Rede de Centros Colaboradores da OPAS/OMS no Brasil: potencialidades e perspectivas

Centro Colaborador da OPAS/OMS para Pesquisa em Prevenção da Violência.
Núcleo de Estudos da Violência – Universidade de São Paulo (NEV-USP)
Caracterização
O NEV é um centro interdisciplinar de pesquisa em violência, direitos humanos e democracia
Área temática de atuação:
Violência e prevenção de acidentes e ferimentos
Data de designação: 15/07/2005
Data de re-designação: 24/07/2009
Principais responsabilidades assumidas:
• desenvolver métodos para estudar as determinantes multivariáveis da violência em países em desenvolvimento;
• desenvolver metodologia exploratória para mensurar as causas da queda dos homicídios;
• desenvolver metodologia exploratória para mensurar as causas da queda do risco de homicídios entre jovens;
• identificar boas práticas de prevenção à violência interpessoal: base de dados de publicações e manutenção dos
avanços;
• revisar continuamente a literatura relacionada à prevenção da violência;
• website Guia de Direitos para Jovens;
• website Segurança Pública e Cidadania: a promoção da prevenção à violência e transparência na segurança
pública;
• avaliar os programas de prevenção à violência;
• avaliar um programa experimental de visitação doméstica para promoção do desenvolvimento saudável e a prevenção de acidentes, maus-tratos, abusos e violências contra a criança;
• desenvolver um programa experimental de visitação doméstica para promoção do desenvolvimento saudável e a
prevenção de acidentes, maus-tratos, abusos e violências contra a criança;
• executar programa piloto para adolescentes grávidas em São Paulo e Porto Alegre;
• monitorar o impacto da exposição à violência nos valores, atitudes e crenças relacionadas à violência;
• realizar um estudo transversal (local e nacional);
• desenvolver uma metodologia para identificar a prontidão comunitária e nacional para a prevenção de maustratos contra a criança; e
• desenvolver uma metodologia, para ser utilizada por autoridades locais, para monitorar a eficácia da legislação
nacional de redução de incidentes de trânsito causados por motoristas alcoolizados.
Dados da instituição
Instituição:
Núcleo de Estudos da Violência – Universidade de São Paulo (NE/USP)
Vínculo com o SUS:
Não
Responsável:
Sérgio Adorno França de Abreu
Cargo:
Coordenador
Site da instituição: www.usp.br
Páginas web:
Site do Centro Colaborador: http://www.nevusp.org
Av. Prof. Lúcio Martins Rodrigues, Travessa 4, Bloco 2, Cidade Universitária.
Endereço:
CEP: 05508-900,SP, SP, BR
Telefone: (11) 3091-4951
Fax: (11) 3091-4950
E-mail: ngcardia@gmail.com
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Atividades
Principais atividades no Brasil
• O NEV USP é um dos 11 CEPIDs Centros de Pesquisa Inovação e Disseminação da Fapesp e um INCT- CNPq
Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia. O Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia: “Violência, democracia e
segurança pública” representa uma rede nacional de centros de pesquisas e grupos de excelência. Tendo o Centro
de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo como instituição sede, o instituto reúne a Universidade
Federal do Rio de Janeiro, a Fundação Oswaldo Cruz, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, a Universidade
Federal do Ceará, a Universidade de Brasília e a Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
• Os projetos de pesquisa desenvolvidos são:
• A (não) implementação do Estado de Direito democrático: segurança ou insegurança pública? -Violência e Fronteira: Acre e Rondônia (NEV/USP); Mercados Ilegais, Mercadorias Políticas e Organização Social do Crime no Rio
de Janeiro (UFRJ), Cidadania, direitos humanos e segurança pública: paradoxos entre controle e autocontrole da
violência nas cidades de Fortaleza e Medellín (UFCE).
• Segurança pública, desempenho da polícia e cultura política democrática – as condições prévias para uma Cultura
de Direitos Humanos- Monitoramento da Eficiência Democrática das Políticas de Segurança no Brasil (FBSP), A
Investigação Policial e Processo Judicial do Crime de Homicídio no Município de São Paulo (NEV/USP), O tempo
da justiça: o seu impacto na produção de impunidade penal (NEV/USP), Construção identitária e auto-reconhecimento: pré-requisito para a constituição da atividade policial como profissão e diminuição da violência?
(UnB), Condições de Saúde, Trabalho e Qualidade de Vida dos Policiais Civis da Baixada Fluminense (Fiocruz),
“Desigualdade Social, Violência e Cultura Política nas Organizações de Ensino Policia” (UFRGS), “O estudo quaselongitudinal: exposição à violência e representações socialmente compartilhadas e atitudes em relação à justiça,
punição e direitos humanos” (NEV/USP), “Estudo Multicêntrico da Mortalidade por Homicídios em Países da América Latina” (Fiocruz), “A Queda dos Homicídios em São Paulo: Um diagnóstico de Magnitude e Condicionantes”
(NEV/USP), “Análise da queda nas taxas de mortalidade por homicídio de jovens no município de São Paulo, 2000
a 2008” (NEV/USP).
• Monitoramento dos Direitos Humanos – O presente: “Monitoramento das Violações de Direitos Humanos” (NEV/
USP), “Os mecanismos extrajudiciais de reparações às vítimas de violações aos direitos humanos: as experiências
latino-americanas” (NEV/USP), “Medindo a eficácia das campanhas pelos direitos humanos na América Latina:
o papel da Comissão Interamericana dos Direitos Humanos da Organização dos Estados Americano” (NEV/USP),
“Promovendo o desenvolvimento saudável.”São Paulo e Rio Grande do Sul. Esse último com o suporte de um
comitê de especialistas brasileiros (psicólogo, psicólogo experimental com especialidade em depressão pós-parto,
pediatra, médica sanitarista, enfermeira e representante da Secretaria de Estado de Saúde) e de um comitê internacional de especialistas composto por representantes da Organização Mundial de Saúde, da Organização PanAmericana de Saúde, e do Center for Disease Control (CDC), do Erikson Institut, além de um epidemiologista da
Universidade de Michigan e outro do Instituto de Saúde Pública do México.
• Os consultores internacionais são: Prof. Michel Wieviorka (CNRS/Paris), Prof. Dr. James Green (Brown University),
Profa. Dra. Tereza Caldeira (UCLA- Berkeley), Prof. Dr. Göran Therborn (Cambridge), e Prof. Dr. Gustavo Palmieri
(CELS). Além de seminários, produção de dissertações em co-autoria, e intercâmbios vídeo conferências mensais
deverão aproximar mais os parceiros e manter um fluxo contínuo de comunicação.
• Transferência de conhecimento: As instituições parceiras usarão múltiplas atividades para transferência do conhecimento, usando diferentes estratégias para diferentes audiências. Informações sobre cidadania, direitos e deveres
da criança e do adolescente: Guia de Direitos para Jovens: Será desenvolvido um site, em conjunto os próprios
estudantes, sobre cidadania e direitos da criança e do adolescente, para ser utilizado em suas atividades diárias.
Esse site será construído, inicialmente, envolvendo quatro escolas de nível médio de São Paulo.
• Um novo website está sendo desenvolvido para ajudar as comunidades a melhorar seu diálogo com autoridades
locais fornecendo as ferramentas para que pequenas comunidades possam desenvolver seus próprios programas.
A tecnologia desse projeto foi desenvolvida pelo Institut National de Santé Publique du Québec, no Centre Québécois de Ressources en Promotion de la Sécurité et en Prévention de la Criminalité, tecnologia essa que está
sendo transferida para o NEV.
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Atividades
Principais atividades na América Latina ou em outros países ou regiões
• Pesquisa: Cidadania, direitos humanos e segurança pública: paradoxos entre controle e autocontrole da violência
nas cidades de Fortaleza e Medellín (UFCE).
• “Desigualdade Social, Violência e Cultura Política nas Organizações de Ensino Polícia” (UFRGS).
• “Estudo Multicêntrico da Mortalidade por Homicídios em Países da América Latina” (Fiocruz).
• “Os mecanismos extrajudiciais de reparações às vítimas de violações aos direitos humanos: as experiências latinoamericanas” (NEV/USP)- Chile e Argentina, “Medindo a eficácia das campanhas pelos direitos humanos na América Latina: o papel da Comissão Interamericana dos Direitos Humanos da Organização dos Estados Americano”
(NEV/USP).
• Website Segurança Cidadã com o Institut National de Santé Publique du Québec, no Centre Québécois de Ressources en Promotion de la Sécurité et en Prévention de la Criminalité.
Observações gerais
• Enquanto Centro Colaborador da OMS o Núcleo de Estudos da Violência é representado pela Coordenadora
Adjunta: Nancy Cardia.
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