. As causas externas (acidentes e violências) têm elevado crescimento, 

com aumento de taxas de morte por causas violentas nos principais centros urbanos, de 

acordo com o Ministério da Saúde (MS). Contudo, as mortes são só a ponta do iceberg: 

mesmo considerando as subnotificações, a magnitude dos casos não letais, ainda é maior 

(SOUZA; LIMA, 2006). 

 A Organização Panamericana da Saúde – OPAS (1994), aponta para a magnitude de 

sequelas orgânicas e psicológicas, produzidas por meio da violência, sendo o setor saúde 

o ponto de encontro das demandas. Este setor que antes se detinha nas ações dos 

cuidados de origem biomédicas, hoje tem o desafio de acolher pacientes vitimados por 

causas externas, como suicídios, homicídios, acidentes de trabalho e acidentes de trânsito. 

Reforça-se, assim, a percepção de que a violência assumiu um caráter endêmico, 

consequentemente, um problema de saúde pública (BRASIL, 2005). 

 O setor saúde evidencia, a partir das lesões, traumas e mortes, o impacto direto ou 

indireto da violência, em toda a sociedade. Este impacto pode ser sentido nos indivíduos 

producentes, dos diversos setores, nos elevados custos não só para o sistema de saúde, 

como para o sistema produtivo em geral, através de prejuízos econômicos, financeiros, 

emocionais como refletido nas ausências no trabalho, desorganização familiar e individual, 

mudança na rotina de vida das pessoas, comprometimento nos relacionamentos (BRASIL, 

2005). 

 Entretanto, observa-se que a violência também dá lucro. Há grupos específicos da 

sociedade que se beneficiam, como os grupos de organizações criminosas que se utilizam 

de mecanismos de violência, para obter o enriquecimento, através do tráfico de drogas, 

armas, mercadorias ou outras ilegalidades. Além disso, existem grupos que se aproveitam 

do sentimento coletivo de medo e insegurança e constroem dispositivos que vêm de 

encontro ao imaginário e ao desejo de proteção das pessoas. Um exemplo são os 

condomínios fechados, monitorados por câmeras de alta tecnologia com elevados custos, 

empresas de vigilância particular e patrimonial e toda a mudança paisagística nas grandes 

cidades onde se modificam ambientes e a própria relação com a natureza (BRASIL, 2005). 

                                                           
5 Os dados referentes aos anos de 2002 e 2003, estimativas realizadas a partir do censo de 2000, 

disponibilizadas pelo Ministério da Saúde, pelo Departamento de Informática e Informática do SUS. 
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2.4 ALGUMAS REFLEXÕES SOBRE CONTRIBUIÇÕES TEÓRICO-

CONCEITUAIS  

 A ciência é a forma de expressão da busca pela verdade, pelo conhecimento da 

realidade, de modo que se tenta explicar os fenômenos que se relacionam com a vida e 

com a morte do indivíduo. Faz-se um constante movimento por respostas. O campo da 

ciência é polêmico e seu objeto é histórico, “vivem num embate constante entre o que está 

dado e o que está sendo construído” (MINAYO, 2000, p.13). 

 A violência é um fenômeno social que se encontra no cerne dessa discussão da 

ciência. O dinamismo e a transitoriedade são características dos estudos sobre os 

fenômenos sociais, e essa pesquisa traz em seu bojo a proposta de se aproximar, como 

um olhar empírico, a uma expressão por demais complexa. 

 Vários são os autores que se debruçam sobre o tema da violência, uns de forma 

explícita como Minayo (1994a, 1994b); Minayo & Souza (1993, 1999, 2003); Minayo, 

Cavalcante & Souza (2006); Njaine & Reis (2005); Njaine & Souza (2003); Souza & Lima 

(2009); Sorel (1992); Wieviorka (1997, 2007); Arendt (1994); Gauer (2001); Dahlberg & Krug 

(2007); Domenach (1981); Porto (1999); Zaluar (2017). Outros nem tanto, mas que 

podemos de certa forma fazer um link com o fenômeno, tais como Bourdieu (2002); Elias 

(1994); Freud (1932, 1930); Foucault (1999); Sennett (1989) e Simmel (1983). Esses 

autores, por exemplo, não trataram do conceito de violência em si, mas seus estudos 

ajudam a compor a compreensão do fenômeno. 

 Dentre tantos autores, teóricos, pesquisadores e modelos que tentam explicar o 

fenômeno da violência, torna-se tarefa difícil escolher um que melhor contemple a questão, 

já que a maioria contempla de forma magnifica o problema. Entretanto, a fim de uma melhor 

aproximação e possibilidade de reflexão, escolhemos como interlocutores, dois teóricos, 

Michel Wieviorka e Georg Simmel, e o modelo ecológico de Urie Bronfenbrenner, que 

posteriormente reformulou sua teoria para modelo bioecológico. 

 Comecemos de forma resumida, a situar essas personalidades e seus feitos. 

 Michel Wieviorka, é sociólogo francês, nasceu em 23 de agosto de 1946 em Paris, 

escreve sobre violência, terrorismo, racismo e movimentos sociais. É filho de uma família 

judaica de sobreviventes do holocausto. Tornou-se um dos sociólogos e intelectuais mais 

reconhecidos na França e fora dela e tem livros traduzidos para diferentes idiomas. É diretor 

do Centro de Análises e Intervenções Sociológicas da Escola de Altos Estudos em Ciências 
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Sociais e fundador e editor da Revista Sociológica ‘Le monde des debats’. Em 1989 foi o 

primeiro erudito a receber o prêmio especial Bulzoni, pelo seu livro: ‘Société et terrorisme’, 

19886. 

 Georg Simmel, nasceu em Berlim no ano de 1858, vindo a falecer em 1918 aos 60 

anos. Foi sociólogo, professor universitário, sétimo filho de uma família de ascendência 

judia. Suas influências vinham de Immanuel Kant. Seus principais interesses eram a 

Filosofia e Sociologia. Simmel desenvolveu a Sociologia formal, onde pretendia tornar 

possível o entendimento da vida social, o processo de interação entre indivíduos, seja por 

aproximação, distanciamento, competição, subordinação, entre outros que eram as 

principais formas de sociação estudadas por ele. Para muitos, a abordagem de Simmel é 

vital para o desenvolvimento do que ficou conhecido como microssociologia, uma análise 

dos fenômenos no nível das interações diretas entre as pessoas. Simmel influenciou 

grandes pensadores e centros de pesquisa, como a Escola de Chicago e a Escola de 

Frankfurt e outras instituições acadêmicas. No Brasil, a pesquisa sociológica teve influência 

dos estudos de Simmel7. 

 Urie Bronfenbrenner, nasceu em Moscou em 1917 e morreu em 2005 no Estados 

Unidos, país para onde se mudou ainda criança. Formou-se por lá em Psicologia e Música. 

Foi influenciado pelo trabalho de seu pai que era neuropatologista e atuava em uma 

instituição estadual que cuidava de pessoas com problemas mentais. Assim desenvolveu 

uma concepção ecológica, frente aos problemas sofridos pelos indivíduos, considerando 

seus aspectos biológicos e sociais8. Desenvolveu uma abordagem que procurou 

estabelecer uma melhor compreensão do desenvolvimento humano que considerava como 

sendo produto da interação entre o indivíduo e o meio em que se insere 

(BRONFENBRENNER, 1996). 

 É importante sublinhar, que não entraremos de forma densa na teoria desses 

pensadores e do modelo apresentado, mas esses servirão como uma linha tênue de 

discussão para reflexão sobre o fenômeno da violência. 

  Segundo Wieviorka, para explicar a violência de hoje, é preciso abrir-se a diferentes 

perspectivas, pois ela muda, mudam suas concepções, representações e os 

                                                           
6 Informação disponível em: http://en.wikipedia.org/wiki/michel_wieviorka. Acesso em: 15/06/2017 
7 Informação disponível em: http://pt.wikipedia.org/wiki/georg_simmel. Acesso em: 15/06/2017  
8 Informação disponível em: http://chapinha10.blogspot.com.br/2011/12/biografia-de-urie-
bronfenbrenner.html   Acesso em: 15/06/2017  

http://en.wikipedia.org/wiki/michel_wieviorka
http://pt.wikipedia.org/wiki/georg_simmel
http://chapinha10.blogspot.com.br/2011/12/biografia-de-urie-bronfenbrenner.html
http://chapinha10.blogspot.com.br/2011/12/biografia-de-urie-bronfenbrenner.html
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comportamentos em relação a ela, além de ser necessário considerar o contexto histórico 

onde está inserido (WIEVIORKA, 2007). 

 O mesmo autor acima citado, em anos anteriores, propõe pensarmos em um novo 

paradigma da violência que caracteriza o mundo contemporâneo, dentro do atual estado 

de globalização mundial (WIEVIORKA, 1997). 

 Faz então uma reflexão apropriada ao fenômeno, situa-nos no fim dos anos 60, frente 

ao conflito central da Guerra Fria, onde duas grandes potências (Estados Unidos e União 

Soviética) opuseram-se; no entanto, tal estratégia evitou a generalização ou extensão de 

uma guerra “maior” e com seu fim, as guerras civis se estabeleceram e se revestiram de 

uma violência nova, passando a atingir mais vítimas civis do que militares (WIEVIORKA, 

1999, 2007). 

 Introduz a noção de mudança de percepção sobre a violência, incluindo não só a 

concepção de ser fruto de fúria ou de insucesso, direcionada a algum grupo específico, ou 

seja, de forma objetiva, mas também ser “aquilo que em dado momento uma pessoa, um 

grupo, uma sociedade considera como tal” (Wieviorka, 2007, p.1148), fazendo referência 

não apenas às manifestações concretas, mas à representação, a ideia que se tem sobre o 

fenômeno, o que se descreve sobre ele. 

 Nos alerta que hoje, é preciso abordar a questão da violência não mais como teríamos 

feito anos atrás, pois o mundo transformou-se notavelmente e citando Baudrillard (1995) 

convoca-nos a refletir sobre a modernidade e o tipo de violência que se produz, no qual 

sentimos seu efeito.   

Não é mais a luta contra a exploração, a sublevação contra um adversário 

que mantém com os atores uma relação de dominação, e sim a não-relação 

social, a ausência de relação conflitual, a exclusão social, eventualmente 

carregada de desprezo cultural ou racial, que alimentam hoje em toda parte 

do mundo (WIEVIORKA, 1997, p.7). 

 Podemos convocar Simmel para discorrer sobre o que Wieviorka pontua, já que 

Simmel entende o conflito como forma de sociação, fruto da interação social, sendo o 

conflito, força motriz que contém em sua essência aspectos positivos e negativos 

integrados e a interação social, reflexo do processo pelo qual os indivíduos se articulam, 

convivem, estabelecem relações (SIMMEL, 1983). 

 Na compreensão simmeliana, o mundo é das relações e a sociedade contém um 

antagonismo intrínseco, um dualismo dialético característico às relações do indivíduo e 



33 
 

sociedade e uma dinâmica contraditória, relacionadas e articuladas umas às outras 

(GAMARRA & PERES, 2014):  

“A sociedade, para alcançar uma determinada configuração, precisa de 

quantidades proporcionais de harmonia e desarmonia, de associação e 

competição, de tendências favoráveis e desfavoráveis” (SIMMMEL, 1983, 

p.124). 

 Se pensarmos que a violência, é o contraponto do conflito, surge como substituição 

deste, quando não se tem espaço para acolher essa dualidade inerente à interação social. 

Então, a violência encontra lugar propício para se expressar, “a violência é o contrário do 

conflito institucionalizável, ela traduz a existência de problemas sociais que não são 

transformados em debates e em conflitos de sociedade” (WIEVORKA, 2007, p. 1150). 

 Nesta lógica, Simmel introduz a ideia de um terceiro elemento, que cumpre a função 

de mediador das relações, que vem como um ator a intervir no excesso ou carência, na 

ausência ou incapacidade de acolher a dualidade, cuja função é provocar a possibilidade 

de outras configurações (WIEVIORKA, 2007, GAMARRA & PERES, 2014). 

  Questões complexas como a violência, apresentam determinadas características 

como: possuir uma historicidade, seus processos não são lineares, recorrentes, renovados; 

ultrapassam a normatividade, podem ou não ocorrer, por acaso ou por acidentes e 

principalmente, não podem ser explicados por modelos de causa e efeito, lineares 

(ALMEIDA FILHO, 2011 apud GAMARRA & PERES, 2014). 

 O modelo ecológico, cunhado no fim da década de 70 por Bronfenbrenner, parece 

apresentar a perspectiva adequada para compreender o fenômeno da violência, dado sua 

natureza multifacetada (DAHLBERG & KRUG, 2007): “o modelo explora a relação entre os 

fatores individuais e contextuais e considera a violência como produto dos múltiplos níveis 

de influência sobre o comportamento” (DAHLBERG & KRUG, 2007, p. 1172). 

 Observemos a Figura 1: 
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Figura 1 - modelo ecológico proposto Bronfenbrenner 

 

Fonte: Dahlberg; Krug, 2007 

 Nela, seguindo a direção do que entende o modelo ecológico, podemos analisar que: 

o primeiro nível focaliza as características do indivíduo, considera seus fatores biológicos, 

psicológicos, história pessoal, nível educacional, idade, entre outras informações referentes 

ao indivíduo. O segundo nível refere-se às relações, interações próximas ou cotidianas dos 

indivíduos. O terceiro nível diz respeito aos contextos comunitários, onde estão inseridas 

as relações sociais, e o quarto nível são os fatores significativos da sociedade que 

influenciam todos os outros níveis e os engloba (DAHLBERG & KRUG, 2007). 

 A violência que Wieviorka nomeia como contemporânea, engloba questões para além 

de lógicas instituídas, macro sistêmicas, mas expõe fragilidades mais subjetivas, locais, de 

contextos micro sistêmicos; contudo é o modelo ecológico que melhor enfatiza as múltiplas 

causas da violência, ao considerar a interação de fatores e contextos mais amplos, como o 

social, cultural, econômico (WIEVORKA, 2007; DAHLBERG & KRUG, 2007). Pensar o novo 

paradigma da violência, a partir da concepção de Wieviorka, é compreender o fenômeno 

de maneira pluridimensional, resistindo à ideia de recorte único e singular (WIEVIORKA, 

1997).  

 Todavia, a noção de sujeito, nos é cara, à medida que há “a capacidade de cada ser 

humano de se construir, de dominar sua experiência, de produzir suas escolhas” 

(WIEVIORKA, 2007, p.1152). Sendo assim, concluímos trazendo à baila o sujeito, como 

aquele que pode disseminar a violência e que pode, na dialética das relações, ser vítima e 

autor do fenômeno, servindo a um senhor que está na ordem do desejo, algo interno, 

intangível, impalpável que, por vezes, torna-se visível a partir de sua manifestação, sem 

deixar de considerar as amplas dimensões da ação. 
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2.5 UM MODELO PROPOSTO: DETERMINANTES SOCIAIS DA SAÚDE-

DOENÇA 

É um desafio grande e permanente para as grandes cidades estruturar, organizar, 

mas sobretudo manter um sistema de saúde público, que contemple as necessidades da 

população. União, Estados e Municípios têm cada um, suas atribuições específicas e estão 

(ou pelo menos deveriam estar) em constante cooperação. As diretrizes e normas 

implantadas são os mecanismos operacionais para que a orientação do modelo assistencial 

se faça valer e trabalhe de forma a integrar ações e serviços de saúde para a efetiva 

implementação do sistema. São muitos os esforços e estratégias elaboradas na direção de 

fortalecê-lo, sobretudo de movimentos de trabalhadores e usuários, instituições como por 

exemplo, a Associação Brasileira de Saúde Coletiva (ABRASCO) e sociedade em geral, 

afim de fortalecer e defender o Sistema Único de Saúde (SUS)9. 

 A Conferência Internacional de Alma Ata, antiga União Soviética, sobre cuidados 

primários de saúde, realizada em 1978, considerou a atenção primária, como uma das 

estratégias para se alcançar a meta de “Saúde para todos no ano 2000”, estabelecida pela 

Assembleia Mundial de Saúde (DE SÁ, 2003; HÜBNER, FRANCO, 2007). 

  Organizada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) em conjunto com o Fundo 

das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), a declaração de Alma Ata já assinalava a 

importância do olhar para além da doença, considerando os DSS- Determinantes Sociais 

da Saúde: 

Para a Comissão Nacional sobre os Determinantes Sociais da Saúde 

(CNDSS), os DSS são os fatores sociais, econômicos, culturais, 

étnicos/raciais, psicológicos e comportamentais que influenciam a ocorrência 

de problemas de saúde e seus fatores de risco na população (BUSS; 

PELLEGRINE, 2007, p.76). 

 É importante assinalar que há várias abordagens teóricas no estudo dos DSS, como 

fatores que provocam as iniquidades sociais e seus múltiplos fatores relacionais. A 

                                                           
9 Vale lembrar que nos últimos anos o Estado do Rio de Janeiro tem agonizado numa crise econômica 
que vem deixando marcas de caos e descontinuidade de ações, nas três esferas de gestão. Nos últimos 
meses do ano de 2017, vivemos um desmonte, uma fragmentação do SUS, promovido sobretudo pelo 
atual ministro da saúde, Ricardo Barros, que vem tomando medidas que fragilizam ainda mais o modelo 
de atenção em saúde, ignorando pesquisas que constatam a potencialidade das ações, sobretudo da 
atenção primária, como a estratégia saúde da família, que tem demonstrado melhorias na qualidade 
de vida dos usuários do sistema em relação principalmente aos agravos e indicadores de 
morbimortalidade. Podemos observar os resultados, através do Programa Nacional de Melhoria do 
Acesso e da Qualidade da Atenção Básica – PMAQ-AB, do Ministério da Saúde. 
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abordagem que mais se destaca no ambiente acadêmico é o modelo de Dahlgreen e 

Whitehead (1991). 

 Neste modelo, como explica Buss e Pellegrine (2007), os determinantes sociais de 

saúde encontram-se em diferentes camadas, desde a mais próxima ao indivíduo até a mais 

distante onde encontram-se os macrodeterminantes.  

 Se observarmos a figura 2, visualizamos na base, os indivíduos e suas características 

pessoais, na camada acima, em seguida, encontramos o estilo de vida dos indivíduos, o 

que corresponde ao comportamento, aspecto passível de modificação por meio de 

influências diretas ou indiretas dos determinantes sociais.  

Figura 2 - Modelo de determinantes sociais de saúde proposto por Dalgreen e 
Whitehead, 1991. 

 

Fonte: Dalhgreen, G.; Whitehead, M.,1991 

 Na camada seguinte, destacam-se as influências das redes sociais e comunitárias; 

em seguida, estão representados os fatores relacionados à condição de vida e de trabalho, 

agregados ao ambiente e serviços essenciais, tais como habitação, educação, 

desemprego, alimentação, entre outros. Por último, está a camada que representa os 

macrodeterminantes, relacionados às condições socioeconômicas, culturais e ambientais 

gerais, que possuem influência sobre as demais camadas. 

 O modelo descrito acima permite o entendimento da intervenção nas variáveis 

determinantes do processo saúde-doença de uma população. Com isso a OMS, passou a 
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encorajar países com iniciativas que valorizassem a atenção primária, compreendendo que 

este nível de atenção contempla e perpassa o modelo tão estudado e tão relacional.  

 O modelo hegemônico centrado no hospital, na assistência médica, tornou-se 

inadequado para os cuidados em saúde, pois não contemplava os determinantes do 

processo saúde-doença, os reais problemas de saúde trazidos pela população, aspectos 

caros ao novo modelo centrado da saúde da família, na ótica ampliada da clínica que, por 

meio de ações preventivas, promocionais de tratamento e recuperação da saúde, visa uma 

atenção integral à saúde do indivíduo (SILVA JR.,1998). 

O fenômeno da violência porta determinantes que impactam diretamente sobre a 

saúde da população. Todos são afetados e influenciados, porém nem todos da mesma 

forma. Utilizar o modelo proposto por Dalgreen e Whitehead (1991) é concordar que a 

violência é um problema de saúde pública com características relacionais. Suas 

manifestações provocam efeitos diretos na sociedade e em toda a nação. A intervenção 

sobre os determinantes sociais da violência é prioridade na agenda pública (BRASIL, 2005).  

No enfrentamento de questões que afetam a saúde das populações é adequado 

elaborar estratégias levando em consideração esses determinantes que expressam a 

complexidade dos fenômenos na sociedade em que vivemos. No tocante à violência, por 

exemplo, organismos internacionais que atuam em áreas de conflito armado, buscaram 

estratégias de enfrentamento dessas situações para que os profissionais de saúde 

pudessem atuar no cuidado das pessoas. 

2.6 O ACESSO MAIS SEGURO: ESTRATÉGIA PARA ENFRENTAMENTO 

DA VIOLÊNCIA 

 O Movimento Internacional da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho, “nasceu” por 

iniciativa de Jean Henry Dunant, que testemunhou a carnificina do campo de batalha de 

Solferino, Itália, em junho de 1859; aflito, mobilizou moradores da cidade para ajudar os 

feridos sem se importar com suas origens, aos quais ofereciam água, curativos e uma 

palavra acolhedora às famílias desses soldados (CICV, 2014). 

 A organização foi fundada em 1863, sob o nome Comitê Internacional para Ajuda aos 

Militares Feridos, nomeação alterada a partir de 1876 para Comitê Internacional da Cruz 

Vermelha (CICV) por ser uma organização humanitária, independente e neutra, tem como 

missão proteger e apoiar vítimas de conflitos armados e outras situações de violência, sem 
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se importar quem elas sejam. As normas internacionais a partir da Convenção de Genebra 

e de Haia, afirmaram e disciplinaram “normas” de guerra10. 

 Foram adotados os símbolos protetores como a cruz vermelha, o crescente vermelho 

ou o cristal vermelho, adotados para identificar profissionais, estabelecimentos e veículos 

como condição protegida; ainda que nem sempre sejam respeitados (CICV, 2014). 

 O CICV entende que “a violência, tanto a real como as ameaças, contra pacientes, 

funcionários e estabelecimentos de assistência à saúde é uma das questões humanitárias 

mais cruciais da atualidade, porém das mais negligenciadas” (CICV, 2014, p. 4). 

 Em função disso, elabora iniciativas jurídicas e práticas como respostas emergenciais 

aos conflitos que emergem no mundo, uma variedade de atividades de saúde, desde reunir 

feridos e cuidar a propor estratégias de prevenção à violência (CICV, 2014). 

 O acesso mais seguro é uma metodologia elaborada pelo comitê, para os países 

afetados por conflitos e outras situações de violência, com intuito de conscientizar sobre as 

formas de minimizar os riscos ao ingressar em zonas potencialmente perigosas (CICV, 

2014). 

2.6.1 O acesso mais seguro: sua utilização no território estudado 

 O município de Niterói nos últimos anos, tem vivenciado um agravamento das 

situações de violência nas comunidades e em todo território, o que tem dificultado o acesso 

aos serviços, principalmente de saúde, pela população e por conta disso, tornou-se 

necessário pensar estratégias de enfrentamento a essas situações violentas. Assim, a 

coordenação do PMF - Programa Médico de Família de Niterói, em parceria com o Comitê 

Internacional da Cruz Vermelha, participou de um evento onde foi apresentado a estratégia 

“Acesso mais Seguro” e iniciou a implantação da metodologia para as unidades de saúde 

da família do município, onde posteriormente foram capacitados os profissionais de saúde 

(QUINTÃO, 2015) 

 Capacitados e qualificados, esses profissionais inseridos em suas unidades têm por 

tarefa, identificar os riscos a que estão expostos e estabelecer procedimentos de segurança 

                                                           
10 Informações disponíveis em: 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Comit%C3%AA_Internacional_da_Cruz_Vermelha. Acesso em: 
15/06/2017 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Comit%C3%AA_Internacional_da_Cruz_Vermelha
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que previnam incidentes e minimizem as consequências de violência vivenciada nas 

comunidades do território adscrito do PMF (QUINTÃO, 2015). 

 Diariamente, pela manhã, a equipe de profissionais se reúne e avalia o território. A 

partir de sinais antes definidos, fazem a sinalização do grau de risco daquele dia, 

obedecendo um padrão de cores a saber:   

 Risco Verde: corresponde a dias normais, ou seja, clima tranquilo, podendo a equipe 

atuar no campo; as consequências para o trabalho no território ou para a integridade 

física seriam poucas ou nenhuma; 

 Risco Amarelo: diz respeito à alta probabilidade que ocorra algum episódio que 

possa gerar dano, o trabalho de campo fica suspenso, apenas atuação interna, na 

unidade. 

 Risco Vermelho: é a sinalização que identifica alto potencial de ocorrer episódio de 

alta gravidade tanto para a população quanto para as equipes; assim, o trabalho de 

campo é suspenso, a unidade fecha e os profissionais são liberados, logicamente 

em condição de fazê-lo em segurança. 

 Em todas essas situações, a gestão é comunicada oficialmente, através de um fluxo 

de comunicação de rotina, preenchido pela equipe que integra a comissão do Acesso mais 

seguro; tal estratégia, até o momento tem sido respeitada e tem conferido mais segurança 

às equipes inseridas no território, minimizando impactos na saúde do trabalhador 

(QUINTÃO, 2015). 

 O acesso mais seguro, mais conhecido como plano de segurança, das unidades 

estudadas11, foi elaborado em 2015, por uma comissão composta por nove profissionais 

dos módulos estudados, sendo quatro suplentes em cada. É importante destacar, portanto, 

na medida em que as equipes são pouco numerosas, que quase a totalidade dos 

trabalhadores se envolve nesse plano de ação. 

 O plano, de forma objetiva e sintética aborda: o fluxo de informações, sinais do 

território, identificação do risco e o mapa de cores. 

                                                           
11 Por questões éticas e de segurança da equipe, não apresentamos todas as informações referentes 

ao plano de segurança, buscamos abordar de maneira ampla tais informações. 



40 
 

 A equipe da comissão divide-se em pequenos grupos, cada um com definição de 

tarefas e responsabilidades específicas, desde a definição da classificação de risco ao fluxo 

de informações. 

 Todos os dias antes do horário de funcionamento do módulo, os profissionais se 

comunicam e estabelecem as possibilidades de abertura da unidade assim como a 

possibilidade de movimentação dos profissionais no território. 

 A equipe responsável pelo fluxo de informações segue rigorosamente cinco etapas 

norteadoras para posterior definição de ação; a ferramenta do WhatsApp é largamente 

utilizada como forma de comunicação entre os atores e parceiros envolvidos. 

 Ou seja, em relação à classificação de risco, as cores verde, amarelo e vermelho 

caracterizam, por meio dos sinais específicos do território, a identificação dos riscos e 

consequentemente definem as ações a serem feitas por toda a equipe.  

 Então, explicando mais detalhadamente, a cor verde simboliza que o módulo do 

programa médico de família, estará aberto, caracterizando a rotina normal de trabalho. Sinal 

como pessoas armadas no entorno à unidade, faz parte do rol de sinais, por mais estranho 

que pareça ao leitor, não inibe o desempenhar das atribuições gerais na unidade.  

 A cor amarela, caracterizado por sinais específicos, como agitação de moradores, 

aponta para a interrupção de atividades no campo, mas continuidade no interior da unidade, 

assim como atenção vigilante de todos os profissionais.  

 A cor vermelha simboliza, principalmente, o risco eminente da integridade física da 

equipe, e frente aos sinais, algumas decisões são tomadas, como por exemplo o 

fechamento do módulo. 

 O plano de segurança elaborado pelos profissionais define atitudes a serem seguidas 

dentro e fora da unidade, serve como roteiro de ações, que pretende minimizar os riscos 

para o próprio profissional, ator tão essencial no processo de cuidado à população. 

 É uma tarefa já internalizada por todos e conscientemente feita, graças a 

sensibilização feita pelos supervisores e pelos próprios profissionais que diariamente 

convivem com situações de violência, sobretudo a violência armada na área de abrangência 

de suas ações.   
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“A VIOLÊNCIA ENCONTRA SEU CAMINHO, QUANDO A DISTÂNCIA 

ENTRE AS EXPECTATIVAS DE UM GRUPO E AS POSSIBILIDADES DE 

SATISFAZÊ-LAS SE TORNAM CONSIDERÁVEIS E INSUPORTÁVEIS” 

WIEVIORKA, 2007, p.1151, parafraseando, TED ROBERT GURR, 1980 
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3. SOBRE AS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS 

 A representação social é produto do indivíduo enquanto sujeito social, inserido em um 

contexto onde sua elaboração é fruto das condições sociais, culturais e ideológicas 

vivenciadas.  

3.1 DESVENDANDO O CONCEITO 

 As Representações Sociais, emergem em um contexto, assim acreditamos, de 

mudança epistemológica da visão de homem. Conceito cunhado por Serge Moscovici12, em 

1961, em sua obra intitulada “Lá psychanalyse: son imagem et son public”; a Psicanálise 

foi a ciência que Moscovici utilizou como objeto de estudo na área da Psicologia Social e 

da Sociologia do Conhecimento. Infelizmente como nos antecipa Castro (2014), essa obra 

foi publicada no Brasil, em 1978, pela Zahar editores, com o título de ‘Representações 

sociais da psicanálise’, ainda sem edição completa em português sendo, apenas a primeira 

parte da segunda edição francesa de 1976 (CASTRO, 2014).  

 Com a segunda guerra mundial despontando na Europa, há uma massa de cientistas 

migrando para os Estados Unidos, país em que a Psicologia Social tinha como foco o 

comportamento humano, sendo a corrente behaviorista, a teoria predominante. Neste 

contexto migratório, cientistas alemães e austríacos trazem para a discussão a consciência 

e os processos mentais, desenvolvendo posteriormente nos Estados Unidos, uma 

Psicologia voltada para os estudos não apenas comportamentais, mas interessados nas 

influencias e percepções sociais, tendo um quadro social como pano de fundo dos estudos 

científicos (SANTOS; ALMEIDA, 2005): 

É o momento da proliferação de estudos sobre a percepção social e 

investigação sobre a análise das informações que o indivíduo tem sobre o 

outro, a maneira que ele caracteriza esse outro e infere a dimensão 

psicológica (SANTOS; ALMEIDA, 2005, p.16). 

 Com a teoria das representações sociais, Moscovici, rompe com o ponto de vista de 

que o saber popular é um saber de menos valia, lógica presente nas ciências humanas por 

longos anos, ele desvia do dualismo tradicional, como sinaliza Castro (2014), Wolter (2014).  

 Moscovici afirma: 

(...) eu reagi de certo modo a esse ponto de vista e tentei reabilitar o 

conhecimento comum, que está fundamentado na nossa experiência do dia 

                                                           
12 Psicólogo social romeno, radicado na França, falecido em 2014. 
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a dia, na linguagem e nas práticas quotidianas. Mas bem lá no fundo, reagi 

contra a ideia subjacente que me preocupou certo momento, isto é, a ideia 

de que ‘o povo não pensa’, que as pessoas são incapazes de pensar 

racionalmente, apenas os intelectuais são capazes disso (MOSCOVICI, 

2003, p. 310, apud WOLTER, 2014, p.31). 

 O autor entende que o senso comum porta uma série de marcas significativas 

(MOSCOVICI, 1978). Afirma que, na natureza, é a partir de suas margens que se produz o 

que de fato importa, comparando com o que se produz na sociedade, onde se articulam os 

fenômenos individuais e os fenômenos coletivos (MOSCOVICI, 1995). Para Crusoé (2004, 

p.110): “o conhecimento do senso comum é um conhecimento legítimo condutor de 

transformações sociais e que, de certa forma, “direciona” a produção do conhecimento 

científico”.   

 Moscovici se deteve na busca de entendimento das representações, enquanto 

produto e processo social, concentrando-se nas condutas imaginárias e simbólicas das 

coletividades, na formação do conhecimento ajustado a determinadas necessidades, 

levando em consideração o contexto. Ele inverte a lógica da realização científica e parte da 

socialização do conhecimento, por meio de grupos e espaços sociais diversos 

(MOUSSATCHÉ; PERNAMBUCO, 1994).   

 Nesse cruzamento das Ciências Sociais e Antropologia que a Psicologia Social se 

encontra, campo que despertou interesse de Moscovici e o conduziu aos estudos de 

Durkheim sobre as representações coletivas; “o conceito de representação social ou 

coletiva nasceu na Sociologia e na Antropologia. Foi obra de Durkheim e de Lévi-Bruhl” 

(MOSCOVICI, 1995, p. 8). 

 Segundo Farr, há um evidente encaminhamento dos estudos de Durkheim e os 

estudos mais modernos de Moscovici (FARR,1995).  

 Émile Durkheim foi o primeiro teórico a falar das representações sociais, contudo 

como representações coletivas. Fazia distinção entre fenômenos individuais e coletivos, 

atribuía aspectos individuais à Psicologia e os coletivos, à Sociologia. Sendo assim as 

representações coletivas eram fruto de acontecimentos sociais, constituindo-se em fato 

social; nessa lógica, não era possível tratar as representações coletivas como individuais 

(CRUSOÉ, 2004). 

 Durkheim não acreditava em qualquer explicação psicológica dos fatos sociais, 

baseava-se em contexto de sociedades menos complexas, diferente de Moscovici que, 
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debruçou-se na diversidade de sociedades mais complexas, como a sociedade 

contemporânea (FERREIRA; BRUM, 2000). 

 Então, mais uma vez, manifestamos que a noção de representação social nasce como 

forma sociológica da Psicologia Social. Da Psicologia tradicional que rejeitava o saber social 

e se interessava apenas pelo sujeito, ao arcabouço teórico de Durkheim, que despertou em 

Moscovici, o estudo para entender como as pessoas se apropriavam do conhecimento e 

como as relações sociais se constroem e influenciam as atitudes, opiniões e 

comportamentos de um grupo” (FERREIRA; BRUM, 2000, p.7).  

 Castro (2014, p. 12) nos lembra que: “em Moscovici, não cabe mais a discussão 

clássica da representação, já antes rompida pelo surgimento das Ciências Sociais, mas 

outra espécie de formulação, porque a realidade é dinâmica, mas circunstanciada. 

 Assim, o conhecimento do senso comum que permite explicar certas práticas com 

características contextuais e bem localizadas é absorvido pela teoria das representações 

sociais, sendo uma proposta científica que analisa e operacionaliza seu conteúdo. Essa 

teoria, tem como característica a interdisciplinaridade e apresenta novos caminhos ao 

engodo provocado pelo desentendimento encontrado no fracasso em teorizar a dialética, 

entre sujeito individual e coletivo que disciplinas como a Psicologia Social, Sociologia e 

Antropologia empreendem ao considerar aspectos inerentes à sociedade (GUARESCHI; 

JOVCHELOVITCH, 1995). 

3.2 COMO SE CONSTITUEM AS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS 

 O homem, seguindo a lógica relacional, interpreta e dá sentido ao mundo que vive; 

constitui-se, desta forma, um modo de produção de conhecimento sobre a realidade 

vivenciada: “tais conhecimentos se constituem em conjuntos de conceitos articulados 

fornecendo um modelo de explicação teórica” (SANTOS; ALMEIDA, 2005, p.18). Chamado 

de senso comum, este conhecimento não contradiz o conhecimento científico, mas 

configura-se em uma teoria que alimenta o conhecimento científico à medida que interfere 

na ação dos atores sociais (CRUSOÉ, 2004). 

 Para Moscovici (1978), na sociedade há dois tipos de universos de conhecimento: o 

universo reificado e o universo consensual, por onde se orientam e organizam a prática 

social.  
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 O conhecimento científico, as teorias científicas, se encontram nesse universo 

reificado, pois é uma forma de saber regido por limites precisos e delimitados, envolve 

processos tais como: a formulação de hipóteses, observação, validação e a previsão, tem 

como pré-condição ou pretende-se, o domínio e controle da natureza do objeto (SANTOS; 

ALMEIDA, 2005).  

 O universo consensual como cita Ferreira; Brum (2000), em se tratando do senso 

comum, encontra-se nas ações diárias, explica a realidade e possibilita a comunicação, 

afeta a ciência e é afetado por ela; ambos se relacionam dialeticamente (FERREIRA; 

BRUM, 2000; SANTOS; ALMEIDA, 2005). 

 A teoria das representações sociais é a Ciência que faz uso do conhecimento do 

senso comum, saber das práticas sociais contidas em um contexto de diversidade grupal, 

eleva-o a um patamar extrema importância, delimita-o e especifica-o: assim, o senso 

comum é elaborado a partir de dois processos que constituem as representações sociais. 

São eles: a ancoragem e objetivação. 

 O processo de ancoragem diz respeito a tornar familiar o que é desconhecido; dá 

sentido ao objeto; “tenta ancorar ideias estranhas, reduzi-las a categorias e imagens 

comuns, colocá-las em um contexto familiar” (MOSCOVICI, 2003, p. 61)  

 Segundo Ferreira e Brum, 2000, p.8: 

A ancoragem é um processo que se dá através da assimilação e acomodação 

das informações. Ela tem como função fornecer um contexto inteligível ao 

objeto e interpretá-lo. (...) A classificação se dá por ideias prévias que temos 

em nossa memória, na qual inserimos o novo objeto e passamos a denominá-

la por palavras conhecidas ou construídas, localizadas dentro de nossa 

cultura. 

 Já a objetivação materializa o objeto, o conceito, em torno de uma imagem real, 

compreensível à luz do seu contexto: concretiza um determinado esquema conceitual 

retirado do seu próprio cotidiano (CRUSOÉ, 2004). 

 Para Spink (1993, p.306): “objetivação é essencialmente uma operação formadora de 

imagens, processo através do qual noções abstratas são transformadas em algo concreto 

quase tangível”. Jovchelovitch (1995, p.82), entende que: “objetivar é também condensar 

significados diferentes, significados que frequentemente ameaçam, significados indizíveis, 

inescutáveis, em uma realidade familiar”. 
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 Ambos os processos, ancoragem e objetivação, constituem e estabelecem a 

mediação social, a forma específica em que a representação social se operacionaliza na 

vida social do humano no mundo (JOVCHELOVITCH, 1995): 

São as mediações sociais, em suas mais variadas formas, que geram as 

representações sociais. Por isso elas são sociais – tanto na sua gênese como 

na sua forma de ser(...). As representações sociais são uma estratégia 

desenvolvida por atores sociais para enfrentar a diversidade e a mobilidade 

de um mundo que, embora pertença a todos, transcende a cada um 

individualmente. Neste sentido, elas são um espaço potencial de fabricação 

comum, onde cada sujeito vai além de sua própria individualidade para entrar 

em domínio diferente, ainda que fundamentalmente relacionado: o domínio 

da vida em comum, o espaço público. Desta forma, elas não apenas surgem 

através de mediações sociais, mas tornam-se, elas próprias, mediações 

sociais. E enquanto mediação social, elas expressam por excelência o 

espaço do sujeito na sua relação com a alteridade, lutando para interpretar, 

entender e construir o mundo (JOVCHELOVITCH, 1995, p. 81). 

 As representações são efeitos de uma produção de conhecimento por sobre 

estruturas sociais e cognitivas; não têm sentido universal, mas derivam de diversas 

sociedades que existem no interior da sociedade maior (OLIVEIRA, 2004). 

 As representações sociais configuram conhecimento prático da compreensão do 

mundo e da comunicação, surgem como construções de sujeitos sociais sobre objetos 

socialmente valorizados (SPINK, 1993), são elaboradas possibilitando a comunicação e 

atuam orientando práticas e assim constroem identidades (MOSCOVICI, 2007 apud 

ALMEIDA; SANTOS, 2013), valorizam o conhecimento do senso comum dão status de 

saber legítimo e motor das transformações sociais, tornam visível a teia de significados e 

revestidos deles são capazes de criar efetivamente a realidade social (SPINK, 1993).  

 Spink (1993) faz referência a Jodelet (1985), que define as representações sociais e 

as entende como modalidade de conhecimento acessadas por componentes cognitivos, 

não reduzidos a eles, mas produzidos de acordo com o contexto social, compartilhados 

socialmente, por funções simbólicas, ideológicas com componentes cognitivos e afetivos, 

que circulam como forma de comunicação. 

  A autora em seu texto - SPINK (1993) -  acrescenta a discussão de que o campo das 

representações sociais é um campo transdisciplinar e multidimensional, pois permite a 

articulação da natureza do conhecimento e da relação indivíduo-sociedade. 

 O contexto é elemento fundamental da representação, ou seja, há que se levar em 

consideração o ambiente onde as relações se dão, onde os indivíduos estão inseridos, onde 
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a fala se produz e onde o objeto munido de seus significados se constitui; podemos assim 

dizer que o objeto é determinado pelo contexto (CRUSOÉ, 2004). 

 Citando Abric, Crusoé (2004, p. 110), sinaliza que as representações sociais têm 

funções, a saber: a função de identidade que situa os indivíduos ou grupos no campo social; 

a função de saber que diz respeito à compreensão e explicação da realidade, sempre em 

sintonia com o sistema cognitivo, os valores e crenças do grupo e a função de orientação 

e justificação, no qual antecipa e guia condutas, comportamentos e práticas. 

 A representação social não é apenas uma opinião sobre determinado assunto, todavia 

uma teoria coletiva sobre o que se é verídico; sua lógica tem linguagem particular, inserida 

em uma estrutura de valores, cujo campo de relação exprime uma ideia comum 

compartilhada entre um grupo e no qual rege condutas e pensamentos: “é uma modalidade 

de conhecimento particular que tem por função a elaboração de comportamentos e a 

comunicação entre indivíduos” (MOSCOVICI, 1978, p. 26). 
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“NUMA CIÊNCIA, ONDE O OBSERVADOR É DA MESMA NATUREZA QUE 

O OBJETO, O OBSERVADOR, ELE MESMO, É UMA PARTE DE SUA 

OBSERVAÇÃO” 

LÉVI STRAUSS, 1975, p. 215 
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4. A PESQUISA EMPÍRICA 

 Por ser a violência, uma questão que envolve múltiplos determinantes sociais 

optamos, por desenvolver a pesquisa no município de Niterói que tem construído ao longo 

dos anos, estratégias diferenciadas no campo da Saúde Pública. 

4.1 O CONTEXTO DA PESQUISA 

 O município de Niterói pertence à região metropolitana do Rio de Janeiro; considerado 

como de médio porte, tem uma área territorial de 132 Km² e uma população estimada, de 

acordo com o IBGE (2017), de 499.028 pessoas. Em 2015, o salário médio mensal dos 

trabalhadores formais era de 3,2 salários mínimos; em 2014, tinha um PIB (Produto Interno 

Bruto) per capita de R$ 49.493,56, e na comparação com os demais municípios do estado, 

sua posição era de 18 de 92. Em relação à saúde, a taxa de mortalidade infantil média na 

cidade é de 10.51 óbitos por 1.000 nascidos vivos. Comparado com todos os municípios do 

estado, fica nas posições 63 de 92. Apresenta 91,1% de domicílios com esgotamento 

sanitário adequado, 78,5% de domicílios urbanos em vias públicas com arborização e 

58,8% de domicílios urbanos em vias públicas com urbanização adequada, presença de 

bueiro, calçada, pavimentação em meio-fio (IBGE 

>http://cidades.ibge.gov.br/v4/brasil/rj/niteroi/panorama<).  

 Niterói faz parte da região metropolitana II do estado do Rio de Janeiro, junto com os 

municípios de São Gonçalo, Rio Bonito, Silva Jardim, Tanguá, Maricá e Itaboraí (Figura 3). 

 A cidade vem registrando um alto índice de investimentos, principalmente nas áreas 

de comércio e imobiliária; absorve um intenso desenvolvimento das atividades de 

exploração de petróleo offshore na Bacia de Santos e da Bacia de Campos. É banhada 

pela Baía de Guanabara e também pelo Oceano Atlântico, tem boas opções de lazer, 

natureza exuberante e é a segunda cidade do Brasil com o maior número de construções 

de Oscar Niemeyer, só perdendo para Brasília (BRAGA; SILVA; SILVA, 2016). 

A pesquisa se desenvolveu em um bairro da zona sul de Niterói. Pode-se considerar 

que a sua população possui realidades distintas, tendo em vista haver residências bem 

estruturadas com sistema de esgoto sanitário adequado. Por outro lado, existem pessoas 

que residem em áreas consideradas precárias, em relação ao saneamento básico, com 

estruturas de má conservação, risco de deslizamento e consequentemente, insalubridade, 

favorecendo a vulnerabilidade de diversas ordens. 

http://cidades.ibge.gov.br/v4/brasil/rj/niteroi/panorama%3c
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Figura 3 - Mapa lúdico da cidade de Niterói 

 

Fonte:http://www.guiadeniteroi.com/seminario-em-niteroi-contara-com-a-presenca-do-ministro-do-turismo/ 

 A ocupação deste território se intensificou na década de 1950, com uma população 

predominantemente de baixa renda que passou a ocupar a área de forma irregular, com 

casas predominantemente de tijolos sem revestimento. A maioria dos moradores são 

famílias vindas de regiões rurais de São Fidélis e Campos dos Goytacazes em busca de 

trabalho e melhores condições de vida que foram se apropriando das terras e fazendo ali 

sua morada (BRAGA; SILVA; SILVA, 2016). 

 Dentro da área onde a pesquisa se desenvolveu, é possível verificar a atuação de 

equipamentos territoriais públicos e privados, tais como: uma associação de moradores que 

existe há mais de vinte anos, um colégio estadual, uma escola municipal, três creches 

http://www.guiadeniteroi.com/seminario-em-niteroi-contara-com-a-presenca-do-ministro-do-turismo/
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públicas que atendem à comunidade diretamente, doze igrejas, sendo duas de 

denominação católica e as restantes evangélicas, dois centros religiosos e, localizado 

próximo a comunidade, há cinco clubes que atendem a algumas demandas da população 

(BRAGA; SILVA; SILVA, 2016). 

 Em relação à cultura e aos projetos sociais, a comunidade se beneficia com o projeto: 

‘Orquestra de Cordas’, criada na década de 1980; posteriormente, com a inclusão de novas 

atividades, passou a ser conhecida como um Espaço Cultural. O carro-chefe do trabalho é 

a música e o fortalecimento da autoestima e desenvolvimento de habilidades por meio 

desse recurso. Há também um posto de coleta de resíduos sólidos urbanos que servem 

como reciclagem, uma parceria entre a Universidade Federal Fluminense – UFF e a 

Associação de Moradores do bairro, que, apesar da coleta não abranger a totalidade da 

comunidade, emprega moradores e ajuda-os e incentiva-os ao trabalho (BRAGA; SILVA; 

SILVA, 2016). 

4.1.1 Retrato da violência em Niterói 

Segundo informações do Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro- ISP13, no 

ano de 2017, nos meses de janeiro até setembro, na região da Grande Niterói, ocorreram 

a apreensão de 491 armas de fogo, dentre elas: carabina, espingarda, fuzil, garrucha, 

pistola e revólver, enquanto que na Capital foram apreendidas 1953. 

 Em relação à mortalidade por causa violenta (excluindo os acidentes de trânsito), 

nesta mesma região, no ano de 2016, houve 24 casos de homicídios dolosos, 9 casos de 

homicídios decorrentes de oposição à intervenção policial e 1 caso de latrocínio, perfazendo 

um total de 34 casos. 

 O meio empregado para levar ao óbito pela causa violenta (Gráfico 1) consta, em sua 

maioria, dos casos como sendo por arma de fogo (76,5 %).  

 

 

                                                           
13 O Instituto de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro (ISP) é uma autarquia vinculada à 
Secretaria de Estado de Segurança (SESEG) responsável por centralizar, consolidar e disponibilizar 
os dados estatísticos oficiais relativos à segurança pública. A divulgação dos dados oficiais obedece 
ao previsto na legislação estadual (Decreto nº.36.872 de 17 de janeiro de 2005 e Resolução SSP nº 
760 de 14 de fevereiro de 2005) 
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Gráfico 1 - Proporção de óbitos segundo meios empregados 

 

Fonte: Instituto de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro. 

Em relação ao gênero, 88,2% dos casos são registrados como masculino (Gráfico 2). 

Chama a atenção que não existam informações acerca de óbitos dessa natureza, para o 

sexo feminino. Esses podem ser subnotificados ou estarem incluídos no percentual de “não 

informados”. 

Gráfico 2 - Proporção de óbitos segundo gênero da vítima 

 

Fonte: Instituto de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro. 
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Em relação à cor/raça, predominam os óbitos em pessoas de cor parda e negra que 

reúnem 56% dos óbitos. Cabe ressaltar também 15% desses óbitos não possuem 

informações em relação à cor/raça (Gráfico 3).  

Gráfico 3 - Proporção de óbitos segundo cor/raça da vítima 

 

Fonte: Instituto de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro. 

Por fim em relação à faixa etária observa-se que os óbitos se concentram na faixa 

etária produtiva (62%) e que, em 32,4% dos casos registrados não existem informações 

sobre a faixa etária das vítimas (Gráfico 4). 

Gráfico 4 - Proporção de óbitos segundo faixa etária da vítima 

 

Fonte: Instituto de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro. 
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 Esses dados foram obtidos a partir dos Registros de Ocorrência (RO) lavrados nas 

delegacias de Polícia Civil, além de informações complementares de órgãos específicos da 

Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, obtidos por meio do site oficial do ISP. 

 Em se tratando de um trabalho que versa sobre a questão da violência, nada mais 

apropriado que o pesquisador busque, nesses bairros da Grande Niterói, o encontro com a 

etnografia dos serviços de saúde, inseridos em territórios cujo panorama da violência 

apresentado anteriormente, demonstra a realidade por vezes perversa em que se 

encontram parte da população fluminense e parte dos profissionais da saúde do município, 

em meio aos possíveis efeitos adversos que a violência pode abater sobre eles. 

 Este foi o motivo inicial pelo qual optamos pelo bucólico bairro da zona sul de Niterói, 

especialmente em uma localidade de nome curioso, onde se encontram dois módulos do 

Programa Médico de Família, somado ao desejo em cumprir carga horária de docência 

numa disciplina de trabalho de campo supervisionado, oferecido pelo curso de medicina da 

Faculdade de Medicina da Universidade Federal Fluminense.  

4.2 O PROGRAMA MÉDICO DE FAMÍLIA DE NITERÓI: UMA PEQUENA 

EXPLANAÇÃO 

O Programa Médico de Família de Niterói foi o precursor no estado do Rio de Janeiro, 

da proposta do Programa Saúde da Família do Ministério da Saúde, marco importante do 

Sistema Único de Saúde. 

 Os passos iniciais desse movimento, abrangeram como pano de fundo a 8ª 

Conferência Nacional de Saúde em 1986, a elaboração da Constituição Nacional de 1988 

e a criação do SUS. O Projeto Niterói nasce como um conjunto de estratégias propostas 

pelo Movimento Municipalista Brasileiro, segundo Hübner e Franco (2007), provenientes de 

reivindicações de profissionais organizados de diferentes instituições, com a participação 

de representantes de grupos comunitários e previa uma série de ações de reorganização 

do sistema de saúde local (DE SÁ, 2003).  

 Em um cenário político favorável, com a assinatura de acordo de municipalização dos 

serviços de saúde com o Ministério da Saúde, cria-se em 1989 a Fundação Municipal de 

Saúde de Niterói- FMSN, com o objetivo de agilizar o processo de reestruturação do 

sistema local de saúde (MASCARENHAS, 2002; DE SÁ, 2003). 
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 Segundo Cohen ( 2002), o município de Niterói, em 1989, baseado nos princípios 

básicos do SUS - universalidade, equidade e integralidade - e comprometido com a meta 

de “Saúde para todos no ano 2000”, dá início ao processo de revisão do modelo assistencial 

e de transferência para o município das unidades federais, estaduais, de vigilância sanitária 

e epidemiológica, somado ao fato de uma epidemia de dengue hemorrágica ocorrida entre 

os anos de 1989/1990 e de elevado número de casos de meningite meningocócica em 

1990, constatados no município, aceleraram a implantação do modelo de medicina familiar. 

 Naquela mesma época, Cuba apresentava resultados positivos em relação ao modelo 

adotado no país, modelo médico de família, motivando assim o Município de Niterói a 

buscar uma parceria técnico-científica. A Secretaria Municipal de Saúde de Niterói 

assessorada por técnicos do Ministério da Saúde daquele país, buscou uma forma de 

adaptar o modelo à realidade do sistema local brasileiro; como no modelo cubano de 

medicina familiar, sendo este a porta de entrada do sistema de saúde (DE SÁ, 2003).  

 Em 1991 se deu efetivamente a troca de experiências entre Cuba e Brasil, 

especificamente Niterói, com a visita de profissionais de saúde cubanos e a elaboração 

conjunta da proposta baseada no modelo médico de família de Cuba, adaptado à realidade 

brasileira ao município fluminense (MASCARENHAS, 2002) 

 Erbas (2010) ressalta que, no ano de 1991, realizou-se em Niterói, a I Conferência 

Municipal de Saúde, onde se aprovou a criação do Conselho Municipal de Saúde, cuja 

atribuição era a definição de políticas de saúde municipal. 

 O Programa Médico de Família de Niterói foi implantado em 1992, com o objetivo de 

melhorar a qualidade da atenção primária, modificar o perfil de morbimortalidade do 

município, em cogestão com a Associação de Moradores das Comunidades cobertas pelo 

programa. As áreas eleitas para a instalação dos módulos foram aquelas de maior 

vulnerabilidade socioeconômica (PMN/FMS, 1994). 

 Foi por meio do Decreto Legislativo 17/1992, Diário Oficial do Rio de Janeiro de 16 de 

agosto de 1992, que permitiu à Prefeitura Municipal de Niterói - PMF, com mediação da 

FMSN, a celebração de convênio com a Associação de Moradores na gestão administrativa 

do programa, cabendo a esta instância a contratação de recursos humanos, pagos com o 

repasse de verbas municipais e contratos de trabalho regido pela Consolidação das Leis 

Trabalhistas - CLT, assim como na avaliação de desempenho das equipes 

(MASCARENHAS, 2002; DE SÁ, 2003). 
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 O PMFN possui Grupos Básicos de Trabalho- GBT, constituídos por um coordenador 

de área, uma equipe de supervisores composta por alguns profissionais especialistas, tais 

como: clínico geral, pediatra, ginecologista-obstetra, assistente social, enfermeiro e 

profissionais da área da saúde coletiva e saúde mental, cuja função é ser o elo de ligação 

entre a equipe básica e o restante da rede de saúde, por meio de apoio técnico e 

metodológico. A equipe básica que é composta por médico generalista e técnico de 

enfermagem, este último necessariamente morador da área de abrangência da equipe; 

atualmente são aceitos preferencialmente médicos com formação em medicina de família 

e comunidade. Encontramos, também, um enfermeiro e um agente comunitário de saúde 

compondo a equipe e sendo responsável pelo setor (ERBAS, 2010). 

 Cada equipe é responsável por um setor entre 1.000 e 2.000 pessoas ou 200 a 250 

famílias aproximadamente e cada módulo deverá ter quantos setores forem necessários de 

acordo com a possibilidade de acesso da equipe, cobrindo a população adscrita 

(PMN/FMS, 1992). 

 Cada módulo, com seus respectivos profissionais é responsável pela organização do 

trabalho pelo cuidado da população. Os módulos encontram-se distribuídos pelas regiões 

do município, em constante articulação com as policlínicas de serviços especializados e/ 

ou hospitais sendo o fluxo orientado por meio da Central de Marcação do PMFN (DE SÁ, 

2003). 

 É sabido que o PMFN é um pioneiro no trabalho referente ao Programa Saúde da 

Família do Ministério da Saúde, servindo de modelo para outros municípios brasileiros. O 

Ministério da Saúde ao estabelecer o Programa Saúde da Família- PSF, contou com 

profissionais de Niterói (PSF, 1993). 

 Atualmente, a metodologia de trabalho se mantém a mesma, desde que foi 

implantado; entretanto nos últimos meses deste ano de 2017, por força de uma pressão do 

Ministério Público, a FMSN, no uso de suas atribuições, tornou pública a abertura de 

processo seletivo público simplificado, iniciado no dia 20 de setembro de 2017, visando à 

contratação temporária de servidores para os serviços assistenciais de saúde e 

administrativos da Estratégia Saúde da Família/ Programa Médico de Família. 
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4.3 CARACTERIZAÇÃO DOS ENTREVISTADOS E CARACTERIZAÇÃO DO 

TERRITÓRIO 

 Como forma de apreender, aproximar e conhecer as percepções, sentimentos e 

representações sociais sobre a violência e seus efeitos, esta pesquisa propôs-se entrevistar 

todos os profissionais atuantes nos dois módulos de saúde dentro do mesmo território 

estudado, configurando um total de dezenove profissionais. Entretanto por motivos alheios 

ao nosso desejo, conseguimos entrevistar apenas dezesseis trabalhadores, pois três não 

puderam ser entrevistados. Houve uma recusa e dois não conseguimos aproximação. 

Todavia essa impossibilidade não prejudicou o resultado final da pesquisa, visto que, como 

nos sinaliza Spink (1995, p. 129):  

A análise, centrada na totalidade do discurso, é demorada e 

consequentemente estes estudos tem utilizado poucos sujeitos. Trata-se, 

assim, de um exemplo do que chamamos acima de “sujeitos genéricos” que, 

se devidamente contextualizados, têm o poder de representar o grupo no 

indivíduo. 

 Dos profissionais entrevistados a maioria eram mulheres, havia apenas 5 homens 

atuantes no trabalho em saúde nesses módulos estudados. Nos últimos anos, observa-se 

uma crescente e expressiva participação da força de trabalho feminina na esfera produtiva 

e nos setores saúde, educação e social majoritariamente são constituídos por mulheres 

(MACHADO, 1986; SILVA; AQUINO; PINTO, 2014). 

 A faixa etária dos entrevistados varia entre 25 até 70 anos. A maioria, 75% dos 

profissionais, possui 2º.grau completo, metade dos trabalhadores residem no bairro 

pesquisado, enquanto a outra metade, residem no município num raio próximo a unidade 

de saúde, exceto um trabalhador que reside no município vizinho a Niterói. 

 Em relação ao tempo de serviço, varia entre 20 anos a 3 anos de atuação no PMF, 

exceto uma profissional que está há poucos meses no Brasil.  

 A pesquisa e entrevista aos profissionais de saúde, necessariamente fez como que 

nos aproximássemos do território, forçando-nos a conhecer suas mazelas e 

particularidades.  

 O território pode se tornar um local onde, para além da configuração geográfica, 

traduz-se uma cultura popular e, por ser uma categoria interdisciplinar, permite que as 

relações sociais e os conflitos produzam as mais diversas territorialidades (FARIA; 
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BORTOLOZZI, 2009). Significa dizer que se tem conexão com a percepção do indivíduo ou 

grupo, com seu espaço de pertencimento e à relação identitária com um lugar específico.  

 Saquet & Silva (2008), ao explicitar a trajetória de Milton Santos, principal expoente 

da geografia brasileira, relatam que este geógrafo, considera território e espaço, conceitos 

com diferentes significados, mas não excludentes. Considera espaço como conjunto de 

formas representativas de relações sociais, como um fator social, que reproduz as relações 

sociais, lugar de vida e trabalho, onde cada sociedade produz o seu lócus. O conceito de 

território, por outro lado, antecede o de espaço. Território é um dado delimitado, uma área, 

construída e desconstruída por relações de poder e apresenta elementos fixos. Como 

recorte espacial, está contido no espaço e o espaço no território, num movimento dialético. 

O espaço geográfico é mais amplo, uma categoria que ajuda na compreensão de território; 

é produto e condição da dinâmica humana (Santos, 1978, apud Saquet & Silva, 2008).  

 O que nos chamou a atenção no espaço territorial, como assim preferimos dizer, foi a 

vida cotidiana que as pessoas da comunidade levavam, envoltas em peculiaridades locais, 

como a constatação em determinadas ruas da falta de saneamento básico, da montoeira 

de lixo depositado na rua, dos carros abandonados nas vias, do contraste da estrutura das 

casas da comunidade, e a própria violência advinda dos conflitos do tráfico com a polícia 

(Figuras 4, 5, 6 e 7).  

Figura 4 - Carros abandonados 

 

Fonte: Acervo particular 
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Figura 5 - Lixo 

 

Fonte: Acervo particular 

 

Figura 6 - Vila de casas de alvenaria 

 

Fonte: Acervo particular 

 



60 
 

Figura 7 - Construções de alvenaria sem acabamento 

 

Fonte: Acervo particular 

 

 O acesso dos usuários às unidades de saúde é bem diferente, em se tratando da 

localidade das unidades. Uma é mais próxima às ruas principais que dão acesso ao Centro 

de Niterói, a outra localiza-se no interior da comunidade, tendo apenas duas vias de saída 

à avenida principal. Ambas as vias atravessam a comunidade e consequentemente, para 

adentrar nesta última unidade, necessariamente damos de frente, sem barreira alguma, 

com “os meninos” do tráfico, que exibem sem pudor seu potente armamento e transitam 

constantemente de moto pelo território, passando em frente não apenas da unidade básica 

de saúde, mas também da creche local.  

 É importante mencionar que toda e qualquer pessoa que queira entrar de carro na 

comunidade é preciso valer-se de um ritual específico, definido pelos traficantes: “abaixar 

os vidros do carro, ligar o alerta e estar em uma velocidade baixa”. Essa orientação é 

seguida rigorosamente por todos.    

 “Tive oportunidade de andar pela comunidade sempre acompanhada por uma profissional da 

saúde, na maioria das vezes ia de jaleco, mas noutras vezes apenas munida de crachá da 

universidade. Confesso que me incomodava o jaleco, sempre me incomodei com o jaleco, mas 

entendia que era uma forma de identificação naquele lugar que me era estranho. Nos primeiros dias 

na comunidade, me chamou muito a atenção e me deixava muito tensa me deparar com o 

armamento daqueles jovens rapazes que ficavam em grupinhos num mesmo lugar. Visivelmente e 

sem pudor, sustentavam aqueles equipamentos que mais pareciam ser extensão de seus corpos. 

Quando entrava com o professor, de carro, era preciso abaixar os vidros. Eu observava que 
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ninguém tinha coragem de olhar para os lados. Evitávamos os olhares diretos, talvez por medo ou 

por não saber lidar com essa situação tão real. Aquele equipamento poderia matar, tirar a vida de 

qualquer um e isso já era o suficiente para justificar tal comportamento” (Anotações do diário de 

campo). 

 Nas áreas dominadas por facções criminosas, os jovens vulneráveis, são socializados 

pelo manejo das armas de fogo, “o porte de armas de fogo, por sua vez, se explica pelo 

contexto sociocultural, dos pequenos grupos aos quais pertencem os jovens que seguem 

os valores e práticas desta cultura de rua” (BARCELLOS; ZALUAR, 2014, p. 101). 

 Zaluar afirma que, o que fazem os jovens do sexo masculino se ligarem ao tráfico, 

está ligado ao que chama de “etos de hipermasculinidade”, ou seja, tais jovens, são atraídos 

pela imagem de masculinidade associada ao uso de armas, à disponibilidade em matar, 

em ter dinheiro e mulheres, isso faz com que eles se arrisquem no tráfico de drogas em 

busca do reconhecimento, impondo medo aos demais (ZALUAR, 2004). 

4.4 TÉCNICAS DE PESQUISA 

 Adentrar no contexto institucional em um serviço de saúde e fazer etnografia foi um 

desafio que a pesquisadora se propôs empreender. Para isso foram necessárias 

ferramentas que tornaram se aliadas à pesquisa. 

Podemos utilizar diversas formas de abordagem para a elaboração de um 

conhecimento. Não há técnicas melhores do que outras, pois tudo depende dos objetivos 

que se tem, do método que se recorre, das características do campo e os sujeitos 

estudados, para assim fazer a melhor escolha de qual técnica aplicar (QUIVY; 

CAMPENHOUDT, 1988). 

 Neste trabalho utilizamos a contribuição teórico-metodológica das Ciências Sociais, a 

metodologia qualitativa, o método etnográfico. Portanto, a entrevista, a observação 

participante e o diário de campo foram ferramentas imprescindíveis na construção do 

estudo.  

 Segundo Minayo (2000), a entrevista é a ferramenta mais usada no trabalho de 

campo; se insere como meio de coleta de informações e por meio dela o pesquisador se 

aproxima de seu objeto de estudo. Trata-se de uma conversa com propósitos bem 

definidos; assim como Moreira (2002, p.54) que define a entrevista como “uma conversa 

entre duas ou mais pessoas com um propósito específico em mente”.  
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 Conhecer as representações sociais dos trabalhadores da saúde sobre o fenômeno 

da violência, nos convoca a um posicionamento onde o encontro entre pesquisador e 

pesquisado deve ser priorizado, como uma forma de comunicação, de forma que a 

linguagem e o significado da fala, sirvam como apanhado de dados para essa aproximação 

do que se quer compreender, enquanto representação social de um determinado 

fenômeno.  

 Dados objetivos e subjetivos estão em jogo ao se empreender a técnica das 

entrevistas. Ela é a melhor forma de se conhecer o que o entrevistado pensa, sente e define 

sobre determinada questão, mesmo apresentando certa instabilidade. Dado a subjetividade 

do entrevistado, as informações obtidas por meio da entrevista ainda são a melhor forma 

de obtenção de dados, em se tratando de uma pesquisa qualitativa. 

 Optamos pela entrevista semiestruturada, que combina perguntas abertas e fechadas, 

que facilita ao entrevistado discorrer sobre o tema feito, faz com que o encontro se torne 

mais próximo a uma conversa informal, ao mesmo tempo em que é desafiador para o 

entrevistador que deve conduzir a tarefa com o cuidado e a atenção necessária para que o 

assunto não se desvie do objetivo que se quer alcançar. 

 Mesmo diante da possibilidade da veracidade ou não dos fatos, em relação às 

questões feitas, a entrevista tem uma capacidade reflexiva entre ambos os sujeitos, 

entrevistador e entrevistado, e seus produtos tornam-se “húmus” fecundo para a pesquisa 

(CAPRARA; LANDIM, 2008). 

 Importante mencionar que, em se tratando de um estudo de natureza qualitativa, a 

preocupação em torno dos sentimentos, modo de pensar e se posicionar dos entrevistados 

é o que importa mais em relação a verdade dos fatos.  

 Esta técnica possibilita a abertura e uma maior proximidade entre as duas partes 

envolvidas, sobretudo na modalidade em que se apresentou inicialmente a entrevistadora, 

como “estagiária docente”, já que o estágio docente na disciplina chamada: ‘Trabalho de 

Campo Supervisionado II’ - TCS-  se deu no campo da pesquisa e a equipe da unidade, 

acostumada com essa rotina de formação, sente-se bastante à vontade com os alunos de 

medicina que, por uma vez na semana, participam das atividades de cuidado à população, 

junto com os profissionais. Por isso, a entrevistadora ao se associar inicialmente aos alunos 

favoreceu a investigação dos aspectos afetivos e valorativos dos entrevistados, 

estimulando assim a ação empática entre ambos (BONI; QUARESMA, 2005).   
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  A técnica da observação participante exige que o pesquisador faça um “mergulho” no 

campo, donde se proporciona um contato direto com os sujeitos da pesquisa e, se possível, 

como o próprio fenômeno estudado (BONI; QUARESMA, 2005). 

  Minayo (2000) nos lembra que esta técnica tem a potencialidade de captar uma 

pluralidade de situações que não são obtidas por meio da entrevista. Ao fazer parte do 

contexto de observação, o pesquisador é modificado e modifica a realidade em que está 

inserido. 

 Para Moreira (2002), observação participante, é uma estratégia de campo que articula 

ambiente e participação ativa com os sujeitos; o pesquisador tem a principal tarefa de 

compartilhar experiências, rotinas, inquietações, esforçando-se em uma atitude empática 

em relação aos sujeitos observados. 

 “Era um dia quente, início das atividades rotineiras da unidade, a equipe de profissionais 

estava reduzida, basicamente estavam no setor uma técnica de enfermagem que se encontrava na 

sala de curativo, uma médica atendendo no consultório e uma agente comunitária de saúde – ACS, 

o restante dos profissionais estavam em atividades externas ou em folga. A turma de alunos, 

inclusive eu, chegávamos na sala e íamos nos ajeitando conforme divisão de tarefas 

preestabelecidas, dois alunos foram para o consultório, dois se dirigiram para a sala de curativos e 

dois para a pré consulta, onde atuavam nos cuidados como verificação de pressão. Lá pelas tantas, 

me vi sozinha observando o movimento intenso de pacientes, num entra e sai na sala, ora fazendo 

perguntas para mim e ora se queixando da demora no atendimento, até que numa atitude intuitiva 

pego a folha de anotações e começo a organizar os pacientes segundo suas demandas, me vejo 

fazendo o acolhimento como se fosse uma tarefa costumeira a mim naquele lugar que na verdade 

não o era até o momento. Até que me dou conta que sou sujeito/objeto de observação do ACS, 

justifico logo minha atitude sentindo me quase culpada por tomar sem pedir ou sequer negociar a 

função que antes era dela, me surpreendo quando a mesma sorri como se dissesse “ainda bem 

que você está aqui!”  (Anotações do diário de campo). 

 “A capacidade de empatia e de observação por parte do investigador e a aceitação 

dele por parte do grupo são fatores decisivos nesse procedimento metodológico” (MINAYO, 

2000, p.61). 

 A descrição, o registro detalhado dos acontecimentos na realidade dos serviços, na 

realidade da experiência é o principal produto etnográfico; “aqueles fatos cotidianos sutis, 

mas ricos de significados, (...) simpatia ou aversão entre as pessoas e outros, que vai criar 

para o leitor, a imagem viva e humana de um povo diferente de nós” (DURHAM, 1986, p.9 
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apud CAPRARA; LANDIM, 2008). O diário de campo é o instrumento que por excelência 

compila essas informações tão preciosas ao pesquisador.  

 Na etnografia o trabalho de campo, a observação e descrição aprofundada da 

experiência, são pressupostos básicos do método, seus aspectos relacionais tornam 

condições imprescindíveis à prática e compreensão do fenômeno estudado (NAKAMURA, 

2011). 

4.5 COLETA DE DADOS DA PESQUISA 

 A pesquisa qualitativa não consente monopólios de ações e saberes, seu 

desenvolvimento expressa a interação e o dinamismo dos eventos tornando-os matéria rica 

de informações sobre determinado objeto e/ou fenômeno de estudo. Os instrumentos 

usados na pesquisa quantitativa podem ser utilizados na pesquisa qualitativa, contudo a 

coleta de dados na pesquisa qualitativa, tem uma especificidade considerável, pois torna-

se essencial mais do que na pesquisa tradicional, a inclusão do pesquisador integralmente 

no processo (TRIVIÑOS, 1987). 

 É permitido ao pesquisador desempenhar seu papel de forma flexível, porém 

organizada, a fim de que, no processo de coleta das informações possa viabilizar encontros 

e, se for necessário, reencontros com os entrevistados com o objetivo de explorar o assunto 

que se propôs pesquisar.  

 Nesta pesquisa o trabalho de campo se deu num período de 1 ano, nesse período 

realizamos entrevistas semiestruturadas, conforme mencionado anteriormente, orientadas 

por um roteiro, Apêndice I, onde constam dados dos entrevistados e espaço para anotações 

de questões chaves que, por ventura, possam aparecer durante a tarefa. Logo em seguida, 

o Apêndice II, porta as perguntas semiestruturadas, juntamente com itens elencados de 

observações feitas que ajudaram na composição da análise dos resultados. 

 Todos os profissionais que foram entrevistados, antes das entrevistas, foram 

informados do que se tratava o estudo e concordaram e assinaram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice III). 

 As entrevistas foram realizadas nos módulos e gravadas, dentro das unidades de 

saúde, de forma espontânea, informal, respeitando o roteiro acima citado; e em vários dias 

no decorrer do segundo semestre de 2017. Normalmente era feita uma ou no máximo 

quatro entrevistas por dia, sempre nas terças-feiras, dia do estágio docência da 
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pesquisadora, e dia em que os profissionais estavam em atividades de campo, mais fácil 

para disporem de tempo para a tarefa proposta. Apenas em uma unidade aproveitávamos 

os primeiros horários do dia e/ou o horário de almoço, momento de pouco movimento no 

módulo. 

 As entrevistas foram transcritas em sua integra e para qualificar a análise dos dados 

foram consideradas as falas e as reações, não apenas dos entrevistados, mas também a 

percepção e sentimento da pesquisadora ao desempenhar a tarefa. O produto transcrito 

compôs a parte do conjunto dos dados. 
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“TÁ DOMINADO, TÁ TUDO DOMINADO, QUERO VER GERAL CANTAR” 

Letra da música funk- Tá dominado- Autor: Furacão 2000 
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5. RESULTADOS 

Nesse capítulo apresentaremos os modos como o material empírico foi trabalhado, 

isto é, a organização e análise das transcrições das entrevistas. 

5.1 ANÁLISE DO MATERIAL 

 Feitas as entrevistas, iniciamos o processo de interpretação e associação das idéias, 

utilizando o diário de campo como apoio na tarefa. 

 Transformar as falas da entrevista em textos, registrando também os gestos, os 

silêncios de cada entrevistado e ruídos do ambiente, enriqueceu o processo, sobretudo sob 

o ponto de vista etnográfico, acrescentando às categorias, conteúdo necessário à análise. 

 O foco era trabalhar o texto levando em consideração o ponto de vista de quem o 

produz: os profissionais da saúde. 

 Os estudos centrados no processo de elaboração das representações sociais, 

baseiam se em objetivos, cuja interface se dá entre explicações cognitivas, investimentos 

afetivos e demandas concretas oriundos do cotidiano (SPINK, 1995). 

 Além das entrevistas, os apontamentos sobre o contexto social e conteúdos históricos 

que anunciam os indivíduos pesquisados, são importantes para a compreensão das 

representações. 

 Sendo assim, alguns pressupostos são necessários, pois norteiam a pesquisa. Deste 

modo, os discursos trazem informações sobre quem os produz, expressam opiniões, 

interesses, expectativas, etc. 

 Existe ainda a ideia de que, quando falamos, falamos aquilo que o outro quer ouvir, 

na expectativa de responder de forma “adequada” às questões em pauta. Além disso, 

importa também o lugar do qual falamos, a classe social que pertencemos e a época em 

que estamos, bem como, a teoria que nos orienta da qual concebemos a realidade.  

 Conforme mencionado antes, o conteúdo da fala do entrevistado tem em si um 

conteúdo manifesto, explícito e outro latente, implícito; passível de observação, por meio 

das reações comportamentais dos sujeitos em pauta. O processo de análise considera 

essas manifestações. 
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 Das transcrições das falas, surgiu a necessidade de reagrupá-las de acordo com as 

perguntas do roteiro. Cada fala ao final da entrevista tem o registro a quem pertence (p. ex. 

E1, E2, etc.). 

 Respeitando assim o conjunto de ideias e os objetivos propostos, deu-se origem às 

categorias analíticas. São elas: percepção, definição, causas, experiência e efeitos. 

5.2. CATEGORIAS ANALISADAS 

 As categorias sinalizadas, previamente, foram melhor definidas, conforme sinalizado 

anteriormente, após o contato com o conteúdo da fala dos entrevistados. Sua elaboração 

partiu das perguntas do roteiro e da transcrição das falas dos entrevistados. Assim 

extraímos um conjunto de idéias que caracterizaram as categorias. Tais categorias 

tornaram-se uma estratégia analítica para alcançar o objetivo proposto pela pesquisa, 

partindo das perguntas do roteiro. 

 A primeira pergunta foi: 

 - “Quando se ouve falar sobre “violência” o que vem à sua mente?” 

 A categoria que se aproxima desta pergunta é a percepção. Buscamos nos aproximar 

do conteúdo da experiência psíquica do sujeito entrevistado, ao lançar a questão “o que 

vem à sua mente”. Buscamos contato direto com a experiência mnêmica (referente a 

lembranças que se conservam na memória) e afetiva do sujeito, numa tentativa de se 

afastar logo de início da possibilidade de racionalização da questão pesquisada. Não que 

a definição não fosse para nós interessante, mas nesse primeiro momento, gostaríamos de 

uma aproximação com o conteúdo do sentido, da impressão, da intuição do entrevistado, 

fazendo referência ao objetivo específico que visava a analisar as representações sociais 

da violência e seus possíveis efeitos na saúde do trabalhador.    

 Outra questão que também contempla a categoria percepção é a pergunta: 

 - Na sua opinião, esta unidade onde você trabalha está inserida em um local 

violento? 

 Como uma pergunta objetiva, dependendo da resposta tem-se acesso direto aos 

sentimentos e impressões dos entrevistados, fazendo link com a categoria efeitos. Caso a 

resposta seja “sim”, uma outra pergunta é feita: 

 - Como você se sente trabalhando em um local violento? 
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 Caso a resposta seja “não”, é feita a seguinte pergunta: 

 - Como você acha que as pessoas que trabalham em locais violentos se sentem? 

 A segunda pergunta foi:  

 - O que é violência para você? 

 A categoria que engloba essa pergunta é a definição. Entendida como derivação 

feminina, singular de definir, dar significação, sentido, explicar, revelar, determinar 

(FERREIRA, 2004). 

 A pergunta convoca a uma posição mais racional do entrevistado, clama pela 

significação do fenômeno. O que o entrevistado sabe sobre isso, qual a ideia cognitiva que 

se tem sobre a violência, muito mais da ordem do saber sobre o fenômeno, e menos sobre 

a ordem dos efeitos possíveis no corpo, na vida psíquica e laboral do entrevistado. 

 De acordo com essa lógica de análise, adentramos na categoria causas da violência 

enquanto fenômeno social, com a seguinte pergunta: 

 - Na sua opinião, quais as causas da violência? 

 Nessa pergunta buscamos nos aproximar da origem, motivo e possível razão da 

existência da violência. Ao falar sobre as causas da violência, o entrevistado verbaliza o 

entendimento que se tem sobre o que se é questionado, e porta na resposta o aglomerado 

de ideias que se adquire no tempo e na cultura, reflexo da sociedade em que se vive.    

 Nos aproximamos da categoria experiência quando lançamos a pergunta: 

 - Você já presenciou alguma situação de violência? 

 Desejávamos nessa pergunta adentrar no aspecto factual da experiência vivida pelo 

sujeito, de uma realidade palpável, possível de ser constatada. Essa pergunta faz link direto 

ao entendimento e à representação que o entrevistado tem sobre violência, porque ao 

respondê-la, o entrevistado recupera em seu arsenal histórico e cognitivo, o significado 

dado ao fenômeno da violência. Colocando-a então, em um patamar específico: por 

exemplo, associando-a à agressão física ou a um tipo de atuação.     

 Buscávamos contemplar o objetivo específico de identificação e repercussão da 

violência na saúde e prática laboral, do profissional de saúde. Acreditávamos que tal 
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pergunta facilitaria o acesso aos efeitos da violência no entrevistado, antecipando, não de 

forma direta, a última categoria de análise.  

 Naturalmente, a maioria dos entrevistados após o relato da situação presenciada ou 

vivenciada, verbalizaram o impacto dessa situação em suas vidas, consequentemente 

tivemos acesso aos efeitos na sua saúde e prática profissional. 

 A última categoria de análise, efeitos, foi precedida pela seguinte pergunta: 

 - Você acha que a violência afeta as pessoas, de que forma? 

 Apostamos que essa pergunta levar-nos-ia ao objetivo específico que se tratava de 

identificar os possíveis efeitos sofridos na saúde do trabalhador, e se tais efeitos interferiam 

nas suas condutas de cuidado. 

5.3 A FALA DOS PROFISSIONAIS 

 Durante os estudos acerca da teoria das representações sociais e do fenômeno da 

violência, a teoria permitiu modificar nosso olhar em relação ao conhecimento do senso 

comum. Observamos que o conhecimento dos trabalhadores, senso comum, não apenas 

alimenta o próprio conhecimento científico, como constitui-se numa teoria que interfere em 

comportamentos e práticas. 

5.3.1 Categoria Percepção 

 A linguagem falada, objetiva os significados dados pelo individuo de algo que se 

procura expressar. A linguagem gestual complementa e denuncia o conhecimento, a 

experiência, as sensações, a respeito do objeto em questão.  

 Perceber é também conceber sentido, e para cada pessoa uma sensação é 

desencadeada. 

 Podemos observar através dos trechos abaixo: 

 “O que eu sinto, assim o que eu penso em relação à violência, são vários aspectos, desde 

aquela violência material, e a pessoa chegar em você, e a violência visual você tá vendo e aquilo 

acabar mexendo com você, é o que penso, são os tipos de violência que eu entendo e que eu vejo 

aqui no trabalho” (E7). 

 “Eu acho que é uma sensação de impotência, a violência está em um pouquinho de tudo né?! 

A violência não está só dentro da comunidade né, tá nessa politicagem nessa roubalheira toda, tudo 
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isso é uma violência contra a população eu acho que é uma sensação de impotência que são coisas 

que infelizmente é aquele ditado uma andorinha só não faz verão, a gente não consegue fazer nada 

pra mudar isso a gente vive nessa situação não porque a gente quer é porque a gente não tem 

forças pra conseguir mudar, eu por exemplo sou muito pequena pra querer mudar isso tudo” (E11). 

 Houve entrevistas em que o trabalhador, numa tentativa de fuga de verbalização de 

seus sentimentos, racionalizava a resposta. Apresentando a ideia sobre o que se pensa, 

afastando assim do afeto que se sente. Vejamos: 

 “Violência para nós profissionais da saúde tem um conceito muito mais específico, a violência 

pode ser doméstica, familiar, pode ser também a física e a psicológica, tem muitos tipos de violência 

e pode ser violência em mulher e no homem também, pode ser violência como falar diferente agredir 

a pessoa verbalmente, pode ser violência física por um aspecto físico na pessoa” (E6). 

 “Violência é um campo muito amplo, que é violência doméstica, sexual, psicológica violência... 

de segurança que bala de tráfico que a gente mais sofre, mas tem o outro lado que é camuflado 

que é a violência doméstica que é muito complicado a parte mais difícil eu acho, você não tem 

quase acesso, você não sabe como tratam a criança, como o casal se trata, como tratam a criança, 

então a gente vê muito aqui a criança com pedido de acompanhamento para um psicólogo porque 

tá ruim na escola, tem que ver como as crianças observam os pais dentro de casa e a gente sabe 

que esse tipo é muito mais difícil de enxergar” (E12). 

 Em relação à outra pergunta (Na sua opinião, esta unidade onde você trabalha está 

inserida em um local violento?), referente também a categoria percepção, a maioria dos 

profissionais de saúde responderam que “sim”, exceto duas pessoas que responderam 

“não”, entretanto foram contraditórios seus argumentos, acabavam por dizer que trabalham 

em local violento, vejamos: 

 “Não, ainda tem lugar pior que aqui, aqui a gente ainda consegue conviver com os moradores 

até com os meninos, eles respeitam a gente não mexe com a gente. (entrevistadora: você diz, 

meninos do tráfico?) É, eles não mexem com a gente não, não perturbam em nada, até nos avisam 

quando a polícia está entrando, eles avisam, “olha não entra porque a polícia tá na rua” 

(entrevistadora: então aqui é ou não um lugar violento?) É violento” (E15). 

  “Aqui eu não considero que ela esteja inserida, a gente tá bem fora da comunidade, quando 

chega aqui, que percebe que tem comunidade lá dentro, mas como ACS a gente trabalha com o 

público lá de dentro, então a gente tá inserido e não tá ao mesmo tempo, porque a gente trabalha 

tanto com a parte da comunidade e um pouco fora, com as pessoas que tem condições” (E3).
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 A função da percepção clama à reflexão, uma vez que, não pode ser considerado 

meramente, por um caminho racional. Os órgãos dos sentidos estão à disposição da 

percepção. A memória, o pensamento, fazem conexão com a função dos sentidos e 

manifestam a relação do homem com a natureza das coisas, além de dar indícios de sua 

essência (MARIN; OLIVEIRA; COMAR, 2003).  

 A percepção nos entrevistados se dá pelos aspectos relacionais existentes no 

contexto no qual se manifesta a violência. 

 Nos quadros 1 e 2 procuramos sintetizar, esquematicamente, as ideias associativas 

referentes a categoria percepção. 

Quadro 1 - “O que vem à sua mente”? 

TEMAS PROFISSIONAIS 

Agressividade Uma atitude violenta gera outra violenta (reação) 

Conflito armado Tiroteios. Polícia. Bandido  

Tipos de violência Doméstica. Familiar. Verbal. Psicológica. Física. 

Tráfico de drogas Tiroteio. Bala perdida. 

Proteção  Ações de proteção. 

Impotência Uma andorinha só não faz verão. Fazer a diferença é difícil. 

Ausências  Falta de qualidade de vida. Falta de educação. 

  

 A percepção se nutre da associação entre problemas sociais e culturais relacionada 

ao território estudado, onde se tem famílias pobres, desemprego e ausência do poder 

público, parece ser a resposta aos nossos questionamentos sobre a comunidade local. 

Quadro 2 - “Inserção em local violento” 

TEMAS PROFISSIONAIS 

Mal-estar Fico tremula. Fico nervoso. Fico apreensivo 

Tensão Gera conflitos. Qualquer barulhinho dá medo. Diminui minha 

produtividade. Gera baixa autoestima. Fico receosa. 

Risco  É perigoso. Não é seguro. Qualquer momento tem conflito. Lá dentro 

acontece coisas. Tem lugar pior. Local sem saída. 

Insegurança Me sinto inseguro. Toda a equipe se sente insegura. 

Doença Estou doente por trabalhar aqui. 
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5.3.2 Categoria Definição 

 Esta questão nos convoca a retomarmos brevemente o conceito e a questão da 

dificuldade em definir o fenômeno da violência, pois, por se tratar de um fenômeno 

multifacetado, de múltiplas determinações, o resultado de suas manifestações tornaram-se 

problema de saúde pública, o que faz ressoar na vida dos individuas e coletividades, 

(BARCELLOS, ZALUAR, 2014; MINAYO, 2006, SANTANA, 2015; CRUZ, AZEVEDO, 

GONÇALVES, 2011; TOLEDO, 2013). 

 Observamos algumas falas que justificam essa dificuldade em definir o fenômeno: 

 “Violência é.... eu acho que é....ah é complicado.... porque pra mim não é só ... acho que é 

um pouco agressão, não só física, mas verbal, a pessoa usa de seu poder para influenciar na vida, 

na situação de outras pessoas, eu acho que isso tudo é um pouquinho da violência” (E11). 

 “É complicado eu te dizer o que é violência é tanta coisa, tanta coisa, a violência já começa 

em casa com os pais com a comunicação, os interesses dos pais, a gente trabalha aqui na 

comunidade vê isso o desinteresse, de não saber o que o filho tá fazendo, a maioria dos moradores 

largam o filho de mão” (E14).  

 “Pra mim eu não sei explicar direito o que é violência, acho que tem a ver com a falta de 

educação tá faltando muita coisa, se você tiver uma família melhor não vai participar da violência, 

tanto é que aqui dentro é mais por parte da família não dar atenção aos filhos eles ficam largados 

no meio da rua, chega em casa com roupa nova tênis novo o pai e a mãe não quer saber donde 

veio, eu acho que a família é a estrutura pra tudo se você não tiver uma família boa você não vai 

ser ninguém na vida, pra mim a violência começa aí na parte da família que não dá estrutura pros 

próprios filhos” (E15). 

 “Eu acho que é alguma atitude, alguma ação, em que uma pessoa, ao interagir com outra, ela 

não leva em consideração a dignidade da pessoa, não leva em consideração, sei lá, os 

pensamentos, o que a pessoa tem dentro de si como construção da vida do mundo, da visão do 

mundo, daí você chega como se fosse, de forma agressiva mesmo, rompendo com as questões da 

pessoa sem ela nem poder se defender ou defendendo ou não, mas não sei muito bem conceituar 

o que é.” (E1). 

 “Ai gente, eu não sei, acho que violência é falta de respeito, começa por ai, porque se você 

for ver essa bandidagem aí, é tudo criança, tudo jovem nascido e criado no lugar e não respeita, 

eles dão tiro pra tudo quanto é lado” (E8). 
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 Oscilante, a violência aponta realidades muito diferentes, é uma preocupação 

eminente e tem tomado contornos cada vez maiores em vários contextos sociais (COSTA, 

COUTINHO, ARAUJO, 2011).  

 “O termo violência comporta inúmeros fenômenos o que a torna pouco precisa” 

(FERRARRI, 2006, p.51). 

 Definir a violência a partir da temática da perda de um direito, sobretudo perda de 

liberdade é algo que apareceu em várias entrevistas.  

 Vejamos esses trechos: 

 “Violência pra mim é ser impedida de fazer o que você faria normalmente no seu direito de ir 

e vir, sem ter que pedir satisfação a ninguém de poder receber alguém na sua casa sem a 

intervenção do tráfico parar na rua, isso é uma violência, você entrar e sair de casa o horário que 

você quiser” (E3). 

 “Violência é tudo isso, é você ser tolhido de fazer o que você quer, às vezes, você se obrigar 

a fazer o que você não quer, pressiona você a fazer aquilo que você não gosta, isso é violência” 

(E12). 

 “Violência pra mim, é você tirar o direito, você tem o direito de ir e vir, de ter uma vida normal, 

e de repente isso lhe é cortado. (entrevistadora: que é que corta?) na verdade quem corta são as 

próprias pessoas que escolhem o caminho que não são para serem escolhidos, a gente gostaria de 

ter uma vida mais tranquila, poder ter mais liberdade no local onde a gente mora, aqui por exemplo 

a gente passa por situações que não sabe se volta pra casa.” (E13). 

 Em relação a esta categoria, os trabalhadores consideraram violência como sendo 

uma atitude agressiva com formas diversas, envolta em multisignificados, fundamentada 

em ausências que geram perdas, como a perda de liberdade. 

 É importante considerar que, ao definir o fenômeno da violência, o trabalhador, trata-

a como bem entende. Isso se dá porque através do processo de objetivação, característica 

da representação social, o objeto, no caso a violência, se situa não com vistas ao conteúdo 

científico, mas em relação a uma série de significados e situações em que se encontra. 

 “Para Jodelet, a objetivação de um determinado conceito ou objeto, por parte dos 

sujeitos, dependem basicamente dos condicionantes culturais” (ALVEZ MAZZOTTI, 2000, 

p.6, apud CRUSOÉ, 2004, p.107). 
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 Como nos alerta Porto (2010) é dentro de um universo simbólico que se nomeia ou 

classifica um ato como violência: “(...)enquanto representações, são forças simbólicas que 

se colam aos fatos, ora justificando-os ora se prestando à crítica social” (PORTO, 2010, 

prefácio, p. XV).  

 No quadro abaixo, temos a síntese da definição dada pelos entrevistados.  

Quadro 3 - “O que é violência”? 

TEMAS PROFISSIONAIS 

Atitude/ Ato Não leva em consideração a pessoa, a dignidade 

da pessoa. Ato que se aplica ao outro 

Agressividade Forma de agredir o outro 

Perda de liberdade Não ter direito de ter vida normal. Tiram o direito. 

Obrigam a fazer o que você não quer. Ser 

impedida de fazer algo. Não pode falar, abrir a 

boca. 

Formas de violência  Várias formas de violência. Violência moral. 

Violência armada. Maltrato físico. 

Polissemia A violência significa muita coisa. É tanta coisa. 

Ausência  A bandidagem não respeita. Falta muita coisa. 

 

5.3.3 Categoria Causas 

 As Causas são identificadas na seguinte pergunta: -Na sua opinião, quais as causas 

da violência? 

 O tema ‘Ausências’, verbalizada pela palavra “falta”, permeou a maioria das respostas, 

“falta de educação”, “falta de oportunidades”, “falta de estrutura familiar”, “falta de emprego”, 

“ falta de diálogo”, entre outras.  

 Podemos observar nas entrevistas: 

 “Tem muitas... a falta de diálogo dentro de casa, a falta de opção, tem muitos meninos 

envolvidos com o tráfico, é falta de opção, mas também tem muitos que a gente sabe que é 

comodismo, é fácil chega ali ostenta uma arma, falta de emprego, de saneamento” (E12).  

 “Pra mim, é falta de estrutura familiar, as questões socioeconômicas, acho que droga mesmo 

né, qualquer droga, falta de emprego, falta de estudo, evasão escolar no caso né, que eu me lembre 

só” (E16).    
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 “Bom, eu acho o que pode causar a violência é a falta de respeito, falta de empatia, de se 

colocar no lugar do outro, falta de amor, falta de equilíbrio mesmo, uma pessoa que não é 

equilibrada ela vai tratar o outro de forma desequilibrada, vai gerar desequilíbrio no outro, vai gerar 

uma cadeia de violência” (E1). 

 “Educação, falta de oportunidade, uma estrutura familiar também” (E2). 

 “Nem só aqui mas em todo lugar mas acho que é a....falta de....claro que a educação, a falta 

de educação, das oportunidades, influencia bastante...porque a gente vê na comunidade que os 

jovens saem da escola muito cedo, a evasão escolar é grande e acaba que vão para o lado mais 

fácil, eles acham mais fácil. Então tem a questão da falta de perspectiva de vida, da falta de estudos, 

mas hoje em dia acho que está faltando também um pouco de.... da questão moral mesmo das 

pessoas em definir o que é certo e errado, essa questão desse limite muito tênue entre o que é 

certo e errado, que está levando não só os jovens, mas de uma maneira geral todos para essa 

questão da violência” (E5). 

 A maioria dos entrevistados considera a violência como resultado das condições 

socioeconômicas da sociedade contemporânea. As causas estão ligadas ao descaso do 

governo com a população, sobretudo a de menor renda, sendo a violência consequência 

do desemprego, da falta de moradia adequada, de diálogo o que favorece a 

desestruturação familiar. Há que se ponderar as particularidades de cada grupo social. 

Entretanto, as consequências são sentidas para todos. Como por exemplo o uso abusivo 

de drogas, que parece ser uma resposta visível do mal-estar causado na sociedade.  

 Observemos o quadro a seguir, síntese das causas da violência segundo os 

entrevistados. 

Quadro 4 - “Causas da violência” 

TEMAS PROFISSIONAIS 

Ausências  Falta de respeito. Falta de diálogo. Falta de empatia. Falta de 

emprego. Falta de oportunidades. Falta de perspectiva de 

vida. Falta estrutura familiar. Falta de equilíbrio. 

Específico / Particular Depende da pessoa. Depende da comunidade. 

Desigualdades Diferença entre pessoas. Igualdade em todos os  setores.  

Uso abusivo de drogas  Álcool. Tráfico de drogas. 

Intolerância  Relacionamentos. 

 



77 
 

5.3.4 Categoria Experiência 

 Vejamos os seguintes trechos, referentes a pergunta: -Você já presenciou alguma 

situação de violência? 

 “Já aqui muitas, esse final de semana eu presenciei uma menina de 17 anos, que é mulher 

de bandido, ele deu muito soco no rosto dela, porque ela tava falando que ele traiu ela, aí ela foi 

chamar a atenção dele e ele deu muito soco, puxão de cabelo, deu dois socos que jogou ela no 

chão” (E9).  

 “Aqui várias vezes, até de morte na nossa frente” (E15).  

 “Já muitas. Uma foi comigo mesmo, fui assaltado em frente à casa da minha mãe eu parei 

para deixar ela um cara me abordou levou o carro, celular meu e dela, da minha filha, tudo nosso. 

E o outro, eu presenciei um assalto de um roubo de um carro numa rua lá em São Gonçalo, isso 

era cedo umas oito, nove horas da manhã eu tava indo em direção ao Engenho Pequeno, a caixa 

d’água ali, aí um carro fechou o outro, saiu uns rapazes armados de fuzil, a minha reação, aquilo 

que te falo... a proteção, a primeira rua que vi eu entrei, sai do carro e entrei num bar que tinha lá e 

sai do carro” (E10). 

 Os entrevistados apontaram a variedade de manifestações de violência, dos conflitos 

armados, da violência verbal a física, passando pela doméstica, que acontece dentro do 

núcleo familiar, traz prejuízos iminentes a dignidade humana, ameaça a vida e 

consequentemente representa um risco. 

 Os profissionais de saúde não podem e, na prática não ficam alheios as situações de 

violência ocorridas em seu cotidiano de trabalho. É uma tarefa constante estarem atentos 

a essas manifestações. A maioria recebe capacitações e são formados para fazerem o 

devido manejo dos casos que identificam; fazem encaminhamentos para os dispositivos 

adequados ou de acordo com suas possibilidades e condições, tratam seguindo protocolos 

e procedimentos pré-definidos. É importante lembrar que a abordagem profissional deve 

compreender o fenômeno em seus aspectos relacionais, considerando o contexto no qual 

se manifesta e o significado que lhe é conferido (NUNES; SARTI, OHARA, 2008).    

 Um importante aspecto observado durante as entrevistas foi a constatação que a 

violência não é apenas uma experiência coletiva, vivenciada na presença dos colegas de 

trabalho e das pessoas da comunidade, mas uma experiência subjetiva, restrita ao campo 

privado, intima, comunicada por meio da empatia e transferência positiva na relação entre 

pesquisadora e entrevistado.  
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 Experiência privada que faz pontuar que a violência tem uma dinâmica objetiva e 

subjetiva, fruto da sociedade contemporânea brasileira (PORTO, 2010). 

 O quadro abaixo traz uma síntese dessa reflexão. 

Quadro 5 - “Situações de violência” 

TEMAS PROFISSIONAIS 

Núcleo familiar Parentes. Pessoas próximas. Experiência familiar. 

Conflitos armados Tiroteios. Troca de tiros. Alcance das armas. 

Risco A polícia entra na comunidade. Situação estranha. Assalto 

a mão armada. 

Violência verbal Respostas grosseiras. Xingamentos.  

Ameaça Paciente chega falando que vai agredir. Forçar atendimento. 

Tirar “onda” com os profissionais. Querer resolver logo. 

Violência doméstica Homem maltrata mulher. Bandido soca a namorada. 

Sofrimentos aos filhos. 

Violência física A mulher bate com o guarda-chuva na técnica.  

 

 Falar das experiências pessoais ou até mesmo fazer referência a algum caso ou 

pessoas é de alguma forma se colocar na situação, enquanto expectador ou até mesmo 

participante da situação de violência, neste ponto nos aproximamos de certa forma a última 

categoria, efeitos. 

5.3.5 Categoria Efeitos 

 Não foi surpresa constatar que todos responderam positivamente à pergunta: -Você 

acha que a violência afeta as pessoas, de que forma?  

 De maneira direta, falaram sobre os efeitos sentidos, psíquicos ou não. Alguns 

entrevistados se posicionaram subjetivamente, relatando em si próprio os efeitos da 

violência.    

 “Psicologicamente, principalmente, porque o que a gente mais vê aqui, quando tem tiroteio, é 

as pessoas vindo com pressão alta, a pressão descontrolada, a pessoa chega aqui falando que tá 

passando mal e a pressão tá alta, não baixa, a maioria das vezes por que teve tiroteio ou baile funk 

a noite toda, e a pessoa não conseguiu dormir, e então já fica aquele nervosismo, a pessoa fica 

agitada, pressão sobe; não vê meu filho, por causa dos tiros deu gagueira nele” (E2). 
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 “A gente fica nervoso, até entre a família a gente fica nervoso, grita com as pessoas dentro 

de casa, tipo assim, fica aquele medo, entendeu? Violência também..... as crianças que a gente viu, 

nascido e criado, que a gente viu e vê na boca de fumo, dá uma tristeza...eu conheço a maioria né, 

dá uma tristeza eu fico pensando nas mães,  a gente conhece a mãe né, eles também, mas mais a 

mãe né, nenhuma mãe cria um filho pra isso” - a entrevistada se emociona- (E4). 

 “Mexe com a pressão, com a saúde, com a cabeça, agora depende, eu acho que depende de 

pessoa pra pessoa, o que eu sinto é diferente do que a médica sente, do que a técnica sente” (E7). 

 “Afeta fisicamente, mentalmente, psicológica, econômica, financeira” (E12). 

 “Com certeza, a gente vê aqui o número de pessoas hipertensas, os diabéticos, os que fazem 

uso de ansiolíticos, muita receita controlada, isso tudo é desencadeado pela violência, as pessoas 

moram nessa comunidade, o número de hipertensos, que chegam aqui com ansiedade. Já virei 

hipertensa, sou hipertensa grave, minha pressão já chegou a 22 e atualmente eu tomo ansiolítico 

faço tratamento com psicólogo e psiquiatra (entrevistadora: você acha que tem a ver?) com certeza, 

porque foi depois de alguns quadros de tiros.” (E16). 

 As representações sociais se inserem num contexto produzido pelo sujeito como 

prolongamento do seu comportamento. Ao verbalizarem o que sentem, os profissionais de 

saúde associam o afeto diretamente com o objeto, determinando-o, caracterizando-o.  

 Os profissionais de saúde situam a violência como um determinante da saúde e da 

doença. Seus efeitos geram medo e insegurança, tornam os corpos vulneráveis e mesmo 

sendo algo sério, tornou-se rotineiro e comum. 

 Enquanto um problema social, torna-se uma prática costumeira na sociedade 

brasileira, passível de naturalização, consequentemente banalização, como bem vimos nas 

falas e posicionamentos dos entrevistados, gerando em alguns casos um efeito cômico. 

 Exemplo: 

 “A gente já pegou situações que tava tendo franco tiroteio bem próximo daqui, a gente tem a 

área que a gente elege de mais segurança no posto pra ficar e paciente zoar assim: a lá a doutora 

está no chão (E5).  

 Vejamos o quadro 6, mostra-nos uma síntese dos efeitos surtidos nos entrevistados.   
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Quadro 6 - “O que sente; como afeta” 

TEMAS PROFISSIONAIS 

Medo Fico assustado. Fico apavorado. Agora vou 

morrer. 

Insegurança Não saber o que fazer. Sentir desprotegida. 

Determinante de saúde/doença Adoecimento. A creche e a escola fecham. 

Repercute na vida da comunidade. 

Transtornos mentais Altera o humor. Nervosismo. Tratamento 

psiquiátrico. Confusão. Saúde mental abalada. 

Problema psicológico. Síndrome do pânico. 

Psicologicamente.  

Hipertensão Pressão alta. Pressão descontrolada. Pressão 

arterial. Medicalização. Receita controlada. Parte 

orgânica. 

Insônia  Madrugada. Não consegue dormir. 

Alteração comportamental Agitação. Ansiedade. Sem forças. Irritabilidade. 

Cansaço. Procura manter a calma. As pessoas 

ficam mais frias. Em alerta sempre. 

Banalização da violência A paciente zombou da médica. Dá vontade de rir. 

Isso é normal. Acostuma com a situação. 

Vulnerabilidade O lugar é violento. Aqui é complicado. 

 

5.4 Em busca de uma síntese 

Neste item descreveremos a lógica que ordena, no nosso ponto de vista, a fala dos 

entrevistados, no contexto das categorias analisadas.  

 As falas dos profissionais adquirem significado à medida que lançamos luz sobre elas 

e as consideramos matéria prima para nosso trabalho.   

Na psicanálise a violência é vista sempre em um referencial que mostra que 

o encontro com a linguagem não é sem consequências para o humano. 

Compreender a violência por meio desse ensino supõe adentrar-se na 

constituição do laço social, considerar os discursos que imperam em dado 

contexto histórico e não perder de vista as formas como os sujeitos são 

capazes de responder aos mesmos, já que a pulsão está presente também 

em momentos pacíficos (FERRARI, 2006, p. 51). 

 Na releitura da transcrição, temas surgiram associados às ideias dos discursos que 

possibilitaram a variedade de achados que compuseram a lógica analítica.  
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No quadro 7 sintetizamos, esquematicamente, os temas que surgiram dos discursos 

a partir das categorias analíticas.  

Quadro 7 - Temas e as categorias analíticas 

 PERCEPÇÃO DEFINIÇÃO CAUSAS EXPERIÊNCIA EFEITOS 

Questões 

Disparadoras 

-O que vem à 

sua mente? 

-Inserção em 

local violento” 

-O que é 

violência 

-Causas da 

violência 

-Situações da 

violência 

-O que sente, 

como afeta 

T
E

M
A

S
 

 

Agressividade Atitude/Ato Ausências Conflitos 

Armados 

Insegurança 

Conflito 

armado 

Agressividade Específico/ 

Particular 

Risco Determinante 

de saúde 

Tipos de 

violência 

Perda de 

liberdade 

Desigualdade Violência 

verbal 

Transtornos 

mentais 

Tráfico de 

drogas 

Formas de 

violência 

Uso abusivo 

de drogas 

Ameaça Hipertensão 

Proteção Polissemia  Intolerância Violência física Insônia 

Impotência Ausências  Núcleo familiar Alteração 

comportamental 

Ausências    Banalização da 

violência 

Mal estar    Medo 

Tensão     

Risco     

Insegurança     

Doença     

 

 A leitura flutuante do material e escuta atenta, permite que temas apareçam e 

dimensões principais do discurso sejam construídas, de forma a conceder um “mapa” que 

nos dá uma noção da associação de ideias entre elas.  

 Constata-se com esse quadro acima a variedade de entendimento presente em uma 

única dimensão. 
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6. DISCUSSÃO 

 Nas próximas linhas veremos a discussão dos resultados da pesquisa, é importante 

considerar que as anotações do diário de campo e a observação participante da 

pesquisadora corroboraram na reflexão acadêmica. 

6.1 Notas perceptivas de uma pesquisadora 

 Impressionou-nos o tempo de trabalho, de experiência dos profissionais entrevistados, 

o quanto de dedicação à atenção básica e o real desejo e a firme vocação em desenvolver 

um trabalho de qualidade à população. Contudo, constatamos nesse um ano de pesquisa 

e contato com o campo, algumas mudanças, tais como: a mudança comportamental dos 

profissionais; o clima harmonioso de trabalho nos módulos, e as relações interpessoais 

entre eles e os usuários. Observamos essa mudança comportamental dos profissionais 

ocorrer nos últimos meses do ano. Associamos ao processo seletivo em curso, a 

convocação de nova seleção de contratos para atuação no Programa, extinguindo-se 

assim, de maneira abrupta, os contratos desses trabalhadores, não garantindo a priori, os 

seus direitos trabalhistas e legais derivado de anos de trabalho desenvolvido. Observamos 

que essa convocação de nova contratação, nos últimos meses deste ano, marcou os 

profissionais de maneira negativa, representando para a maioria uma violência, violência 

que julgamos de ordem institucional. Ativou sentimento de insegurança, desprezo, 

impotência e não reconhecimento por anos trabalhados. 

 Vejamos alguns trechos que expressam o que foi dito anteriormente: 

 “Tô chegando numa conclusão que tudo é violência aqui” (E6). (Fala diante da notícia de que 

haveria nova contratação em meio ao desconhecimento do edital ainda não publicado) 

 “A sensação que tenho é que quanto mais o profissional se compromete com o seu trabalho, 

mais ele adoece, porque “eles” querem números” (E1). (Fala durante uma conversa informal entre 

pesquisadora e profissional de saúde) 

 “A gente não sabe o que vai acontecer, dia 30 de setembro todos serão demitidos, não temos 

informação clara sobre isso, ninguém sabe de nada, só falam que será feito um contrato, mas não 

sabemos qual empresa e como se dará isso, se vão pagar os 40% de multa, acho que não vão 

pagar é nada, vão mandar assinar um contrato abrindo mão dos 40%, isso gera desânimo na equipe 

e incertezas, todos estão angustiados” (Relato em uma conversa informal entre pesquisadora e 

profissional, diante do boato de nova contratação) 
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  A profissional que fez esse relato acima foi uma pessoa que não quis submeter-se a 

entrevista. Entretanto foi a que mais contribuiu para a pesquisa através de sua linguagem 

corporal e verbal não diretiva às perguntas do roteiro da entrevista, mas durante todo o 

processo de observação do campo foi possível conhecer sua maneira de pensar e seu 

posicionamento em relação a algumas questões caras ao estudo. 

 Segundo Weil & Tompakow (2015), o corpo fala sem palavras, pela linguagem 

corporal diz-se muitas coisas aos outros, é uma linguagem que não mente, uma forma de 

comunicação. Basta ter um interlocutor, uma pessoa que se interesse em decodificar essa 

linguagem.  

 Como mencionado anteriormente, julgamos que tal situação apresentou-se de forma 

inadequada e sem os devidos esclarecimentos aos trabalhadores da saúde que, há tantos 

anos, atuam nos serviços assistenciais de saúde. Não criticamos a abertura do processo 

seletivo público simplificado, visando à contratação de pessoal para atuar no Programa 

Médico de Família de Niterói. Entendemos que, amparados por leis e decretos municipais, 

é atribuição da Fundação Municipal de Saúde de Niterói prover recursos humanos para 

atender às necessidades da população no que tange à oferta de cuidados em saúde. Não 

somos contrários à renovação de profissionais qualificados e devidamente capacitados 

para tal trabalho. No entanto, a forma como se deu a notícia de tal processo não foi feliz, 

promovendo insegurança e distúrbios de comunicação entre os profissionais e gestão. 

Interpretamos que seria importante que os coordenadores e ou supervisores dos módulos 

pudessem comunicar às equipes antecipadamente a real razão e necessidade da gestão 

em provocar tal processo seletivo, assim como divulgar as fases do processo, esclarecendo 

as dúvidas relacionadas a questões trabalhistas. Seria no mínimo respeitoso com quem 

dedicou seu tempo de trabalho e vocação ao município.  

 “Lembro que fiquei muito angustiada, com uma vontade de chorar, com um sentimento total 

de impotência, quando em um determinado dia cheguei na unidade, e me deparei com os 

profissionais sentados conversando sobre o “boato” de que ficariam desempregados, rolou logo de 

cara uma contratransferência, remeteu-me a situações vividas na época em que atuava na clínica 

e a maneira como a gestão lidava com determinadas situações, a ponto de culpabilizar o trabalhador 

pelos insucessos das ações em saúde, não reconhecendo sua atuação como co-responsável pelo 

processo de cuidado às pessoas; associei logo de imediato com questões de violência e fiquei me 

perguntando se não seria uma violência institucional, a ser enfrentada pelo trabalhador, assim como 

os efeitos que eram visivelmente observados”(Anotações do diário de campo). 
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 Segundo a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima –APAV, em sua folha 

informativa, define Violência Institucional, qualquer tipo de violência exercida no contexto 

da instituição, praticada contra pessoas de ambos os sexos e de qualquer idade; também 

identificada como assédio moral ou mobbing, trata-se de um conjunto de condutas que 

reúnem outros tipos de violência, sendo a mais comum a psicológica, vitimando o 

trabalhador, agredido por seu superior ou colega.14  

 As consequências, no geral, para a vítima são nocivas à sua saúde, tais como: baixa 

autoestima, ansiedade, depressão, irritabilidade, angústias, alterações psicossomáticas, 

entre outras. 

 Vale destacar a fala de uma profissional de saúde em que observamos claramente a 

consequência em sua saúde e paralelamente em sua prática laboral: 

 “Essa insegurança essa angústia, foi me deixando assim, foi gerando outros sentimentos, 

sentimento de fracasso, sentimento de quando você sente que você não está conseguindo chegar 

a um objetivo, sentar numa mesa e tentar planejar seu trabalho e dizer dessa vez eu vou conseguir 

mas por conta desse sentimento que é uma coisa de dentro, que a gente não consegue tratar 

sozinho e às vezes não sente que no outro, o apoio que esperava no trabalho, nunca ia pra frente 

e aí com o passar do tempo cada vez mais esse sentimento foi crescendo, foi crescendo dentro de 

mim e eu não me sentia mais a mesma, entendeu?” (E1). 

 Silva (2006) discorre sobre o desvio social e a institucionalização. Constata que 

algumas instituições passam a reproduzir internamente os desvios que deveriam combater 

e alerta para que os profissionais da saúde compreendam a natureza das violências 

possíveis de serem enfrentadas dentro das instituições.  

 Acreditamos na necessidade do profissional em buscar conscientizar-se dos efeitos 

psíquicos sentidos na sua subjetividade, decorrente da relação com a instituição onde atua, 

diferenciando-os dos sintomas relativos à própria instituição, que não diz respeito ao 

profissional, mas que aponta para esse desvio que Silva (2006) posiciona em seu texto: 

Violência Institucional: O difícil diagnóstico de saúde de suas vítimas. 

 A contratransferência seria a o gatilho para essa possibilidade de diferenciação, 

resultado da influência dos acontecimentos relacionais na vida do analista, aqui do 

pesquisador. É considerada como uma ferramenta fundamental na teoria psicanalítica, 

                                                           
14 Disponível em: https://apav.pt/apav_v3/index.php/pt/folhas-informativas  
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conceito cunhado por Sigmund Freud, como uma experiência necessária, mas um 

problema a ser resolvido, remete e afeta o analista no cotidiano da clínica (ZAMBELLI, 

TAFURI, VIANA, LAZZARINI, 2013). 

 Esta ferramenta ajuda a se aproximar dos sentimentos que surgem diante das 

situações em que o trabalhador vivencia. Assim como a pesquisadora pôde identificar a 

partir do comportamento dos profissionais da unidade e perceber-se triste, angustiada foi o 

gatilho inicial para a aproximação com seus sintomas e assim diferenciá-los, no sentido do 

que é da pesquisadora e o que se trata da instituição. 

 Diante dos resultados, no que tange à tentativa de explicar as causas da violência, 

observamos que o tema ausências apareceu em quase todos os discursos, e em algumas 

categorias de análise, com grande associação ao conceito de desigualdades e pobreza, 

articulados a problemáticas sociais. 

 Contudo, associar exclusivamente a violência à ausência, como visto através dos 

resultados, pode levar a uma análise insuficiente do fenômeno, pois se exclui as camadas 

mais favorecidas da sociedade. Trata-se de um imaginário social presente na coletividade; 

por isso não se deve assumir as representações sociais como sinônimos de realidade, 

ambas são processos distintos ainda que interconectados (PORTO, 2010). 

 A violência não é fruto exclusivamente da ausência, mas sim de múltiplas lógicas em 

ação, uma vez que o social, espaço de vigência de princípios contraditórios, de pluralidade 

de normas e valores, orienta suas ações. 

 Segundo Zaluar (2004), em uma entrevista ao jornal Folha de São Paulo, explicar a 

violência tomando apenas a pobreza e a desigualdade como causas únicas, torna a 

discussão simplista, uma vez que se considera o modelo de complexidade para o 

fenômeno, onde vários elementos estão em jogo; ou seja, considerar a pobreza, por 

exemplo, como única causa está ultrapassada, não explica o fenômeno.  

 Um outro ponto caro à discussão é desmontar a associação direta entre o fenômeno 

da violência e a falta. Não se pode simplesmente justificar o fenômeno pela falta, pela 

ausência de algo ou de alguém. A falta é componente importante e essencial ao sujeito. De 

acordo com a teoria psicanalítica, a falta corresponde a um objeto perdido, fruto da evolução 

humana e é justamente por estar perdido que se deseja encontrá-lo, sendo a linguagem o 
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produto desta falta. Consequentemente, inscreve o sujeito num mundo simbólico das 

relações interpessoais (JORGE, 2008).     

 Buscar as causas de determinado fenômeno, sintoma ou doença tornou-se algo 

culturalmente valorizado e facilitado. Sobretudo na era tecnológica em que vivemos, a mídia 

além de inserir uma quantidade significativa de informação sobre vastos produtos, estimula 

o consumo e consequentemente interfere em demandas, atitudes e comportamentos, 

determinando assim não só o desenvolvimento tecnológico, mas também social (PIMENTA; 

PRATA-LINHARES, 2013). 

 Concordamos com Zaluar (2004) que buscar uma explicação casuística, a partir dos 

conceitos de desigualdades e pobreza, trata-se de uma argumentação simplista referente 

ao determinismo econômico, idéia que deve ser refutada uma vez que se considera a 

multiplicidade de eventos e experiências do fenômeno da violência. 

 Como vimos anteriormente, em Minayo (2006), a violência porta uma estruturação 

própria que clama ser compreendida a partir das relações interpessoais, intrapessoais e 

sociais. 

 Entretanto, é preciso lembrar que durante o estudo, a noção de multisignificados 

apareceu nos discursos, identificando a complexidade da violência a partir de múltiplas 

raízes. 

 Reafirmamos por meio dos resultados, o que Minayo (2006) apontou como sendo a 

violência um fenômeno polissêmico de caráter biopsicossocial.  

  Segundo Porto (1999) estamos diante de uma marca social heterogênea, sob a lógica 

de múltiplos arranjos coletivos e de condutas. A fragmentação é alimentada pelas 

desigualdades e pluralidades de valores e a violência seria a estratégia criada pela 

sociedade como forma de organizar e reorganizar o espaço social de atuação. 

 A característica do fenômeno permite supor que há formas de representações sociais 

que atravessam a sociedade como um todo, em relação ao seu entendimento e condução 

de suas práticas, pois tem potencial de serem produtoras de sentido e orientadoras de 

conduta (PORTO, 1999). 

 Santana (2015) já nos alertava para os efeitos negativos, sentidos por meio de 

sentimento de vulnerabilidade e impotência que repercutia nos indivíduos moradores ou 

não do território. 



87 
 

 Apesar deste estudo não ter feito distinção entre os grupos de entrevistados é inegável 

nossa percepção em relação a diferença nas falas e posicionamentos. Podemos citar uma 

concepção comum a alguns profissionais que apareceu nos discursos, como por exemplo, 

em relação a naturalização e familiarização da violência. Observamos que os profissionais 

não residentes do território pesquisado concebiam que, aqueles colegas de trabalho 

residentes na comunidade acostumavam-se como as manifestações de violência do 

território. Entretanto quando ouvíamos esses profissionais constatávamos o contrário. 

 Vejamos os relatos: 

 “As pessoas falam assim, vocês moram na comunidade, tá acostumado com a situação, mas 

eu acho que ninguém se acostuma com o que é ruim, não dá pra se acostumar com que não presta, 

você passa a conviver com aquilo de uma forma mais equilibrada, tem que enfrentar a situação, 

você tem que sair de casa, você tem que trabalhar, e as crianças tem que ir pra escola, não dá pra 

ficar trancado dentro de casa o dia todo, mas é difícil conviver com isso é muito difícil” (E10). 

 As representações sociais que a população tem de um morador da comunidade é de 

que esse se acostuma com a violência e parece estar imune a seus efeitos, no entanto ao 

ouvir os moradores locais observamos que são tanto ou mais afetados pelo fenômeno e 

arriscamo-nos a dizer que seus efeitos são mais nefastos que outra parcela da população.   

 “Eu me sinto mal, eu agora me sinto mal, antigamente eu não ligava muito não, mas eu agora 

me sinto mal, porque às vezes eu tando aqui e quando começa automaticamente eu fico tremendo 

é uma coisa que já não depende de mim, eu me sinto muito mal, afinal morando esses anos todos 

aqui; eu tenho um irmão com 60 anos que nasceu aqui e não tinha isso e agora você não pode 

mais, entra um caveirão pra fazer uma farofinhazinha eles dão uns tirinhos mas o que já teve de tiro 

aqui, acho que já jogaram bomba, dinamite, aqui era um estrondo”.(E8). 

 “Cada vez a gente tem mais paciente hipertenso, mais paciente com crise de ansiedade, 

medicalizado, e paciente se limita porque não tem acesso a creche, fecha escola, fecha a creche, 

tem uma repercussão na vida de toda a comunidade não só dos trabalhadores daqui, mas a 

comunidade vivencia muito mais, porque a gente sai, as coisas continuam acontecendo nos finais 

de semana, às vezes de madrugada cedinho demais...” (E5). 

 Assim como a ideia de que as pessoas que moram na comunidade, em sua maioria 

são bandidos, ou pessoas ligadas ao crime e a segurança pública que deveria tratá-los de 

forma digna e respeitosa, não o faz, se igualando em suas ações aos traficantes. Vejamos 

um desabafo de um entrevistado em relação a ação da polícia ao entrar no território: 

 “No morro muita coisa acontece, aqui você tem sua família; sempre tem uma discussão uma 

briga, aqui o tráfico interfere, interfere muita coisa, a polícia, a própria polícia entra na comunidade 

e já entra para .... (silêncio) pra eles todo mundo é bandido, mas aqui tem morador de bem, eles já 
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chegam fazendo... tendo lá o poder de polícia deles e eles aproveitam e faz muita coisa errada 

também.” (E14) 

 Segundo Naiff & Naiff (2005) mesmo com os ingredientes que formam o panorama 

atual da violência na cidade, tais como: presença maciça do narcotráfico nas comunidades, 

governantes omissos, falta de políticas de segurança, entre outros, há no imaginário social 

a ideia de que o pobre, o negro e favelado são legítimos representantes da violência. 

Observamos que, essa representação social que associa pobreza, raça e criminalidade 

reforça o preconceito e rechaço aos moradores da comunidade.    

 É interessante retornarmos um pouco na história do Brasil e constatar que as 

representações sociais que motivam ações e pensamentos, como esses retratados nos 

discursos acima não são recentes, mas perpassam gerações. 

 Naiff & Naiff (2005) nos ajudam nessa discussão ao lembrar-nos que os escravos 

libertos e sem trabalho do final do século XIX, as tropas advindas da guerra dos Canudos 

de 1897, os desapropriados dos cortiços, em meio ao projeto de modernização da cidade 

no governo de Pereira Passos e os nordestinos em busca de oportunidades, compunham 

a população que buscou nos morros cariocas seu local de moradia, constituindo assim as 

favelas, donde a classe média em ascensão social e econômica via com desconfiança e 

preconceito essa ocupação, tomando- os como gente perigosa e marginal. 

 Para finalizar este capítulo gostaríamos de ressaltar, um modo não mais peculiar na 

atualidade em que vivemos, mas contribui, como uma ferramenta imprescindível na 

prevenção a situações de perigo que os profissionais de saúde possam passar, que é o uso 

constante do WhatsApp15 pelos trabalhadores, a ponto de estar citado no protocolo de 

acesso seguro da unidade de saúde. 

 Essa ferramenta tornou-se uma modalidade de comunicação entre profissionais e 

seus superiores, entre profissionais de outras unidades de saúde, entre profissionais e 

comunidade.  

 Havendo situações de violência no entorno da unidade de saúde ou sinais que um 

conflito irá surgir, rapidamente os profissionais entrevistados se comunicam através dessa 

ferramenta, alertando e prevenindo o risco. Observamos o quanto esse comportamento é 

eficaz e traz resultados positivos ao grupo, criando uma sensação de segurança e certo 

controle da situação, que emerge quando acontece conflitos armados no território, de certa 

                                                           
15 WhatsApp Messenger é um aplicativo de mensagens multiplataforma que utiliza o mesmo plano de 
dados de internet para e-mails e navegação, permite a troca de mensagens gratuitas pelo celular.  
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forma evita desordem nessa situação, estrutura e direciona ações dos profissionais. 

Vejamos alguns trechos: 

“A sorte é que colocaram no grupo, aí eu nem saí de casa!” (E8). 

 A entrevistada referindo-se ao aplicativo WhatsApp que, faz parte de um grupo dos 

profissionais de saúde da unidade foi avisada a não ir trabalhar no dia, pois havia um 

intenso tiroteio no entorno da unidade. 

 Vejamos outra entrevistada exemplificando essa forma de comunicação entre pares: 

 “A gente nunca sabe quando vai ter, e a gente tá sempre ligada, mas tem algumas pistas que 

a gente recebe; o clima tá estranho, e a gente tá sempre em contato com outras comunidades pelo 

grupo de agentes que a gente tem, e sempre tá em contato, alguém diz: “olha a comunidade daqui 

tá fechada fiquem ligados nas comunidades próximas” (entrevistadora: esse negócio de grupos do 

WhatsApp então é um ferramenta potente ..) Muito potente, porque a gente recebe já uma 

informação que uma unidade tava no vermelho e de repente foi chegando aqui e a gente já tava 

preparado agilizamos o trabalho, às vezes dá tempo de sair outros não a gente tem que esperar e 

sair” (E13)  

 Trata-se de uma ferramenta potente e reconhecida pelos profissionais de saúde como: 

estratégia de evitar e prevenir situações de violência que os mesmos possam passar. 

 Outra entrevistada trazendo em seu relato a forma de uso do aplicativo: 

 “Aqui a gente já vem praticamente em alerta né, atualmente a primeira coisa que eu faço ao 

acordar de manhã é olhar pro zap, pra ver se tem algum movimento, se dá pra chegar aqui, isso já 

é habitual a gente já criou uma estratégia, porque tem as meninas que moram lá dentro, quem mora 

lá dentro e chega aqui primeiro é o primeiro que avisa né” (E5). 

 A evolução dos ambientes virtuais e mídias de comunicação, traz vantagens, mas 

também desafios a todos nós, podemos pontuar que muitos aplicativos são utilizados como 

forma auxiliar tanto no processo de ensino-aprendizagem, quanto em situações de 

orientação a práticas de saúde, o WhatsApp é um deles, mas neste caso é utilizado como 

ferramenta que visa auxiliar a segurança do profissional.   

6.2 UM OLHAR ETNOGRÁFICO 

 A Ciência baseava suas pesquisas em métodos quantitativos. Um estudo só se 

tornava autêntico, se fosse baseado na objetividade dos dados, fossem eles obtidos por 

meio de uma quantidade considerável de entrevistas possíveis de serem verificadas ou 

dados numéricos passíveis de cálculos. Denominado de método quantitativo, tal método 

tem sua importância e representatividade, pois o modelo positivista aplicado às Ciências 
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Sociais, tem sua contribuição na abordagem aos estudos científicos. Durkheim, por 

exemplo, acreditava em uma ciência social neutra e objetiva, sujeito e objeto do 

conhecimento separados (GOLDENBERG, 2004). 

 Contudo, parte dos pesquisadores iniciaram um processo de confronto em relação a 

esta realidade, como Max Weber (1864-1920), um sociólogo que considerou alguns 

aspectos importantes como valores, crenças, motivações, significados do comportamento 

humano, para além da natureza dos objetos passíveis de quantificação. 

 Por volta do século XX, os estudos antropológicos nas sociedades primitivas, 

permitiram recolher observações e informações consideráveis às sociedades e culturas, 

bem como para o desenvolvimento de técnicas de pesquisa. Bronislaw Malinowski, foi um 

dos antropólogos percursores da lógica de que era preciso uma imersão na sociedade que 

se pretende estudar. Por meio do trabalho de campo, das observações participantes que 

se configuram como orientadoras da pesquisa antropológica, para assim retirar a 

compreensão e o conhecimento necessário para o desenvolvimento das ciências sociais. 

O método utilizado por Malinowski contribuiu para o Campo da Etnografia e para as 

pesquisas qualitativas (GOLDENBERG, 2004). 

 Considerado o pai do trabalho de campo, Malinowski (1990) apontava o caminho do 

aperfeiçoamento aos trabalhos etnográficos, à medida que seus autores buscariam 

desenvolver um trabalho capaz de transmitir o conhecimento necessário ao leitor em meio 

à objetividade positivista. 

 Berreman (1990) lembra que os etnógrafos pouco explanavam os métodos pelos 

quais utilizavam em seus estudos no campo, era comum não comunicarem suas 

experiências. No entanto nesse mesmo texto ele desenvolve suas análises tão ricas ao 

leitor.  

 Segundo Ribeiro et al. (2014) os artigos brasileiros são aqueles que mais expressam 

seus referenciais teóricos-metodológicos, mas poucos são os estudos que se baseiam em 

etnografias, predominam as entrevistas semidirigidas e análise documental. 

 Contudo Caprara e Landim (2008, p.363) sublinham que “o método etnográfico vem 

sendo crescentemente utilizado para estudar uma variedade de temas na área da saúde”, 

e Fontoura (2007, p.311), articula Etnografia com a noção de interdisciplinaridade, na 

medida que “ a etnografia, aliada a uma perspectiva interdisciplinar, permite compreender 
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a dinâmica das relações sociais nas sociedades contemporâneas e as dinâmicas que 

regem as atuações”. 

 Nakamura (2011, p.100) analisa o progressivo interesse da Antropologia por temas 

ligados a saúde e doença, a partir da década de 80, ela chama de “penetração” das 

Ciências Sociais na Saúde. Convoca a refletir sobre a elaboração do conhecimento e não 

somente a descrição da experiência etnográfica. 

 Neste estudo recorremos à pesquisa qualitativa como caminho para a produção do 

conhecimento e a Etnografia, ferramenta metodológica adequada ao que se pretendeu 

estudar. Segundo Mattos (2011) tal abordagem contribui positivamente a quem se interessa 

pelas produções a respeito das vulnerabilidades, desigualdades e processos de exclusão, 

dimensões importantes na compreensão do fenômeno da violência. 

 É importante mencionar que uma das nossas preocupações nesta empreitada foi com 

os pressupostos teórico-conceituais que justifiquem tal método e não meramente com a 

aplicação de técnicas; buscamos conhecer e adentrar no universo da Etnografia e articulá-

la com o campo da Saúde Coletiva, uma vez que tal campo faz fronteira com outras 

disciplinas como, por exemplo, a Antropologia, tão afinada com o método que empregamos. 

Fizemos um esforço de desenvolver uma capacidade reflexiva, intuitiva e criadora, aspectos 

caros a metodologia da pesquisa (NAKAMURA, 2011). 

 O método etnográfico atribui aos atores sociais um papel importante, na medida que 

os vê como ativos e participantes, assim como o próprio pesquisador não isento do 

processo. Tal ferramenta se interessa em mostrar as relações significativas e reflexões 

sobre a ação da pesquisa. Trata-se de descrever alguns aspectos da pesquisa de campo 

na tentativa de retratar os aspectos da experiência tornando-a uma tarefa científica 

(BERREMAN, 1990). 

 O olhar etnográfico empreendido muito se associa à observação participante, pois 

ocupa lugar central neste método de investigação e produção de saber. 

“Conviver intimamente com os nativos; reunir informações diversificadas 

sobre um mesmo fato; reunir um grande número de dados sobre fatos 

diferentes e sistematizá-los em quadros sinópticos a fim de torná-los 

compreensíveis para todos (MALINOWSKI, 1986 apud CAPRARA; LANDIM, 

2008). 

 Esta pesquisa porta alguns limites, como a importância da convivência diária no 

campo pesquisado, conforme nos alerta Malinowski na citação acima. Entretanto 
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entendemos que a presença semanal da pesquisadora, a atitude ativa, empática, alerta e 

próxima às pessoas e ao território onde os serviços de saúde se inserem, possibilitou a 

aproximação com o objeto central do estudo e viabilizou a inserção no método etnográfico. 

Assim, pôde reunir as informações precisas ao estudo. 

 “Para minha surpresa o trajeto até a unidade de saúde foi fácil e tranquilo. Cheguei pouco 

antes do horário de início das atividades e deparei-me com a técnica de enfermagem que agitada 

organizava uns tubos de coleta sanguínea. Apresentei-me dizendo meu nome e que aguardava o 

professor Leandro. Tentei travar uma conversa, primeiro sobre as linhas de ônibus depois sobre a 

“tranquilidade do local”, que me parecia bem “gostoso” morar ali, o silêncio da vizinhança, as ruas 

arborizadas, casas bonitas, até que a profissional para o que está fazendo olha bem nos meus olhos 

e diz: “é tranquila” respira fundo e completa: “aqui é a faixa de gaza” e começa a dizer que só nessa 

semana por duas vezes o posto fechou! Minha mente se ilumina e sinto que ali é o meu lugar” 

(Anotações do diário de campo). 

 Caprara e Landim (2008) alertam que a entrada em campo do pesquisador deve se 

caracterizar pela adoção de estratégias de aceitação e ganho da confiança dos grupos 

pesquisados, tão comum e necessária para o desenvolvimento de um trabalho que se utiliza 

o método etnográfico. 

 “Durante os primeiros meses de entrada no campo, fui buscando travar conversas informais 

com os profissionais e outros assuntos referentes a rotina do serviço, dentro das minhas 

possibilidades oferecia-me em algumas tarefas comuns como organizar fichas dos pacientes, 

acolhimento, até ajuda à enfermeira ditando lista de pedidos à farmácia de forma que agilizasse seu 

trabalho no preenchimento no computador” (Anotações do diário de campo).   

 Tudo o que era feito, observado e sentido, pela pesquisadora era assinalado no seu 

diário de campo, instrumento básico e pessoal ao etnógrafo, como num diário de viagem o 

registro era sem restrições (Víctora, Knauth, Hassen, 2001).  

 Um fator importante a ser mencionado é a parceria que ocorre durante o 

desenvolvimento das pesquisas sejam elas qualitativas ou quantitativas. As parcerias 

institucionais ou individuais são fonte que viabilizam a coleta de dados: 

“Como Doc havia suposto, ninguém perguntou a meu respeito, porém mais 

tarde me contou que, quando fui ao banheiro, irrompeu uma conversa 

excitada em italiano e ele teve que convencê-los de que eu não era um policial 

federal. Contou-me que lhes dissera em tom firme que eu era seu amigo e 

que então concordaram em deixar as coisas como estavam” (FOOTE-

WHYTE, 1990, p. 79). 
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 Este trecho representa a fundamental importância da chamada “pessoa chave” ou 

como Berreman, 1990, p.146, chamava de “intérprete-assistente”. Esta pesquisa teve um 

parceiro, como assim preferimos chamar. Uma pessoa que foi essencial ao processo, 

abrindo os caminhos para que os dados fossem colhidos e a aproximação com os sujeitos 

entrevistados fosse feita. Além disso, aspectos tão caros ao estudo foram possibilitados, 

por meio da troca de experiências, algo necessário para o complemento das informações 

e produção de saber. Nosso querido parceiro, o professor-tutor Leandro Hoffmann, com 

sua expertise e empatia com a pesquisa tornou-a possível. 

 A dupla função exercida pela pesquisadora, como dito anteriormente, trouxeram 

efeitos, no geral, positivo, mas há que se pontuar que após a participação da pesquisadora 

em uma atividade específica ocorrida no nível central com parte da equipe de profissionais 

de um dos módulos, houve uma mudança na relação pré-estabelecida entre os atores 

envolvidos (pesquisadora e profissionais de saúde) e vale a pena ser mencionado. 

 Em uma das visitas ao Núcleo de Educação Permanente e Pesquisa –NEPP, 

conversando sobre o projeto com algumas pessoas responsáveis pela documentação 

específica de autorização para a pesquisa, foi-nos apresentado parte da equipe de 

supervisores de saúde que no nível central, trabalham com a proposta de oferta de cuidado 

ao profissional de saúde dos diversos módulos do PMF em Niterói, um projeto chamado 

“Cuidando do cuidador” que, por meio de encontros reflexivos, entre gestão e 

trabalhadores, atua como estratégia de aproximação, fortalecimento de vínculo interpessoal 

e busca de solução de conflitos. Logo foi-nos feito o convite para participar de uma roda de 

TC - Terapia Comunitária16. A pesquisadora vislumbrou uma boa oportunidade de coleta 

de dados a partir dessa modalidade de cuidado e, de pronto, aceitou o convite, sobretudo 

por se tratar dos profissionais atuantes em um dos módulos da pesquisa. 

 Dia, hora e local foi previamente combinado com a gestão, mas não com os 

profissionais, não de forma proposital, mas pelo fato de não ter tido a oportunidade de falar 

sobre a presença da pesquisadora no encontro travado pela gestão com os profissionais. 

                                                           
16 Criada em 1986 pelo Profº.Drº. Adalberto de Paula Barreto, psiquiatra e antropólogo, diante da 

grande demanda de pessoas buscando ajuda para seu sofrimento, seus objetivos visavam a 
estimulação da autonomia de cada indivíduo, reforço em sua autoestima individual e coletiva, 
valorização das relações interpessoais, favorecimento do sentimento de união, participação e 
conscientização de sua importância na vida. Para maiores informações vide: BARRETO, A. Terapia 
comunitária passo a passo. Gráfica LCR, Fortaleza, 2008.    
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 “Foi uma manhã intensa no trabalho, era início da tarde, corria em direção a barca na 

esperança de pegar logo o transporte, olhava para o relógio e rezava para que ainda não tivesse 

começado o encontro. Chego ao NEPP, local onde se daria a roda, com atraso de meia hora, 

chateada, pois chego literalmente de surpresa, peço licença já me desculpando e sob o olhar 

fulminante do condutor da terapia, procuro uma cadeira na roda e quieta fico o tempo todo em 

silêncio sem saber ao certo se falava ou não. Escolhi calar-me e observar tudo o que acontecia. 

Visualizo os rostos que já me eram conhecidos. E ao mesmo tempo que os visualizo vejo olhares 

empáticos e outros nem tanto. Observo que a minoria se expõe subjetivamente, uma pessoa em 

especial faz o contrário. Todo o encontro se deu respeitando a proposta da terapia. O assunto 

reinante, para meu inicial desapontamento, foi o Processo de Trabalho, esperava ouvir algo 

relacionado a violência e seus efeitos, mas nem sequer surgiu como fala ou problema a ser 

enfrentado, fiquei desapontada, mas entendi que o tema central escolhido foi importante a medida 

que durante o estágio observei o quanto era preciso reavaliar o processo, o quanto tal processo tem 

efeitos diretos na produção de cuidado e consequentemente nas relações entre os próprios 

profissionais que, por alguns momentos, se “estranhavam” no cotidiano de suas 

práticas.”(Anotações do diário de campo). 

 Segundo Urbanetto e Capella (2004), o processo de trabalho é um tema que vem 

sendo estudado em vários setores, seja público e privado, pois têm relação direta com a 

melhoria da qualidade dos serviços produzidos e com a qualidade de vida dos envolvidos 

nesse processo, sendo importante a revisão deste aspecto no desenvolvimento do trabalho. 

É imprescindível compreender as relações interpessoais e grupais no 

trabalho, com vistas a repensar as relações de cunho apenas pessoal, que 

muitas vezes predominam. Neste sentido, entender que as relações no 

trabalho transcendem este vínculo pessoal e por isto se aponta a 

necessidade de estabelecer relações éticas e de respeito, na perspectiva de 

viver relações maduras, responsáveis e comprometidas com as exigências 

deste trabalho  (URBANETTO; CAPELLA, 2004, p.447). 

 Observamos que, após esse encontro, promovido pelo nível central com a 

participação da pesquisadora, algo se fez de diferente em relação à dinâmica no trabalho 

de pesquisa e mais ainda na relação entre pesquisadora e profissionais. Especialmente 

entre duas profissionais, vimos as relações mudarem, uma tornou-se afetivamente mais 

próxima à pesquisadora, colaborando no que podia à pesquisa, abrindo espaços de 

interlocução empática. A outra profissional tornou-se arredia ao desenvolvimento da 

pesquisa e, em alguns momentos, sentíamos que dificultava o processo do trabalho da 

pesquisadora no campo. A sensação que tivemos foi que a participação na TC proporcionou 

a entrada definitiva da “pesquisadora” num universo até então desconhecido para os 
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trabalhadores, acostumados com a presença da “estagiária docente”. Aquela que estava 

ali, submetida também à função de pesquisadora, entrou efetivamente no campo e mexeu 

com as questões transferenciais dos sujeitos envolvidos. 

 “Foi um dia produtivo onde consegui entrevistar três profissionais, mesmo em meio à 

possibilidade de fechar a unidade por conta dos últimos acontecimentos locais. Logo na primeira 

entrevista, ela interrompe a entrevistada com uma pergunta ao meu ver desnecessária; na segunda 

entrevista, percebo que fica na sala ao lado como se ficasse à espreita ouvindo tudo o que era 

falado e, na terceira, logo no início da entrevista, ela atende o telefone e em voz eminente, com 

uma fala incansável e estridente. Respiro fundo, continuo a entrevista pois percebo que para a 

entrevistada isso não a incomoda e fico tentando administrar a tarefa com meu sentimento de raiva 

e ao mesmo tempo o entendimento de provocação e boicote à minha tarefa, na tentativa de finalizá-

la imediatamente” (Anotações do diário de campo). 

 A permanência em campo exige uma constante reflexão a respeito do vínculo na 

relação entre pesquisador e pesquisando, pois, sempre envolve um alto grau de 

subjetividade. Ao aprofundar o estudo, o pesquisador se aproxima por vezes 

despretensiosamente na história de vida do grupo pesquisado (CAPRARA; LANDIM, 2008). 

 Fazendo uma analogia à figura do analista no processo de análise psicanalítica, o 

pesquisador, assim como o analista, atrai para si as representações das relações objetais 

dos sujeitos em destaque. 

 Segundo Sigmund Freud (1912), a relação que sustenta o trabalho é menos o 

dispositivo proporcionado pelo “setting”, mas a posição simbólica assumida pelo analista 

no processo de análise. 

No início do tratamento, via de regra, observa-se a emergência de um vínculo 

muito agradável na situação analítica. O paciente mostra-se entusiasmado 

com a pessoa do analista, supervaloriza suas qualidades, é amável e reage 

de modo favorável (...). A livre associação assim como o material mnêmico, 

aparecem em profusão. Além da relação cordial que prevalece durante o 

trabalho, (...). Estamos em plena vigência de uma transferência positiva. A 

transferência positiva é um fenômeno que facilita o processo analítico. Torna 

o paciente mais suscetível à influência do analista por nutrir por ele um 

sentimento de empatia, respeito, admiração etc, que o faz baixar as 

resistências e se esforçar por associar livremente (SANTOS, 1994, p.19). 

 Essa relação não permanece durante muito tempo: quanto mais o analisando se 

expõe, mais aparecem as resistências. Freud (1917) sinalizava isso quando dizia que o 

paciente transfere para o analista componentes pulsionais, sentimentos intensos de afeto 
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que fazem supor que tais sentimentos tenham a ver com as primeiras relações familiares, 

assim, colocam em ato, suas disposições internas junto à figura do analista.  

 Tais disposições internas podem ser entendidas como demanda de amor e 

valorização, sobretudo a necessidade de reconhecimento pelo trabalho desenvolvido no 

módulo, tão negligenciado pela gestão, na nossa opinião. Algo que observamos ter surgido 

desde o início na aproximação à pessoa em questão que, no começo, mostrou-se 

disponível, mas após sua intensa exposição, especialmente durante a roda da TC, retraiu-

se ao ponto de parecer querer burlar a tarefa empreendida pela pesquisadora, mas que, no 

fim, não atrapalhou significativamente a pesquisa. Ao contrário nos fez refletir sobre os 

efeitos subjetivos que emergem nesse empreendimento.  

 Para Fontoura (2007, p. 310): “a etnografia, como método de investigação científica, 

traz, em si, um potencial desvelador das atitudes, interesses, crenças e valores, pela 

perspectiva dos sujeitos envolvidos no processo, tanto os que pesquisam como os 

pesquisadores”. 

 A experiência na vida quotidiana no campo traz efeitos para o pesquisador. Conforme 

dito anteriormente, ele é sujeito ativo no processo, sendo a abordagem uma etnografia, a 

observação sistemática das situações reais, no local onde os fenômenos acontecem torna-

se campo fértil para a pesquisa. Em várias situações, a pesquisadora se deparou com a 

violência territorial dos conflitos armados e os efeitos que repercutem no profissional de 

saúde.   

   “Depois de uma atividade no campo junto aos alunos de medicina, lá fui eu de volta ao 

módulo, para a “maratona” de entrevistas como combinado com os profissionais. Começo por um, 

depois vem outro e assim outro por fim a última entrevistada do dia; já estava cansada, mas feliz 

pela produção do trabalho; quando de repente um tiro se escuta da sala da entrevista, parecia que 

havia batido na janela de alumínio, dei um pulo da cadeira que fez a entrevistada rir, e minutos 

depois uma rajada de tiros se escuta e involuntariamente nos faz levantar, sair da sala e ir em 

direção a entrada da unidade onde encontramos todos os outros profissionais. Alertas, começam a 

colocar em prática o que planejaram do acesso mais seguro. Por meio do WhatsApp, contatos são 

feitos para tentar entender do que se trata o tiroteio. Muitas das vezes de dentro da unidade de 

início, não se sabe a motivação, segundo os profissionais pode ser um conflito entre facções, pode 

ser entrada da polícia, pode ser “apenas” limpeza do armamento do tráfico que vira e mexe 

dispensam projéteis antigos. Do lado de fora ouve-se motos atravessarem em alta velocidade o que 

deixa todos tensos e levantando hipóteses do que poderia ser: “é invasão”, “não isso é roubo de 
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moto”, “é a polícia entrando”. E eu internamente me sentindo como uma “barata tonta” não sabia o 

que fazer, se sentava ou se me jogava no chão, lembrando de uma entrevistada que relatou tal 

atitude. Então lembro de perguntar a equipe o que eles fazem nessa situação, e todos quase que 

num coro falam que é preciso ir para o banheiro, local mais seguro da unidade, por alguns instantes, 

viro o centro das atenções e começam a brincar comigo, dizendo: “não era isso que você queria 

ver?!”, “agora você sabe como a gente fica! ”, “vai ficar traumatizada e não vai querer voltar”. Falo 

o que sinto sem vergonha e digo que estou morrendo de medo e doida para sair. O tiroteio dá uma 

trégua, acredito que foram uns trinta minutos de tiroteio, mas parecia uma eternidade, nesse tempo 

fecharam a unidade e comunicaram ao coordenador o acontecido. Posteriormente foi avaliada a 

situação e entendido que, se não saíssemos em pouco tempo o risco se tornaria maior. Aproveito 

e saio junto com dois profissionais, com um sentimento de alívio que faz meu coração acalmar de 

tanto que batia. Observo ao redor e os meninos do tráfico, fortemente armados, que rotineiramente 

estavam nas ruas já não se encontravam mais, corroborando nossa sábia atitude de deixar a 

unidade” (Anotações do diário de campo). 

 Segundo Lancmann et al (2009), quando o trabalhador convive com situações de 

miséria intensa, impossibilidade de realizar suas tarefas com qualidade, situações que 

obrigam a agir contra sua vontade, testemunham a violência externa o que significa ter 

contato presencial ou indireto com vítimas ou com os agressores, trata-se de uma 

exposição a um tipo de violência chamada de ‘violência indireta’ que gera, 

consequentemente, efeitos nocivos, não só na psicodinâmica do trabalho, mas 

principalmente na saúde mental dessa categoria tais como: rotatividade profissional, 

absenteísmo, adoecimentos, afastamento do trabalho. Esses são alguns dos efeitos que 

se manifestam através de sintomas psicossomáticos em profissionais da saúde no cotidiano 

de suas práticas. 

 O olhar etnográfico atento às relações intersubjetivas e intrasubjetivas, alerta ao 

contexto onde as unidades de saúde estão inseridas, assim como o respeito ao método de 

pesquisa, foram ferramentas preciosas ao aspirante pesquisador.    

6.3 AS REPRESENTAÇÔES SOCIAIS DA VIOLÊNCIA 

 Como trabalhamos anteriormente no capítulo referente à teoria das representações 

sociais, apropriando-se dos escritos de Moscovici e seus interlocutores, como caminho 

possível para ‘desvendar’ e conhecer o conceito, a proposta neste capítulo é retomá-lo, não 

de forma densa, mas na tentativa de fazer uma aproximação, sobretudo uma articulação 

com o fenômeno da violência. 
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 Por meio das leituras, logo de início, nos surpreendemos com a trajetória de Serge 

Moscovici; como um pensador social, vivenciou e sofreu durante sua juventude, como 

sinalizou Wolter (2014, p. 27): “males de seu tempo: multidões furiosas e assassinas, 

trabalho forçado, utilização do saber científico para fins raciais”, foi testemunha ocular de 

massacres ocorridos na Romênia de muitos judeus17  

 Segundo Wolter (2014, p.28) Moscovici descreve o evento: 

(...) na manhã seguinte, esgotado, mas, aliviado, pensei poder encontrar a 

vida de todos os dias. Como se, com as imagens, tivesse desaparecido o que 

as havia suscitado, na véspera. Uma espécie de trégua no esfacelamento do 

tempo. Mas não houve trégua, naquele dia. Eu jamais poderia acreditar que 

incêndios seriam provocados na calea Vacaresti, que homens entrariam nas 

casas, para bater nos moradores ou atirar neles. (...) havia medo, o medo 

impotente diante da violência que víamos se tornar cada vez maior. 

 Diante dessas constatações surge a seguinte pergunta instigadora: “Não teria isso de 

ante - mão, uma aproximação com o que desejamos empreender, a violência? Arriscamo-

nos a dizer que Moscovici, envolto também a situações de violência, produziu um 

determinado saber que, posteriormente, revolucionou o saber científico da época e perdura 

até os tempos atuais. 

 Como vimos, as representações sociais são formadas a partir do encontro: do 

encontro entre pessoas que falam, argumentam e discutem sobre o que é comum, expostas 

aos meios de comunicação, às fantasias coletivas a legados culturais. 

 As representações sociais sobre a violência, correspondem ao fundamento geral da 

sociedade que os produz, atravessados por multi-condicionalidades decorrentes de 

aspectos geracionais, raciais, religiosos. Contêm e expressam conteúdo das práticas 

diárias, desde sua integração social a espaços onde se origina, é produto socialmente 

concebido que gera significados comuns. Assim, o consenso sobre a realidade depende da 

posição social do grupo, da experiência que se estabelece em relação ao fenômeno, 

portanto, as representações sociais da violência dizem respeito, em todas as suas 

manifestações, ao contexto social e ao cotidiano da vida (ALBA, 2016; SANTOS, DAVID, 

2011; OLIVEIRA, ALMEIDA, MORITA, 2011; PALHONI, AMARAL, PENNA, 2014; 

ANCHIETA, et al, 2005; SOUZA, LIMA, 2006). 

                                                           
17 Trata-se do massacre de Bucareste onde meio milhão de judeus foram mortos no holocausto na 

Romênia, guiados pela Guarda de Ferro de Horia Sima segundo informações da agência de notícias 
Reuters, disponível > http://noticias.uol.com.br/ultnot/reuters/2004/11/11/ult729u41535.jhtm acesso 
em 28 de agosto de 2017 

http://noticias.uol.com.br/ultnot/reuters/2004/11/11/ult729u41535.jhtm
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 A perspectiva ampliada de considerar o conhecimento do homem, legitima o saber do 

senso comum, configurando-se em um papel fundamental na construção da representação 

social. Sendo esse saber, uma teia de significados capaz de criar efetivamente a realidade 

social, então podemos afirmar que as representações sociais orientam as ações do 

cotidiano (SPINK, 1995). 

 Por isso, considerar o senso comum, como um conhecimento verdadeiro, legítimo, 

permite explicar determinadas práticas dos profissionais na unidade básica de saúde, na 

medida em que, identificar as representações dos profissionais sobre a violência pode nos 

ajudar a elaborar um entendimento sobre os possíveis efeitos na saúde e na prática desses 

profissionais. 

 É essencial considerar que a compreensão que os trabalhadores da saúde têm em 

relação à violência está necessariamente ligada ao contexto social e cotidiano em que 

vivem, além da posição social em que se encontram. 

 Para Moscovici, o objeto está registrado em um contexto dinâmico; as representações 

sociais surgem da observação do cotidiano feita pelo individuo, em seguida relatada 

(CRUSOÉ, 2004). 

 Da observação ao relato nasce um tipo de conhecimento. Esse conhecimento 

expressa idéias que o grupo pensa sobre o objeto. No caso da violência, podemos constatar 

que a representação social dos trabalhadores sobre o fenômeno é de que ela é danosa 

para as pessoas e comunidade. As ideias associadas ao objeto apontam para o mal-estar, 

insegurança, risco à vida que o fenômeno gera. 

 A Sociologia alerta para a tentação de analisar a violência a partir do pressuposto 

exclusivamente da condição humana. Todavia é inegável a contribuição da psicanálise que 

considera como importante fator a motivação e as pulsões- características do psiquismo 

humano. Portanto, é justo afirmar que os trabalhadores da saúde frequentemente pensam 

a violência a partir de pré concepções e efeitos sentidos em sua subjetividade, muitas vezes 

misturados com seu próprio conteúdo interno de motivação, de frustração. 

Do estudo sobre representações sociais da violência e seus efeitos, resultaram dois 

esquemas gráficos.  

O primeiro (Figura 8) sintetiza as representações sociais da violência e o segundo 

(Figura 9) os efeitos da violência no trabalhador. 
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Figura 8 - As representações sociais da violência 

 

 Podemos observar na figura acima, a construção cognitiva dos trabalhadores em 

relação a violência, o entendimento que se têm do fenômeno, articulado suas explicações, 

as percepções, pano de fundo das representações sociais da violência. 

 Figura 9 - O trabalhador face à violência: efeitos percebidos e sentidos 
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 Na figura 9, a dimensão dos investimentos afetivos aparece dando consistência as 

percepções e explicações dos trabalhadores da saúde sobre a violência.   

 Portanto, como nos orienta Spink (1995), a interface entre: explicações cognitivas, 

investimentos afetivos e demanda concretas, derivada das ações da realidade vivida pelas 

pessoas, são a base que constitui a representação social. 
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7. CONCLUSÃO 

 A perspectiva teórica das representações sociais, segundo Moscovici, vislumbra 

importante possibilidades de estudo da realidade, na medida em que aponta para a 

reciprocidade entre o conhecimento científico e o conhecimento do senso comum e rompe 

com a dicotomia entre esses dois saberes. 

 A teoria das representações sociais tornou-se uma ferramenta eficaz para 

compreendermos um conhecimento. No caso específico, a ideia que se tem sobre a 

violência e como ela se propaga no meio da saúde, a partir de uma dinâmica entre suas 

dimensões científica e social.  

 É importante mencionar que este estudo resulta de um processo e a trajetória de 

pesquisa foi mais relevante que os resultados em si. 

 O contexto social, o cotidiano da vida e da prática laboral em um território de conflito, 

principalmente conflito armado, parece-nos suspeitar que a própria realidade de trabalho 

dos profissionais de saúde é orientada e guiada pelos efeitos surgidos do contato com o 

objeto, no caso a violência. Suas ações laborais são permeadas pelo reflexo que se tem do 

entendimento do fenômeno. 

 Ficou evidente o efeito maléfico da violência na vida e na prática laboral do trabalhador 

da saúde. Os efeitos interferem no relacionamento com a população atendida, mesmo que 

em muitos momentos os próprios profissionais os subestimem, não dando a real 

importância a eles. 

 É preciso que assumamos o ser humano, como um ser que nunca será absolutamente 

dono de si. Há situações ou eventos que excedem nosso desejo e possibilidade, em certa 

medida inevitáveis, como nos diria Freud18. Observamos em algumas situações de 

violência isso ocorrer. Na maioria das vezes, como essa pesquisa nos mostrou, o 

trabalhador sente-se impotente diante delas e até incapaz de mudar o cenário real onde se 

dão suas manifestações. 

 Entretanto, concluímos que um profissional da saúde que acredita no seu trabalho e, 

em certa medida, é o que faz suportar o mal-estar causado pela violência e seus reflexos, 

constitui condição estruturante para suporte de sua subjetividade e consequentemente para 

                                                           
18 Sigmund Freud. O mal-estar na civilização (1931). In: Edição eletrônica brasileira das obras 

psicológicas completas de Sigmund Freud. Rio de Janeiro: Imago, 1997. 
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coletividade, sustentando o movimento de continuar na labuta, neste território 

movimentado. 

 Assim concluímos que há efeitos sobre o trabalhador e nos arriscamos a pontuar a 

importância de uma política consistente voltada a essa categoria. 

 Uma característica a ser a ser analisada nas ações de prevenção, tratamento ou 

planejamento de saúde é o aspecto do valor, atitude e crença de uma determinada 

população (Minayo, 1991). 

 Um processo de trabalho organizado e uma gestão que assume seu papel de 

corresponsável pela saúde da população e oferece espaços de escuta para além das 

qualificações, capacitações e cobranças, torna-se uma estratégia de prevenção ao 

adoecimento do trabalhador.  

 As contribuições dos resultados deste estudo concentraram-se nos profissionais de 

saúde. Acreditamos que esses atores merecem ser tratados com respeito e atenção, 

sujeitos passiveis de sofrimento e adoecimento, em meio a dinâmica relacional complexa 

que o fenômeno da violência expõe.  

 Concluímos afirmando que o Programa Saúde da Família, indutor da gestão local, é 

a melhor representação teórica e prática do espírito de saúde para todos de Alma Ata. 

Constitui-se como uma das maiores e melhores conquistas do SUS e do Estado brasileiro, 

merece ser defendido por todos nós, homens e mulheres de Bem nesse país tão sedento 

de justiça social. 
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APÊNDICES 

Apêndice I:   

                                                                  

Roteiro de Entrevista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observações do Entrevistador: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_____________________________________ 

Questões Chaves: 

 

  

Entrevistado (a): _________________________________________________________________ 

Código da Entrevista: ______________________   Data da Entrevista: ____/____/_____ 

Telefone de Contato: _____________________   Início: _____ Fim: _____ Duração: ______ 

Idade: _______   Sexo: (  ) M (  ) F   Email: _____________________________________ 

Bairro de residência: _______________________________________________________ 

Formação profissional: _____________________________________________________ 

Tempo de trabalho na unidade: ______________________________________________ 

Local de trabalho: _________________________________________________________ 

Entrevistador: ________________________________________________________________ 
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Apêndice II:   

                                                                  

Perguntas: Entrevista semiestruturada  

 

1) Quando se ouve falar em violência o que vem à sua mente? 

2) O que é violência para você? 

3) Na sua opinião quais as causas da violência? 

4) Você já presenciou alguma situação de violência? 

5) Na sua opinião, esta unidade, onde você trabalha está inserida em um local violento? 

Caso a resposta seja sim: 

5.1) Como você se sente trabalhando em um local violento? 

Caso a resposta seja não: 

5.2) Como você acha que as pessoas que trabalham em locais violentos se sentem? 

6) Você acha que a violência afeta as pessoas, de que forma? 

 

Observações durante a entrevista: 

- Características do território, onde a unidade de saúde está inserida 

- A dinâmica de trabalho dos profissionais da unidade de saúde (considerar as relações 

interpessoais entre os trabalhadores e usuários) 

- Situações ou eventos de violência vivenciados no coletivo (como os trabalhadores lidam 

com esses eventos?) 
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Apêndice III: 

                                                                      

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

Título do Projeto: Representações Sociais da Violência e seus Efeitos no Trabalhador da 

Saúde: Um Estudo Etnográfico. 

Parecer de aprovação no CEP nº.2114763 de 12 de junho de 2017. 

Pesquisadora Responsável: Agatha Trote Rodrigues     Tel. Contato: (21) 999611709 

E-mail: psitrote2@gmail.com 

Endereço Institucional da Pesquisadora: 

Universidade Federal Fluminense – Instituto de Saúde Coletiva – Prédio Anexo HUAP, Rua 

Marques do Paraná 303, 3º andar, Centro Niterói-RJ. 

Endereço do Comitê de Ética em Pesquisa em que o Pesquisador Registrou o Projeto de 

Pesquisa: 

Universidade Federal Fluminense – HUAP, Rua Marques do Paraná 303, 4º andar, Centro 

Niterói-RJ. 

Participante da Pesquisa: ____________________________________________ 

Idade: _______   R.G.: ____________________________________________                                                                    

Este documento que você está lendo é chamado de Termo de Consentimento Livre 

e Esclarecido (TCLE). Ele contém explicações sobre o estudo que você está sendo 

convidado a participar. 

Antes de decidir se deseja participar (de livre e espontânea vontade) você deverá ler 

e compreender todo o conteúdo. Ao final, caso decida participar, você será solicitado a 

assiná-lo e receberá uma cópia do mesmo. 



117 
 

Antes de assinar faça perguntas sobre tudo o que não tiver entendido bem. A 

pesquisadora deste estudo responderá às suas perguntas, a qualquer momento (antes, 

durante e após o estudo). 

O (a) Sr. (a) está sendo convidado (a) a participar do projeto de pesquisa intitulado: 

Representações Sociais da Violência e seus efeitos no Trabalhador da Saúde: Um 

Estudo Etnográfico, que pretende identificar e analisar as representações sociais sobre a 

violência e seus possíveis efeitos na saúde do trabalhador da saúde que atua na unidade 

básica localizada no município de Niterói.  

 Será utilizada como estratégia de pesquisa: 1) a observação do campo de estudos, 2) 

o diário de campo, 3) as entrevistas semiestruturadas com os trabalhadores da saúde e 

gestor da unidade, que serão gravadas e transcritas posteriormente para análise do 

material. Todo o material referente à pesquisa ficará em posse da pesquisadora, com a 

garantia inequívoca de que durante e após este estudo sua identidade não seja exposta. 

 Informa-se ainda que: 

1) O (a) Sr.(a) tem o direito de analisar se quer ou não participar desse estudo e terá 

liberdade de retirar o seu consentimento a qualquer momento e deixar de participar da 

pesquisa; 

2) O (a) Sr.(a) receberá respostas ou esclarecimentos sobre quaisquer dúvidas acerca 

dos procedimentos e outros assuntos relacionados com a pesquisa; 

3) Sua participação não gerará despesa bem como recompensa financeira relacionada 

a sua participação; 

4) A participação nesta pesquisa não traz riscos diretos, mas é possível que alguns 

participantes sintam desconforto pelo fato de terem sua prática observada e por relembrar 

eventos que podem não terem sidos agradáveis. Os procedimentos adotados nesta 

pesquisa obedecem aos Critérios da Ética em Pesquisa com Seres Humanos conforme 

resolução nº 466, de 12 de dezembro de 2012 do Conselho Nacional de Saúde. Nenhum 

dos procedimentos usados oferece riscos à dignidade. Ao longo deste processo será 

tomado o devido cuidado para que o (a) Sr.(a)  tenha assegurado o direito de interromper, 

sugerir pausas, a fim de garantir que se sinta confortável na condição de entrevistado ou 

respondente de questionário; 
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5)  Ao participar desta pesquisa o (a) Sr.(a) não terá nenhum benefício direto. Entretanto, 

esperamos que este estudo traga informações importantes sobre a saúde dos 

trabalhadores, de forma que o conhecimento que será construído a partir desta pesquisa 

possa ajudar na compreensão dos processos envolvidos e, eventualmente, contribuir para 

o seu aprimoramento e melhora no ambiente de trabalho, de forma que seja possível 

elaborar estratégias de enfrentamento da violência. Para tanto o pesquisador se 

compromete a divulgar os resultados obtidos. 

6) Sua recusa não lhe trará nenhum prejuízo em relação ao pesquisador ou à instituição. 

Após estes esclarecimentos, solicitamos o seu consentimento de forma livre para 

participar desta pesquisa. Para tanto preencha, por favor, os itens que se seguem.  

Obs: Não assine esse termo se ainda tiver dúvida a respeito. 

Os participantes de pesquisa, e comunidade em geral, poderão entrar em contato 

com o Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina/Hospital Universitário 

Antônio Pedro, para obter informações específicas sobre a aprovação deste projeto ou 

demais informações: Email: etica@vm.uff.br              Tel/fax: (21) 26299189 

CONSENTIMENTO 

Tendo em vista os itens acima apresentados, eu______________________________ 

____________________________________, de forma livre e esclarecida, manifesto meu 

consentimento em participar da pesquisa. Declaro que recebi cópia deste termo de 

consentimento, e autorizo a realização da pesquisa e a divulgação dos dados obtidos neste 

estudo, conforme explicado a mim. 

Niterói, ___ de ________________2017. 

_____________________________________________________ 

Assinatura do participante da Pesquisa 

______________________________________________________ 

Assinatura da Pesquisadora 

______________________________________________________ 

Assinatura da Orientadora 

mailto:etica@vm.uff.br
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