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RESUMO 

 

Enquanto um fenômeno social complexo, a violência deve ser entendida a partir de condutas 

e práticas humanas que lhe dão significado. A OMS define violência como o uso intencional da 

força física ou do poder, real ou em ameaça, contra si próprio, contra outra pessoa, ou contra um 

grupo ou uma comunidade, que possa resultar ou tenha grande possibilidade de causar lesão, morte, 

dano psicológico, deficiência de desenvolvimento ou privação. Já as crenças cognitivas, são 

proposições simples oriundas de processos perceptivos e cognitivos, que podem se apresentar de 

forma consciente ou inconsciente, sendo identificadas apenas por inferência do que a pessoa diz 

ou faz, tendo influência no modo de pensar e no comportamento dos indivíduos. A maneira como 

cada pessoa age, depende tanto da realidade sociocultural em que está inserida, como de elementos 

de nossas características individuais, condições e processos psicológicos particulares. O conteúdo 

das crenças é a experiência, sendo que a educação interfere de forma direta na formação de crenças, 

pensamentos e sentimentos, que podem originar novas crenças e caso sejam identificadas elas 

podem ser explicadas. As crenças podem ser responsáveis pela modificação ou permanência do 

comportamento das pessoas, por esta razão, para que sejam desenvolvidas estratégias de 
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intervenção sobre o fenômeno da violência é preciso se conhecer o sistema de crenças que 

legitimam sua manifestação. O presente trabalho busca através da psicologia social analisar a inter-

relação entre crenças e violência, trazendo uma revisão sobre seus conceitos e estudos 

desenvolvidos no Brasil.    
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1. INTRODUÇÃO  

 

O presente trabalho busca salientar a importância no estudo das crenças no que concerne às 

causas da violência, visto que nos últimos anos esse fenômeno tem se tornado interesse de estudo 

de diferentes pesquisadores no Brasil. Sendo um assunto de grande destaque na sociedade em geral, 

ocasionado principalmente pelo aumento da violência no cenário atual, afetando a vida em 

sociedade como um todo, a violência tem ganhado destaque em discussões acadêmicas, na mídia 

e no campo das políticas públicas. O interesse por esse fenômeno vem desde tempos remotos, onde 

buscou-se entender sua essência, sua natureza e suas origens, com o objetivo de prevenir, amenizar 

seus efeitos e extingui-lo do ambiente social. (Ribeiro, Ferriani & Reis, 2004).   

A violência se faz presente na vida em sociedade, sendo tão prevista e frequente no dia a dia 

da população, que esta não é mais tida como um fenômeno inesperado. Com o passar dos anos, 

fomos levados a compreender a violência como parte do momento atual em que vivemos, porém, 

essa perspectiva acaba por levar a uma diminuição na expectativa quanto a sua compreensão e na 

possibilidade de responder com intervenções adequadas frente a seu avanço nas grandes cidades e 

no interior do Brasil. Além de limitar a abordagem do tema apenas ao campo das políticas de 

repressão e controle, políticas estas que vêm demonstrando não serem tão eficazes na redução das 

consequências da violência. Desta forma, perceber a violência apenas como uma vocação natural 

do ser humano acaba por colaborar na sua banalização e continuidade, a partir do momento que se 
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entende o fenômeno como algo incontrolável, sendo inerente à vida em sociedade e à subjetividade 

humana (Andrade & Bezerra, 2009).    

Essa forma de pensar é retratada e compartilhada na maioria das vezes, pelos meios de 

comunicação que noticiam e ganham cada vez mais espaços, abordando o problema de maneira 

sensacionalista em nosso cotidiano. A mídia incentivada pela lógica do mercado, acaba por 

favorecer uma espetacularização da informação, com o objetivo de ressaltar e prevalecer-se de 

aspectos que chamam a atenção da população em seus noticiários, ficando assim em segundo plano, 

uma reflexão sobre suas causas, motivos e características. Sendo a violência apresentada às vezes 

como intrínseca à condição humana, ou como um evento passageiro ou um incidente, mas em 

nenhum dos dois casos é feito uma reflexão crítica a respeito do assunto com o objetivo de gerar 

uma melhor compreensão do fenômeno, onde a ausência de argumentação crítica leva a uma 

concepção da violência como fenômeno natural (Andrade & Bezerra, 2009).    

A violência é um eterno problema da teoria social e da prática política e relacional da 

humanidade. Não se tem dados de nenhuma sociedade onde a violência não tenha estado presente, 

ao contrário, a dialética do desenvolvimento social traz à tona os problemas mais vitais e 

angustiantes do ser humano (Minayo, 1994). Assim, ao longo dos anos crenças como a violência 

como condição humana entre outras, foram surgindo a respeito do tema, por esse motivo uma 

análise psicossocial a partir do estudo das crenças se torna pertinente ao passo em que estas têm 

um papel importante na interpretação dos esclarecimentos neste ramo da ciência.  Nas sociedades 

e em grupos sociais humanos, as crenças retratam e avaliam uma situação presente, associando às 

condutas das pessoas e sendo essenciais para a organização dinâmica e cultural das coletividades 

de uma forma ampla (Lourenço, 1993). Neste trabalho é feita uma discussão teórica a respeito da 

relação entre crenças e violência, a partir do viés da psicologia social, trazendo uma discussão 

sobre os conceitos de crença e violência, além das pesquisas desenvolvidas atualmente sobre o 

tema. É importante salientar que não foi abordado aqui de forma isolada, todas as nuances que o 

fenômeno assume, buscou-se entender a violência e sua complexidade como um todo, a partir da 

forma que se apresenta no cenário social e político de nosso país.  

 

1.1 Psicologia Social 

O binômio indivíduo sociedade, ou seja, o estudo das relações que os indivíduos possuem 

entre si e com a sua sociedade ou cultura, sempre estiveram no centro das preocupações dos 

psicólogos sociais, com o pêndulo oscilando ora para um lado, ora para o outro. Esse maior 

destaque dado ora ao indivíduo ora à sociedade, levou a teorização no campo da psicologia social 

desde suas origens à caracterização de duas modalidades distintas segundo diferentes autores, 

sendo elas: a Psicologia Social Psicológica e a Psicologia Social Sociológica. Onde a psicologia 
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social psicológica, busca enfatizar especialmente os processos intra-individuais, que são 

responsáveis pela forma como os indivíduos reagem aos estímulos sociais, assim, pretende 

compreender como o indivíduo sente, pensa e se comporta na presença real ou imaginada de outras 

pessoas. Já a psicologia social sociológica, prioriza os fenômenos que surgem de diferentes grupos 

e sociedades (Ferreira, 2010).    

Entende-se a psicologia social como o estudo científico da influência recíproca entre as 

pessoas e do processo cognitivo gerado por esta interação (pensamento social). Todos os seres 

humanos vivem em constante processo de dependência e interdependência em relação aos outros, 

um aperto de mão, um elogio, um sorriso, um simples olhar de uma pessoa em direção a outra 

suscita nesta última uma resposta que caracterizamos como social. A resposta emitida deste 

contato, servirá de estímulo à pessoa que a provocou, gerando por sua vez outro comportamento 

nesta última, iniciando assim o processo de interação social. Esta ação mútua afeta, de uma forma 

ou de outra, pensamentos, emoções e comportamentos das pessoas envolvidas. É importante 

salientar, que a expectativa gerada com o comportamento do outro pode de modo igual modificar 

nossas ações (Rodrigues, Assmar & Jablonski, 2009).   

Ao mesmo tempo em que manifestações comportamentais, processos mentais superiores 

como expectativa, pensamento, julgamento, processamento de informação e etc., são 

desencadeados pelos processos de interação e caracterizam o que se convencionou chamar de 

pensamento social, ou seja, os processos cognitivos decorrentes da interação social. A interação 

humana e suas consequências cognitivas e comportamentais constituem o objeto material da 

Psicologia Social (Rodrigues et al., 2009). Quando analisamos o fenômeno da violência, devemos 

compreendê-lo segundo condutas e práticas humanas que lhes dão suporte, juntamente a sistemas 

simbólicos que lhes conferem significado. A violência surge em determinado contexto social e se 

concretiza na relação com o outro, esta relação é norteada por crenças, valores e atitudes que são 

oriundas de determinada cultura (Guimarães & Campos, 2007). Ao conceber comportamento 

violento como social, se presume assim, como na maioria das interações humanas uma relação 

interpessoal (Ribeiro & Sani, 2008).    

Com base na psicologia social, busca-se entender como a interação do indivíduo com o 

ambiente social influencia em suas crenças a respeito da violência, tal como a forma de pensar, 

agir e sentir da população. Faz-se necessário conhecer as crenças em relação à violência, pois 

muitas delas representam formas estereotipadas de se conceber o fenômeno, tendo como 

consequências sua negação e normatização, além de propiciar justificativas errôneas a respeito do 

mesmo. Tais condutas podem aumentar o risco de responsabilização das vítimas, à compreensão 

de violência apenas como agressão física e de que como já mencionado na introdução, o 

entendimento da violência como intrínseco à condição humana (Ribeiro & Sani, 2008). Sendo o 

estudo das crenças bastante abordado e com grande relevância na psicologia social, seu estudo se 
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torna relevante, pois junto com outros fatores, elas são responsáveis pelas atitudes humanas. E ao 

tentar se compreender tais atitudes, é importante que crenças, bem como os fatores sociais e 

biológicos sejam levadas em consideração. 

 

2. ESTUDOS DESENVOLVIDOS SOBRE O TEMA  

 

Muitos estudos vêm sendo desenvolvidos no Brasil e no mundo sobre o fenômeno da 

violência. No Brasil, esses estudos em sua grande maioria são desenvolvidos por pesquisadores da 

sociologia e antropologia (Brasil, 2005), tendo em vista a conjuntura social e político do país, é 

importante a aproximação da área da psicologia social deste contexto. Faz-se necessário o 

desenvolvendo de pesquisas que abordem o fenômeno da violência e suas várias nuances, 

principalmente o estudo da violência urbana das grandes metrópoles brasileiras.   

Os estudos desenvolvidos no Brasil trazem um merecido destaque à tendência de banalização 

da violência, como relatado por Velho (1996), Guimarães & Campos (2007) e Zaluar (1999). Esses 

estudos apontam uma banalização das diferentes formas de violência, sendo os mesmos tratados 

como manifestações banais e recorrentes, o que reforça a crença da violência como parte da 

natureza humana. Os estudos no campo da psicologia costumam estudar diferentes manifestações 

do fenômeno, como a violência escolar, violência contra a mulher, violência contra crianças e 

adolescentes, entre outros. Aquino (1998), em seu artigo discute a relação entre os conceitos de 

violência e autoridade no contexto escolar; Seixas (2012) em sua pesquisa, buscou estabelecer uma 

comparação entre diferentes metodologias utilizadas na caracterização dos alunos que se envolvem 

em situações de violência escolar, particularmente em comportamentos de bullying.   

A violência contra a mulher não é um fenômeno novo, ocorre desde os primórdios da 

humanidade, porém a cada ano, pesquisadores e ativistas têm-se preocupado com a superação dessa 

violência como forma de construção de uma sociedade melhor (Waiselfisz, 2015). Gadoni-Costa, 

Zucatti & Dell'aglio (2011), realizaram um levantamento dos casos atendidos no setor de 

Psicologia de uma Delegacia para a Mulher em um município da região metropolitana de Porto 

Alegre, entre o período de 2006 a 2008. Neste estudo foi observada a presença de violência nas 

famílias de origem das mulheres e dos agressores, os dados levantados pelos autores estão de 

acordo com estudos que apontam que a maioria dos casos de agressão contra a mulher ocorrem em 

seus próprios lares. A violência doméstica contra crianças e adolescentes também é alvo de estudos, 

como os realizados por Gebara, Lourenço & Ronzani (2013); Lourenço, Cruvinel & Gebara 

(2010); Brito, Zanetta, Mendonça, Barison & Andrade (2005).   

O trabalho desenvolvido por Waiselfiz desde 1998, agrupados em sua maioria sob o subtítulo 

"os jovens do Brasil", buscou abordar as especificidades e a evolução da mortalidade violenta da 
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juventude, que são as principais vítimas deste drama no país. Outros trabalhos centraram suas 

discussões em temas mais específicos e delimitados. Estados brasileiros que por muitos anos não 

apresentavam grandes índices de violência, entraram em uma acelerada manifestação do 

fenômeno. Os estados que tradicionalmente ocupavam posições de liderança no panorama nacional 

da violência, com o passar dos anos viram seus índices cair, de forma drástica em alguns casos. A 

violência homicida, que era figura característica dos grandes centros urbanos do país, desloca-se 

para áreas de menor densidade e peso, isso devido ao crescimento maciço, caótico e desorganizado 

dessas localidades (Waiselfiz, 2012).    

Em seu recente trabalho, Waiselfiz faz uma abordagem sobre os homicídios no Brasil por 

armas de fogo, evidenciando o problema quanto à falta de um balanceamento formal e confiável 

do número de armas no país, pois existem apenas estimativas e ao contrário do que acontece com 

a posse de armas, a mortalidade que elas originam possuem uma fonte confiável de análise. 

Segundo os dados do Mapa da Violência de 2016, entre 1980 e 2014, morreram perto de 1 milhão 

de pessoas (967.851), vítimas de disparo de algum tipo de arma de fogo, sendo um número muito 

alto, mesmo considerando o crescimento populacional nesse período. Os homicídios em 1980 

representavam em média, cerca de 70% do total de mortes por armas de fogo no país, a partir de 

1992 houve uma disparada nesse valor até 1997, deste ano em diante o crescimento continua, 

porém em um ritmo mais lento que anteriormente. A partir dos dados de 2014 que são a fonte da 

pesquisa citada, os homicídios representam 94,3% do número de mortes por armas de fogo, esses 

dados evidenciam que desde 2004 o crescimento dos índices de homicídios no Brasil teve como 

tendência uma estagnação, entretanto, ocorreu um crescimento do uso das armas de fogo como 

instrumento para perpetrar esses homicídios (Waiselfiz, 2016).    

Podemos verificar também que neste período, estados como Rio Grande do Norte e 

Maranhão, quadruplicaram seus índices de homicídios, em contraposição outros estados que 

figuravam como primeiros lugares no ranking de homicídios no início da década, como São Paulo 

e Rio de Janeiro, conseguiram reduzir suas taxas em 2014 para a metade das vigentes em 2004. A 

região Nordeste foi a que apresentou as maiores taxas de homicídios por armas de fogo em quase 

toda a década, mesmo as capitais destes estados apresentando elevados índices de crescimento na 

década 2004/2014, em curto espaço de tempo tiveram que enfrentar uma pandemia de violência 

para a qual estavam pouco preparadas. Em situação oposta se encontra a região Sudeste, onde a 

violência armada mostra fortes sinais de regressão (Waiselfiz, 2016).   

Estudos sobre a criminalidade e homicídios vêm mostrando que estas manifestações da 

violência são o cerne do sentimento de medo e insegurança da maioria da população dos grandes 

centros urbanos (Adorno, 2002, 1999; Zaluar, 1994; Cardia, 1999). A saúde pública também tem 

desenvolvido grandes estudos, como os trabalhos de Minayo (1994, 2006), Minayo & Souza 

(1998), Brasil (2005), Dahlberg & Krug (2006).   
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3. VIOLÊNCIA  

 

A vida em sociedade, em todas as suas manifestações na espécie humana, não fica imune ao 

que se reconhece no cotidiano como violência, que se caracteriza como o uso agressivo da força 

física de indivíduos contra indivíduos ou grupos contra grupos. Enquanto um fenômeno social 

complexo que gera representações, a violência deve ser entendida através das condutas humanas 

que lhe estruturam juntamente aos sistemas simbólicos que lhes conferem sentido. Assim, em suas 

diversas formas de manifestação, a violência precisa ser compreendida como fenômeno social, 

assumindo formas e sentidos variados de acordo com o contexto histórico e cultural em que se 

desenvolve (Guimarães & Campos, 2007; Velho, 1996). Atualmente é consenso entre os 

pesquisadores como já mencionado, que a violência não faz parte da natureza humana e que a 

mesma não tem origem puramente biológica. É um fenômeno biopsicossocial de manifestação 

complexa e dinâmica, que tem seu espaço de concepção e desenvolvimento a vida em sociedade. 

Para sua melhor compreensão, além de chamar atenção para o aspecto histórico, é preciso entender 

que em sua configuração atravessam problemas políticos, da moral, economia, do direito, da 

psicologia, das relações humanas e institucionais e do plano individual (Minayo, 1994).   

 A noção de violência abrange desta forma, uma série de eventos e fenômenos no qual o ato 

violento em si, é a demonstração da imposição das necessidades, expectativas e vontades de um 

determinado ator social sobre as necessidades, expectativas e vontades de outro indivíduo. Nesse 

sentido, a violência é vista por alguns autores como a representação de um conflito no interior de 

uma dinâmica de poder. Ao analisar os eventos violentos, se descobre que eles se relacionam a 

conflitos de autoridade, a lutas pelo poder, de posse e de aniquilamento do outro ou de seus bens. 

As suas diversas e distintas manifestações podem ser aprovadas ou desaprovadas, lícitas ou ilícitas 

segundo normas sociais mantidas por usos e costumes ou por aparatos legais da sociedade (Minayo, 

2006).   

A noção de violência é, por princípio, ambígua. Portanto, devemos compreender a 

multiplicidade de atos violentos, cujas significações devem ser analisadas a partir das normas, das 

condições e dos contextos sociais, variando de um período histórico a outro. Como um eterno 

problema da teoria social e da prática política, a violência pode ser entendida como ações humanas 

de indivíduos, grupos, classes e nações que ocasionam a morte de outros seres humanos ou que 

afetam sua integridade física, moral, mental ou espiritual. A violência trata-se de uma realidade 

plural, diferenciada, cujas especificidades e seu impacto podem ser percebidos de distintas formas, 

em diversas partes do mundo. No mundo todo, diariamente morrem pessoas entre as faixas etárias 

de 15 a 44 anos em decorrência da violência auto infligida, interpessoal ou coletiva, no Brasil 
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homicídios e acidentes automobilísticos são a principal causa de morte nesta faixa etária (Brasil, 

2005).    

 Vale ressaltar o fato de que houve tempos em que a violência era considerada como natural 

ou até um comportamento de honra ou desafio, sendo tolerada ou até exaltada. Atualmente, a 

percepção e intolerância face aos comportamentos violentos, fazem com que sejam mais 

evidenciados a sua existência e mais frequentes a identificação e intervenção de situações que 

ocorrem no cotidiano (Ribeiro & Sani, 2008)). Assim como se percebe em seus impactos, algumas 

causas da violência podem ser facilmente percebidas pela população, enquanto outras estão 

profundamente enraizadas no arcabouço cultural e econômico da vida humana. Ao mesmo tempo 

em que fatores biológicos e outros fatores individuais explicam algumas das predisposições a 

violência, é mais frequente que esses fatores interagem com fatores familiares, comunitários, 

culturais e outros agentes externos, para que desta maneira possam criar uma situação propícia à 

violência (OMS, 2002).    

Segundo a OMS, a violência seria o uso intencional da força física ou do poder, real ou em 

ameaça, contra si próprio, contra outra pessoa, ou contra um grupo ou uma comunidade, que possa 

resultar ou tenha grande possibilidade de causar lesão, morte, dano psicológico, deficiência de 

desenvolvimento ou privação. Sua definição associa intencionalidade com a prática do ato, 

independentemente do resultado que a violência possa gerar. A definição utilizada pela OMS 

reflete um reconhecimento cada vez maior por parte dos pesquisadores e profissionais acerca da 

necessidade de incluir a violência que não resulta necessariamente em lesões ou morte, mas que, 

contudo, oprime as pessoas, as famílias, e as comunidades no mundo todo (OMS, 2002).     

Na psicologia social o estudo da violência/agressão é de extrema relevância e o foco de sua 

investigação restringiu-se a análise de suas características psicossociais, ou seja, a compreensão de 

seus aspectos em termos de interação entre agressor e vítima. Tem como objetivo investigar os 

processos cognitivos, afetivos e comportamentais que surgem da exposição a situações sociais 

instigadoras de violência e de hostilidade entre indivíduos ou grupos. A pobreza, drogas, briga 

entre gangues rivais, pais ausentes, facilidade no acesso e uso de armas de fogo, preconceito, entre 

outros, são fatores de natureza social que colaboram para a eclosão da violência. 

Violência/agressão na psicologia social refere-se a qualquer comportamento que tenha a intenção 

de causar danos físicos ou psicológicos, em outros organismos ou objetos, aqui como na definição 

da OMS a intencionalidade da ação só se configura como agressiva/violenta quando se propõem 

deliberadamente a infligir dano a alguma pessoa ou grupo. A intencionalidade situa a violência em 

um campo eminentemente humano, pois se entende que só os homens, convencional e 

antropologicamente, são capazes de agir de forma intencional ou omissa. Levando em conta seu 

lugar nas relações sociais, a ideia de intencionalidade indica que a violência é um fenômeno sobre 

o qual existe responsabilidade dos sujeitos individuais e coletivos, a partir do momento em que os 
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atos violentos são realizados pelas pessoas dentro de sua cultura. Esse dado histórico-cultural 

propõe que o fenômeno da violência seja passível de ser reconhecido, analisado, compreendido e 

superado, através de intervenções diretas ou indiretas. Cabe ressaltar que a violência não se 

restringe ao uso da força física e nem se limita apenas a alvos humanos (Rodrigues et al., 2009; 

Gebara, 2009)   

Com o intuito de identificar diferentes expressões do fenômeno, pesquisadores têm utilizado 

definições de violência direta, indireta e simbólica. A violência direta diz respeito aos atos físicos 

premeditados que resultam em prejuízo à integridade da vida humana, envolve todas as 

modalidades de homicídios. A violência indireta envolve todos os tipos de ação abusiva e agressiva 

que implique prejuízo psicológico ou emocional, já à violência simbólica, abrange relações de 

poder interpessoais e institucionais que restringem a livre ação, pensamento e consciência dos 

indivíduos (Abramovay, Castro, Pinheiro, Lima & Martinelli, 2002).  

De acordo com os motivos ou intenções latentes ao comportamento agressivo, os psicólogos 

sociais costumam distinguir diferentes tipos ou formas de agressão/violência humana. A agressão 

hostil, que deriva de estados emocionais fortes como a raiva, tem como principal objetivo causar 

dano a uma pessoa ou objeto a fim de satisfazer impulsos hostis. A agressão instrumental busca 

prejudicar, ferir ou magoar alguém somente como meio de atingir outro objetivo. Essas formas de 

violência/agressão não se excluem mutuamente, sendo possível haver comportamentos agressivos 

duplamente motivados. Quando a violência/agressão não resulta em danos físicos, sendo a vítima 

agredida verbalmente por insultos, calúnias ou proibida por outrem de atingir seus objetivos, 

considera-se a agressão simbólica, que também pode ser hostil ou instrumental (Rodrigues et al., 

2009).    

A biologização dos fenômenos e processos sociais se respalda na crença de que os ritmos 

biológicos e os sociais são arbitrariamente incompatíveis. Assim, os indivíduos não seriam 

geneticamente capazes de se adaptar aos ritmos ditados pelo desenvolvimento social e tecnológico 

da sociedade industrial, ou pós-industrial, acabando por alterar as consequências e os mecanismos 

humanos de adaptação psíquica e psicobiológica. Desta forma, o ser humano seria por natureza, 

antissocial e as questões de conflito e lutas resultam de sua tendência indomável e natural ao 

domínio dos outros (Minayo & Souza, 1998; Lee, 2015).   

As teorias psicossociais vinculadas à aprendizagem social consideram a violência/agressão 

um comportamento aprendido através do reforço e da modelagem, sendo uma resposta à frustração 

pela presença de afetos negativos, resultando em déficits de processamento que levam à atribuição 

de intencionalidade negativa ao outro. A consequência desse aprendizado é a ativação de scripts 

condicionantes desse tipo de resposta, ou até mesmo uma escolha direcionada para recompensas, 

custos e probabilidades de resultados esperados (Ribeiro & Sani, 2009).  
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Independente da vertente explicativa do fenômeno da violência, as descobertas da biologia, 

psicologia, genética e neurofisiologia são fundamentais para se obter uma compreensão da sua 

manifestação. Não existe um fator único que explique porque algumas pessoas se comportam de 

forma mais violenta em relação a outras, ou porque a violência se manifesta mais em determinadas 

comunidades do que em outras. A violência é o resultado da complexa interação de fatores 

individuais, de relacionamento, sociais, culturais e ambientais. Não são apenas os problemas de 

origem econômica, como a pobreza, que explicam a violência social na atualidade, mesmo que ela 

seja fruto desta situação, são, entretanto, causa e efeito de uma violência maior. A pobreza e suas 

consequências, diretas e indiretas, não constituem resíduos patológicos de um processo inexorável 

de crescimento econômico cujo ciclo de evolução e desenvolvimento, uma vez concluído, 

conduziria inevitavelmente a superá-los e a decretar sua definitiva extinção em nossa sociedade 

(Minayo & Souza, 1998).  

Ao contrário, tudo converge para sugerir que, antes de um problema de natureza econômica 

relacionada, quer a perturbações momentâneas do mercado e do processo de produção industrial, 

quer a estágios incompletos do desenvolvimento, a pobreza e as desigualdades sociais que lhe 

subjazem são da ordem da justiça social (Adorno, 2002). A mudança cultural atual e as 

transformações do sistema de valores e das relações sociais, propiciaram que as tensões sociais que 

anteriormente apresentavam desfechos onde tendiam a predominar acordos e negociações, 

encontram atualmente na violência física ou simbólica propensão permanente (Minayo & Souza, 

1998).   

A complexidade do fenômeno analisado necessita de uma abordagem ao mesmo tempo 

social, psicológica e biológica. Assim, para o desenvolvimento de intervenções comprometidas 

com a situação enfrentada no país é preciso que a área psi se aproxime mais do fenômeno da 

violência. Atualmente muitos trabalhos sobre o tema são desenvolvidos pelas ciências sociais e o 

setor de saúde pública, a psicologia social com suas teorias tem muito a oferecer ao estudo da 

violência ajudando a descrever e explicar as condutas violentas em geral, sendo úteis para explicar 

comportamentos violentos que surgem em variados contextos. Para que isso ocorra, no entanto, é 

preciso que se desenvolvam mais pesquisas sobre o fenômeno no Brasil (Brasil, 2005).   

 

4. CRENÇAS  

 

Mesmo sendo um tema de interesse atual, ao longo da história vários autores empenharam-

se em compreender como o ser humano elabora conhecimentos e crenças sobre o mundo baseados 

na experiência. A explicação do comportamento humano através de associações estabelecidas por 
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aprendizagem direta ou indireta é vista em muitas teorias antigas e contemporâneas, sendo estudada 

na atualidade inclusive pela neurociência (Badaró, 2015).   

Em praticamente todos os processos cognitivos e sociais observados no curso de nossa 

história, podemos constatar a vasta influência de crenças e sistemas de crenças nesses processos. 

As crenças e sistemas de crenças se constituem e mudam em um espaço de tempo muito curto, isso 

acontece em decorrência da influência dos meios de comunicação, que nos apresentam 

cotidianamente crenças, ideias e ideologias que não resistem tanto ao tempo. A partir do 

desenvolvimento sociocultural, temos um aumento da produção de crenças, o que exige de nós 

uma constante revisão do nosso conhecimento e um ajustamento ao mundo em que vivemos, que 

passa por uma ininterrupta mudança (Gomes, 2005).    

Segundo Beck (1997), através da interação com o meio nós formamos crenças acerca do 

ambiente que nos rodeia, essas interações ocorrem durante o nosso desenvolvimento. De acordo 

com o autor, uma crença se desenvolve na infância através da interação com pessoas significativas, 

ambientes frequentados nesse período, além de um conjunto de acontecimentos que podem 

comprovar essa ideia inicial. As atitudes e as crenças influenciam a forma como selecionamos e 

avaliamos informações que recebemos do exterior e para que sejam desenvolvidos programas de 

intervenção e políticas públicas na prevenção da violência, é preciso compreender quais são as 

atitudes e as crenças dos indivíduos (Cláudio, Pereira & Robalo, 1994).  

As crenças são representações simbólicas, com base nas línguas naturais, surgem das 

experiências individuais e definem uma relação entre objetos, sejam eles abstratos ou concretos, 

além de propriedades atribuídas a eles. Possuem cinco características básicas: são proposições 

sobre objetos no mundo, são aceitas por pelo menos uma pessoa, difundidas subjetivamente em 

níveis qualitativamente variáveis de convicção, se declaradas podem ser observadas 

ostensivamente e estão presentes em processos cognitivos de um modo geral, exercendo influência 

na percepção e interpretação de fatos, na formação de identidades, em relações interpessoais e em 

processos sociais (Krüger, 1995).    

Crenças e conhecimento apresentam o mesmo sistema de formação de ideias, a diferença 

entre ambos está no fato de a primeira ser subjetiva caracterizada pelo grau de concordância ou 

adesão aplicada a uma proposição, ser de cunho psicológico, relativa a disposições cognitivas e 

afetivas. Já o conhecimento diz respeito a um valor de verdade da proposição ou argumento, 

passíveis de experimentação e demonstrações pertinentes para análise daquele conteúdo. Os 

estudiosos sociais acreditam que as crenças, ao contrário do que ocorre com o conhecimento, não 

se relacionam com as teorias, mas sim com os pensamentos, sentimentos e comportamentos 

(Krüger, 1995).     
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Assim, é possível afirmar que através da interação entre genética, ambiente familiar e 

experiências significativas na vida de cada pessoa, desenvolvem-se determinadas crenças. A partir 

dessas crenças centrais, vão se formando crenças intermediárias, que são pressupostos, regras e 

atitudes frente a determinadas situações. Os pensamentos automáticos que surgem em cada caso 

são pensamentos imediatos destes contextos, que não são identificados na maioria das vezes pelo 

sujeito, desta forma, esses pensamentos refletem as crenças individuais e coletivas que afetam a 

forma como a pessoa se sente e se comporta (Beck, 2013).   

Nesta perspectiva, Krüger (1995) apresenta as crenças como oriundas de dois processos, 

sendo eles o perceptivo e o cognitivo. Assim, a partir do que vemos, ouvimos, pensamos e sentimos 

é que passamos a ter impressões sobre o ambiente social. Daryl Bem (1973) interpreta crenças 

como resultados do comportamento verbal, sendo frequentemente apresentadas em contextos 

sociais, onde são inferidas a partir do que a pessoa diz ou faz. Portanto, as crenças são pessoais, 

refletindo as nossas características e condições psicológicas particulares, podendo haver, 

entretanto, similaridades entre crenças acolhidas por diferentes pessoas. As crenças podem se 

manifestar através da fala ou escrita e dos significados dotados de existência, como convicções, 

opiniões, estereótipos e preconceitos, sendo a sua fonte as interações sociais (Krüger,1995).  

Podemos considerar que crenças, opiniões e convicções pertencem à mesma família,  

onde as convicções são crenças de maior aprovação e não um mero modo de ver as coisas 

como as opiniões, que possuem baixa aceitação subjetiva. Além disso, as crenças também possuem 

potencial para ganhar a dimensão de opinião pública, exercendo influências significativas sobre as 

motivações sociais de todos que as aceitam (Gomes, 2005). A partir do exposto, é possível 

compreender como a percepção que as pessoas possuem a respeito de determinados grupos ou 

indivíduos, propõem que os membros de um mesmo grupo, apesar das semelhanças superficiais, 

são vistos como compartilhando com os outros membros uma estrutura profunda que permite 

diferenciá-los dos membros dos demais grupos. Esse tipo de pensamento favorece o 

desenvolvimento de crenças de que os membros de uma categoria, ainda que venham a modificar 

determinados elementos, como os trajes, os gestos, as posturas ou penteados, jamais deixarão de 

ser percebidos como depositários das características próprias da categoria a qual pertencem. Esse 

tipo de percepção favorece o desenvolvimento de crenças que podem influenciar atitudes e 

comportamentos discriminatórios, culminando em atos violentos.    

Entretanto, Bem (1973) já apontava que se modificarmos o comportamento de uma pessoa, 

podemos fazer com que ela dirija as suas atitudes de forma a se tornarem coerentes com o 

comportamento esperado socialmente. É importante salientar que não cabe às crenças cognitivas 

uma avaliação de certo ou errado, porém, deve ser realizada uma contextualização desse conteúdo 

e uma análise de sua influência no que diz respeito aos sentimentos e comportamentos dos 
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indivíduos que as possuem (Beck, 2013). Podemos concluir com o exposto que as crenças 

cognitivas são proposições simples, que podem se apresentar de forma consciente ou inconsciente, 

e só podem ser identificadas através de uma inferência do que a pessoa diz ou faz. Elas são capazes 

de negar ou afirmar uma relação entre dois objetos, sejam eles concretos ou abstratos, fazendo 

sempre uma afirmação a respeito de algo. Aos psicólogos sociais, cabe considerar a origem e a 

influência que estas crenças têm no comportamento humano a fim de se desenvolver programas de 

intervenções mais eficazes no caso do fenômeno da violência (Krüger, 1986).    

 

4.1 A interação entre crenças e violência  

Para Cavazza (2008), uma crença pode ser estabelecida como a probabilidade subjetiva de 

que um objeto tenha determinado atributo, assim, toda crença associa um atributo a um objeto, 

com alguma probabilidade subjetiva. Com as atuais mudanças culturais e as transformações do 

sistema de valores e das relações sociais, é possível perceber que as tensões sociais que 

anteriormente apresentavam desfechos que tendiam a predominar acordos e negociações, 

encontram atualmente na violência física ou verbal uma forma de solução. Como já relatado, isso 

se deve a banalização das diferentes formas de violência, que estão relacionadas a crenças 

estereotipadas sobre o fenômeno, crenças estas que muitas vezes são disseminadas pelos meios de 

comunicação e pela sociedade (Guimarães & Campos, 2007).     

As crenças possuem estrita relação com as ações, desta forma, se torna muito difícil tentar 

explicar e entender condutas e comportamentos se não levarmos em consideração a influência que 

elas exercem nas ações humanas. As condutas individuais ou ações coletivas precisam de crenças, 

que podem motivar ou não a realização de um objetivo pretendido. Quando conscientes de nossos 

valores, convicções e crenças, podemos ignorar os entraves da conduta em andamento e com isso 

apresentar com maior probabilidade comportamentos que podem trazer ou não arrependimentos 

aos envolvidos. Portanto, não é a forma como a realidade se apresenta que influencia uma pessoa 

e o seu comportamento, mas sim como a pessoa supõe que esta é, ou seja, a percepção que ela 

possui dessa situação. As crenças cognitivas estão inter-relacionadas com processos e estados 

mentais e afetivos, influenciando a motivação, a tomada de decisão, comportamentos e condutas 

sociais, atingindo desta maneira, relações interpessoais e processos grupais (Gomes, 2005).    

Quanto ao processo de formação das crenças é importante salientar que ao compor o sistema 

cognitivo, elas funcionam de forma integrada às atitudes e aos valores, podendo ser alteradas 

quando qualquer parte desse sistema sofrer alguma modificação, o que pode levar inclusive a 

despertar uma mudança comportamental (Gebara & Lourença, 2008). A forma como cada 

indivíduo age, depende tanto da realidade sociocultural, quanto de elementos de nossas 

características individuais, condições e processos psicológicos particulares. A experiência é a fonte 
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de todas as crenças, onde a educação interfere na formação de crenças, pensamentos e sentimentos, 

que podem originar novas crenças, as quais podem ser explicadas, caso sejam identificadas.    

O papel das cognições que apoiam a violência é reconhecido em diversas teorias do 

comportamento. Muitos comportamentos humanos, são influenciados pelas crenças que cada 

pessoa carrega consigo e as têm como verdades que orientam seu modo de agir, isso sugere que 

visualizar a agressão como um meio para alcançar resultados positivos é um fator de risco para a 

violência. As diferentes formas de resposta agressiva surgem através da junção de esquemas 

aprendidos, scripts e avaliações de resultados que direcionam para o encorajamento de atitudes e 

valores que reforçam positivamente a agressão, assegurando a violência como uma estratégia de 

resolução de conflito (Boxer, Schappell, Middlemass & Mercado, 2011; Bowes & McMurran,  

2013; Dye & Eckhardt, 2000). As crenças podem ser responsáveis pela modificação do 

comportamento das pessoas, fazendo com que dirijam as suas atitudes de forma a se tornarem 

coerentes com o comportamento adotado (Gomes, 2005).   

Como um fenômeno de grande abrangência e complexidade, em que a noção de condutas 

violentas aceitáveis e não aceitáveis é como já dito, influenciada pela cultura, por fatores 

ambientais, biológicos e psicológicos, o que pode levar a uma constante transformação nos 

sujeitos. Quando analisamos a influência das crenças no comportamento humano, percebemos que 

nossas reações não são automáticas, refletindo interpretações sobre as causas subjacentes às ações 

dos outros; nossos comportamentos são assim fortemente influenciados por nossos pensamentos 

acerca dessas ações. A violência encontra-se relacionada às normas sociais e o que se considera ou 

não como violento, tem origem no quadro de referência de cada sujeito. Aprendemos através das 

relações interpessoais quando, como e contra quem podemos ser agressivos, as normas sociais 

ditam se as pessoas devem ou não responder de forma violenta a determinados estímulos 

ambientais. É possível verificar que em nossa sociedade existe uma predisposição cultural para a 

aceitação da violência, como sendo esta natural e comum, e esta concepção estimula o exercício 

da mesma, transformando os atos agressivos numa vivência normal do cotidiano. Essa legitimação 

das diferentes manifestações da violência, muitas vezes, são consequências de crenças erradas que 

mascaram condutas abusivas (Ventura, Ferreira & Magalhães, 2013; Rodrigues et al., 2009). As 

crenças cognitivas emergem da experiência de cada indivíduo e tornam-se preditoras de 

comportamento desde a infância até a vida adulta, uma vez formadas, essas crenças podem servir 

para moderar as relações entre fatores ambientais e comportamentais (Boxer et al, 2009; Bower et 

al, 2013). Desta forma, o sujeito influencia e é influenciado por elas, formulando as suas próprias 

crenças em função do que os outros dizem, pensam e se comportam. Assim, a nossa própria 

realidade se constrói através de um acordo mútuo subjetivo entre o que nós pensamos e o que os 

outros pensam (Silva, Rodrigues, Diego & Lourenço, 2005; Machado, 2010).  
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Huesmann (1998) sugere que as interações das crianças com o meio ambiente se mesclam 

com fatores pessoais para desenvolver certos esquemas e scripts, sendo as crenças fruto dessas 

percepções. O autor também propõe que um evento externo como presenciar um episódio violento, 

pode desencadear esquemas cognitivos que servem como filtros primários ou guias na busca de 

um script. Estes scripts são avaliados, levando em consideração os esquemas ativados e, em 

seguida, os comportamentos são decretados e as respostas ambientais são interpretadas. Em locais 

com altas taxas de violência, os jovens podem ter mais scripts de natureza agressiva, a provocação 

pode levar a uma avaliação menos cuidadosa dos scripts e a probabilidade de uma solução não 

agressiva desiludir o agressor pode ser baixa (McMahon, Felix, Halpert & Petropoulos, 2009; 

Machado 2010).  

Anderson e Bushman (2002) reiteram que as crenças representam um papel de prontidão 

para a agressão e que os indivíduos que as têm favoráveis à violência, acreditam que podem 

otimizar eficazmente certos atos agressivos e que estes produzirão os resultados desejados. Deste 

modo, estas pessoas terão maior tendência em optar por comportamentos violentos do que as 

pessoas que não são tão confiantes na eficácia de tais ações. É importante considerar a existência 

de uma sobreposição das crenças do indivíduo com as de seus amigos, de seus grupos sociais e 

instituições societais, o que expressa o seu caráter eminentemente social, pois estas diferentes 

instâncias articulam-se, contribuindo na formação, manutenção ou modificação dessas crenças. 

Elas também podem afetar a maneira como as pessoas percebem os comportamentos dos outros, 

onde quanto mais aceita for uma conduta agressiva, menos sensibilizados os indivíduos ficam 

perante um comportamento hostil. Portanto, as crenças atuam como um filtro para eliminar os 

comportamentos inapropriados segundo as experiências do repertório dos indivíduos (Souza Filho, 

Araújo, Lima, & Sousa, 2005; Couto, 2013).  

Como os demais elementos sociais, a violência e as crenças sobre ela, são fenômenos 

multideterminados. O gênero é uma entre as diversas variáveis utilizadas para compreender os 

referidos fenômenos. Tal variável é fortemente influenciada pelo ambiente no qual o indivíduo está 

inserido. A partir do momento que as interpretações que fazemos das nossas experiências têm 

impacto nas consequências emocionais e comportamentais, é possível que uma interpretação 

negativamente desajustada da realidade possa levar a consequências negativas. Portanto, as 

distorções cognitivas devem ser consideradas como um fator de risco para o cometimento de atos 

violentos, em diferentes situações do cotidiano social (Souza Filho et al, 2005).  

Os adolescentes com um histórico de comportamentos relacionados à criminalidade, são 

mais propensos a ter crenças aceitando a agressão, como por exemplo, os adolescentes que 

desenvolvem crenças de que a violência no relacionamento interpessoal é aceitável, ficam mais 

inclinados a perpetrar este tipo de comportamento (Mueller, Jouriles, McDonald, & Rosenfield, 

2013). As crianças e adolescentes que testemunham violência tanto em seu ambiente familiar como 
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na comunidade onde vivem, podem continuar com esse ciclo de violência em suas próprias 

comunidades, pois tal exposição pode levar ao aprendizado de novas condutas agressivas, além de 

proporcionar a inibição para agir de forma não violenta (Brookmeyer, Henrich, & Schwab‐Stone, 

2005). O desenvolvimento de cognições sociais hostis e tendenciosas, também podem originar-se 

no ambiente familiar, uma vez que este ambiente é capaz de ensinar os jovens a confiar em 

respostas agressivas à provocação, pois tais respostas mostraram ser efetivas dentro da família 

(Schultz, Izard e Ackerman, 2000; Brookmeyer et al, 2005). As crenças que apoiam a violência, 

podem servir como fator de risco para o comportamento agressivo, enquanto as crenças que 

sugerem que a agressão é errada podem contribuir para um comportamento menos agressivo e mais 

pró-social (McMahon et al, 2013; McMahon, Felix, Halpert, & Petropoulos, 2009).  

O comportamento violento é um fenômeno complexo nos quais vários fatores de risco 

interagem, incluindo variáveis biológicas, o contexto sociocultural e as experiências iniciais de 

vida, entre outros. Apesar de todos estes fatores predisporem um indivíduo a agir com violência, 

vários estudos sugerem que as variáveis cognitivas agem como um mecanismo de mediação entre 

sua percepção e comportamento (Calvete & Orue, 2010). O fenômeno da violência não pode ser 

abordado, desta forma, apenas como uma força exterior aos indivíduos e aos grupos, pois sua visão 

se projeta na direção contrária a ditada pelo senso comum, que costuma colocá-lo como um 

fenômeno sempre produzido pelo outro (Brasil, 2005).   

Crescer em um ambiente violento tem muitos efeitos negativos de longa duração, um deles 

é um maior risco para o desenvolvimento de conduta agressiva (Guerra, Rowell Huesmann, & 

Spindler, 2003). Além disso, ao ter muitas oportunidades de testemunhar o uso da violência entre 

modelos jovens e adultos, crianças podem aprender a esperar resultados positivos do uso da força. 

Por esta razão, se a violência é comum em suas comunidades, é provável que aprendam que não é 

contra os padrões morais usar a violência como forma de se defender ou obter resultados. Assim, 

eles não são susceptíveis de se sentir culpados quando se comportam de forma agressiva, já que a 

culpa está associada à ação contra os padrões morais internalizados (Chaux, Arboleda, & Rincón, 

2012)  

É necessário ampliar a identificação de cognições favoráveis à violência, pois além de 

contribuir com pesquisas sobre o tema, elas são de fundamental importância para o 

desenvolvimento de intervenções eficazes para reduzir os impactos da violência. Pearson, Lipton, 

Cleland e Yee (2002), apontam a importância de garantir que os elementos cognitivos sejam parte 

integrante das intervenções oferecidas, os autores demonstraram ainda que as intervenções que não 

conseguiram abordar os elementos cognitivos foram menos efetivas. Em uma revisão realizada por 

Collie, Vess e Murdoch (2007) em relação à cognição de agressores violentos, os pesquisadores 

reiteraram que um foco na cognição aumenta a eficácia da intervenção. A escassez de medidas 

para a cognição relacionada à violência, sugere que há necessidade de ampliar a compreensão e 
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avaliação do seu papel nesses processos, a fim de melhorar as intervenções voltadas para a redução 

da violência (Chaux et al, 2012; Bowes et al, 2013).     

O enfrentamento das diversas manifestações da violência, passa pelo sistema de crenças 

culturalmente estabelecidas do que se considera como violência, por isso é importante que este 

sistema seja conhecido e, em determinados casos, modificado. Trabalhando para desmistificar 

crenças como “violência como caso de polícia”, “tem mulheres que gostam de apanhar”, “violência 

como natural ao ser humano”, entre outras. Portanto, uma análise a partir do estudo das crenças 

nos possibilita compreender melhor as causas, desenvolvimento e manutenção da violência nas 

sociedades modernas, uma vez que estas são fonte do nosso comportamento. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A violência enquanto fenômeno social complexo, deve ser compreendida a partir das 

condutas e práticas humanas que lhes dão significado, desta forma, a violência deve ser entendida 

sempre como um fenômeno social (Guimarães & Campos, 2007, Velho, 1996; Brasil, 2005, 

Calvete & Orue, 2010). Sendo assim, a violência resulta de uma combinação de fatores biológicos, 

psicológicos, sociais e ambientais onde eles se relacionam entre si; porém não redutíveis uns aos 

outros. O fenômeno da violência não pode ser simplificado em um princípio único, atribuindo a 

ele uma só causa e uma solução simples, suas causas são multifatoriais e para uma melhor 

compreensão de sua manifestação é preciso considerar todos estes fatores. A falta de 

conscientização da violência como um problema, acaba por contribuir com o seu desenvolvimento 

e manutenção. A percepção sobre o problema, por outro lado, oferece o primeiro passo para 

mudanças sociais e comportamentais, a partir de iniciativas como implementação de programas de 

prevenção, políticas públicas no campo da saúde, educação e segurança pública (Lee, 2015).   

 Já é consenso na literatura, que a ideia de que os seres humanos são naturalmente violentos 

e sempre que possível expressarão suas tendências violentas quando há oportunidade, não só é 

errônea como pesquisas recentes demonstram que a maioria das pessoas evitam prejudicar 

fisicamente os outros (Littman & Paluck, 2015). Essas como outras crenças, influenciam o pensar 

e o comportamento humano, por isso para que sejam superadas, grandes esforços devem ser 

realizados em prol da prevenção a violência, principalmente para combater crenças enraizadas 

culturalmente (Gebara, Lourenço & Ronzani, 2013).   

 Sua superação requer o reconhecimento de direitos e investimentos em diferentes áreas, pois 

se trata de um fenômeno de muitas facetas. Esses investimentos terão impacto sobretudo nas 

crenças que se desenvolveram ao longo do tempo, em especial a violência estrutural e simbólica 

que acabam por legitimar e propagar o fenômeno, tais como pobreza como único fator gerador da 
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violência, jovens como propagadores da violência, violência como forma de se fazer justiça, dentre 

outras (Adorno, 2002). Vale destacar o aumento de uma cultura da violência que resolve os 

conflitos pela via do extermínio do próximo, cultura que, pelos dados disponíveis, está se 

espalhando cada vez mais pelo país (Waiselfiz, 2012).  

É importante destacar que muitas das pesquisas desenvolvidas sobre o fenômeno da violência 

no Brasil, ainda são do campo da sociologia e antropologia. E como discutido ao longo deste 

trabalho, para uma melhor compreensão do fenômeno é importante que se desenvolvam mais 

pesquisas em outras áreas do saber, como da saúde pública e da própria psicologia que muito tem 

a acrescentar (Lee, 2015). No campo da psicologia, tais pesquisas precisam abordar mais a 

manifestação do fenômeno da violência como um todo e não apenas determinadas nuances do 

mesmo, tais como estudos sobre a violência urbana e violência entre grupos (gangues) pela 

psicologia no Brasil. Sendo sua influência de grande importância no surgimento e manutenção da 

violência, faz-se necessário o desenvolvimento de pesquisas sobre a inter-relação entre crenças e 

violência para um maior conhecimento desse fenômeno.   

 

 

 

  

https://www.facebook.com/psicologia.pt


Psicologia.pt 

ISSN 1646-6977 
Documento publicado em 15.10.2017 

 

Flaviane Rodrigues João, Lelio Moura Lourenço 19 facebook.com/psicologia.pt   
 

 

6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS  

 

Abramovay, M., Castro, M. J., Pinheiro, L. C., Lima, F. S. e Matinelli, C. C. (2002) 

Juventude, violência e vulnerabilidade social na América Latina: desafios para políticas públicas. 

Brasília: UNESCO, BID.     

Adorno, S. (2002). Exclusão socioeconômica e violência urbana. Sociologias, 4(8), 84-135.   

Adorno, S.; Lima, R. S. e Bordini, E. (1999). O jovem e a criminalidade urbana em São 

Paulo. Relatório de Pesquisa. Brasília. DF: Ministério da Justiça, Secretaria Nacional de Direitos 

Humanos.    

Anderson, C. A., & Bushman, B. J. (2002). Human aggression. Annual review of psychology, 

53(1), 27-51. /doi.org/10.1146/annurev.psych.53.100901.135231  

Andrade, E. V., & Bezerra Jr, B. (2009). Uma reflexão acerca da prevenção da violência a 

partir de um estudo sobre a agressividade humana. Ciência & Saúde Coletiva, 14(2), 445-453.  

Aquino, J. G. (1998). A violência escolar e a crise da autoridade docente. Cadernos Cedes, 

19(47), 7-19.   

Badaró, A. C. (2015). As crenças cognitivas e suas relações com sintomas de ansiedade 

social e depressão. (Dissertação de Mestrado) Instituto de Ciências Humanas, Universidade 

Federal de Juiz de Fora, Juiz de Fora, MG, Brasil  

Beck, A. (1997). Terapia cognitiva da depressão. Rio de Janeiro: Artmed Zahar  

Beck, J.S. (2013). Terapia Cognitiva: teoria e prática. Porto Alegre: Artmed.  

Bem, D. J. (1973) Convicções, atitudes e assuntos humanos. São Paulo: EPU  

Bowes, N., & McMurran, M. (2013). Cognitions supportive of violence and violent behavior. 

Aggression and Violent Behavior, 18(6), 660-665.  doi.org/10.1016/j.avb.2013.07.015   

Boxer, P., Schappell, A., Middlemass, K., & Mercado, I. (2011). Cognitive and emotional 

covariates of violence exposure among former prisoners: links to antisocial behavior and emotional 

distress and implications for theory. Aggressive behavior, 37(5), 465-475. DOI: 10.1002/ab.20405    

https://www.facebook.com/psicologia.pt
https://doi.org/10.1146/annurev.psych.53.100901.135231
https://doi.org/10.1146/annurev.psych.53.100901.135231


Psicologia.pt 

ISSN 1646-6977 
Documento publicado em 15.10.2017 

 

Flaviane Rodrigues João, Lelio Moura Lourenço 20 facebook.com/psicologia.pt   
 

Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. (2005). Impacto da violência 

na saúde dos brasileiros. Brasília: Ministério da Saúde.  

Brito, A. M. M., Zanetta, D. M. T., Mendonça, R. D. C. V., Barison, S. Z., & Andrade, V. 

A. (2005). Violência doméstica contra crianças e adolescentes: estudo de um programa de 

intervenção. Ciênc.Saúde Coletiva,10(1), 143-9.  

Brookmeyer, K. A., Henrich, C. C., & Schwab‐Stone, M. (2005). Adolescents who witness 

community violence: Can parent support and prosocial cognitions protect them from committing 

violence?. Child development, 76(4), 917-929. DOI: 10.1111/j.1467-8624.2005.00886.x   

Calvete, E., & Orue, I. (2010). Cognitive schemas and aggressive behavior in adolescents: 

The  mediating role of social information processing. The Spanish JournalofPsychology, 13(01), 

190-201. doi.org/10.1017/S1138741600003772  

Cardia, N. Pesquisa sobre atitudes, normas culturais e valores em relação à violência em dez 

capitais brasileiras. Relatório de pesquisa. Brasília. DF, Ministério da Justiça, Secretaria Nacional 

de Direitos Humanos, 1999.    

Cavazza, N. (2008). Psicologia das atitudes e das opiniões. São Paulo: Edições Loyola.   

Chaux, E., Arboleda, J., & Rincón, C. (2012). Community violence and reactive and 

proactive aggression: The mediating role of cognitive and emotional variables. Revista 

Colombiana de Psicología, 21(2), 233-251.   

Cláudio, V., Pereira, M. G., & Robalo, P. (1994). SIDA! A falsa proteção que o amor tece. 

Análise psicológica, 12, 211-226.  

Collie, R. M., Vess, J., & Murdoch, S. (2007). Violence-related cognition: Current research. 

Aggressive offenders’ cognition: Theory, research and practice, 179-198.  

Couto, J. M. D. (2013). Crenças, distorções cognitivas e violência em relações de namoro 

(Doctoral dissertation, Instituto Superior de Ciências da Saúde Egas Moniz).    

Dahlberg, L. L., &Krug, E. G. (2006). Violência: um problema global de saúde pública. 

Ciênc. saúde coletiva, 11(supl), 1163-1178.  

Dye, M. L., & Eckhardt, C. I. (2000). Anger, irrational beliefs, and dysfunctional attitudes in 

violent dating relationships. Violence and Victims, 15(3), 337-350.   

https://www.facebook.com/psicologia.pt
http://dx.doi.org/10.1111/j.1467-8624.2005.00886.x


Psicologia.pt 

ISSN 1646-6977 
Documento publicado em 15.10.2017 

 

Flaviane Rodrigues João, Lelio Moura Lourenço 21 facebook.com/psicologia.pt   
 

Ferreira, M. C. (2010). A Psicologia Social contemporânea: principais tendências e 

perspectivas nacionais e internacionais. Psicologia: Teoria e Pesquisa, 26(25ANOS), 51-64.  

Gadoni-Costa, L. M., Zucatti, A. P., &Dell'aglio, D. D. (2011). Violência contra a mulher: 

levantamento dos casos atendidos no setor de psicologia de uma delegacia para a mulher. Estudos 

de Psicologia, 28(2), 219-227.  

Gebara, C. F. D. P., & Lourenço, L. M. (2008). Crenças de profissionais da saúde sobre 

violência doméstica contra crianças e adolescentes. Psicologia em Pesquisa, 2(1), 27-39.   

Gebara, C. F. P. (2009). Estudo das crenças dos agentes comunitários de saúde do município 

de Lima Duarte em Relação à violência doméstica contra crianças e adolescentes. Instituto de 

Ciências Humanas, Universidade Federal de Juiz de Fora, Juiz de Fora, MG, Brasil  

Gebara, C. F. D. P., Lourenço, L. M., &Ronzani, T. M. (2013). A violência doméstica 

infantojuvenil na perspectiva dos agentes comunitários de saúde. Psicologia em Estudo.  

Gomes, J. T. (2005) Crenças de professores e estudantes sobre o currículo e o 

estágiosupervisionado do curso de psicologia da Universidade Católica de Petrópolis (Trabalhode 

Conclusão de Curso). Universidade Católica de Petrópolis, Petrópolis, RJ, Brasil   

Guerra, N. G., Rowell Huesmann, L., & Spindler, A. (2003). Community violence exposure, 

social cognition, and aggression among urban elementary school children. Child development, 

74(5), 1561-1576.  

Guimarães, S. P., & Campos, P. H. F. (2007). Norma social violenta: um estudo da 

representação social da violência em adolescentes. Psicologia: Reflexão e Crítica, 20(2), 188-196.   

Huesmann LR. 1998. The role of social information processing and cognitive schema in the 

acquisition and maintenance of habitual aggressive behavior. In: Geen RG, Donnerstein E (eds). 

Human Aggression: Theories, Research, and Implications for Social Policy. San Diego, CA: Academic 

Press, pp 73–109.  

Krüger, H. (1986). Introdução à psicologia social (pp. 31-41). São Paulo: EPU  

Krüger, H. (1995). Psicologia das crenças..perspectivas teóricas. (Tese de concurso para 

professor titular de psicologia social). Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ, 

Brasil.  

Lee, B. X. (2015). Causes and cures I: Toward a new definition. Aggression and violent 

behavior, 25, 199-203. doi.org/10.1016/j.avb.2015.10.004  

https://www.facebook.com/psicologia.pt


Psicologia.pt 

ISSN 1646-6977 
Documento publicado em 15.10.2017 

 

Flaviane Rodrigues João, Lelio Moura Lourenço 22 facebook.com/psicologia.pt   
 

Lee, B. X. (2015). Causes and cures II: The biology of violence. Aggression and violent 

behavior, 25, 204-209. .doi.org/10.1016/j.avb.2015.10.002  

Lee, B. X. (2015). Causes and cures III: The psychology of violence. Aggression and Violent 

Behavior, 25, 210-214. doi.org/10.1016/j.avb.2015.10.003  

Lee, M. R., Becker, S., & Ousey, G. C. (2014). The transformation of pro-violence norms: 

an integrative review of the literature. Aggression and Violent Behavior, 19(4), 340-345. 

doi.org/10.1016/j.avb.2014.05.003    

Littman, R., &Paluck, E. L. (2015). The cycle of violence: understanding individual 

participation in collective violence. PoliticalPsychology, 36(S1), 79-99. doi: 10.1111/pops.12239   

Lourenço, L. M. (1993). Crenças e crendices sobre a sexualidade humana (Dissertação de 

Mestrado), Universidade Gama Filho, Rio de Janeiro, RJ, Brasil  

Lourenço, L. M., Cruvinel, É., Almeida, A. A. D., & Gebara, C. F. D. P. (2010). Estudo das 

crenças dos agentes de saúde a respeito da violência doméstica. Estudos Interdisciplinares em 

Psicologia, 1(1), 108-128.  

Machado, L. M. G. D. S. (2010). Crenças e representações sociais dos adolescentes sobre a 

violência interpessoal (Dissertação de Mestrado) Universidade Fernando Pessoa, Porto, Portugal.   

McMahon, S. D., Felix, E. D., Halpert, J. A., & Petropoulos, L. A. (2009). Community 

violence exposure and aggression among urban adolescents: Testing a cognitive mediator model. 

Journal of Community Psychology, 37(7), 895-910. DOI: 10.1002/jcop.20339  

McMahon, S. D., Todd, N. R., Martinez, A., Coker, C., Sheu, C. F., Washburn, J., & Shah, 

S. (2013). Aggressive and prosocial behavior: Community violence, cognitive, and behavioral 

predictors among urban African American youth. American Journal of Community Psychology, 

51(3-4), 407-421.    

Mueller, V., Jouriles, E. N., McDonald, R., & Rosenfield, D. (2013). Adolescent beliefs 

about the  acceptability of dating violence: does violent behavior change them?. Journal of 

interpersonal violence, 28(2), 436-450.  DOI: 10.1177/0886260512454716  

Minayo, M. D. S. (1994). A violência social sob a perspectiva da saúde pública. Cadernos 

de saúde pública, 10(1), 7-18.  

Minayo, M. D. S. (2006). Violência e Saúde; Rio de Janeiro: Fiocruz.   

https://www.facebook.com/psicologia.pt


Psicologia.pt 

ISSN 1646-6977 
Documento publicado em 15.10.2017 

 

Flaviane Rodrigues João, Lelio Moura Lourenço 23 facebook.com/psicologia.pt   
 

Minayo, M. D. S., & Souza, E. D. (1998). Violência e saúde como um campo interdisciplinar 

e de ação coletiva. História, Ciências, Saúde, 4(3), 513-531.  

Minayo, M. C. D. S., & Souza, E. R. D. (1999). É possível prevenir a violência? Reflexões 

a partir do campo da saúde pública. Ciência & Saúde Coletiva, 4(1), 7-23.  

Organização Mundial da Saúde, &Krug, E. G. (2002). Relatório mundial sobre violência e 

saúde. Genebra: Organização Mundial da Saúde.   

Pearson, F. S., Lipton, D. S., Cleland, C. M., & Yee, D. S. (2002). The effects of 

behavioral/cognitive-behavioral programs on recidivism. Crime & Delinquency, 48(3), 476-496. 

doi.org/10.1177/001112870204800306  

Pereira, M. E.,Estramiana, J. L. Á., Vasconcelos, C., & Alves, M. V. (2011). Crenças 

essencialistas sobre policiais e delinquentes. Psicologia: Teoria e Pesquisa, 26(4), 707-715.   

Ribeiro, M. A., Ferriani, M. G. C., & Reis, J. N. (2004). Violência sexual contra crianças e 

adolescentes: características relativas à vitimização nas relações familiares. Cad. Saúde Pública, 

20(2),456-464.  

Ribeiro, M. D. C. O., & Sani, A. I. (2008). As crenças de adolescentes sobre a violência 

interpessoal. Revista da Faculdade de Ciências Humanas e Sociais, 5, 175-186  

Ribeiro, M. D., & Sani, A. (2009). Modelos explicativos da agressão: revisão teórica. Revista 

da Faculdade de Ciências Humanas e Sociais, 6, 96-104.  

Rodrigues, A., Assmar, E.M.L., &Jablonski, B. (2009). Psicologia Social. 27. ed. Petrópolis, 

RJ. Vozes  

Schultz, D., Izard, C. E., & Ackerman, B. P. (2000). Children’s anger attribution bias: 

Relations to family environment and social adjustment. Social Development, 9(3), 284-301.  

Seixas, S. R. (2012). Violência escolar: Metodologias de identificação dos alunos agressores 

e/ou vítimas. Análise Psicológica, 23(2), 97-110.  

Silva, G. R., Rodrigues, T. P., Carvalho, D. P., & Lourenço, L. M. (2005). Um estudo das 

crenças no que concerne à utilização de Armas de fogo enquanto causa da violência/agressividade. 

Revista Virtú (UFJF), 1, 7.   

Tavares dos Santos, J. V. (2004). Violências e dilemas do controle social nas sociedades da" 

modernidade tardia". São Paulo em perspectiva, 18(1), 3-12.  

https://www.facebook.com/psicologia.pt
https://doi.org/10.1177/001112870204800306
https://doi.org/10.1177/001112870204800306
https://doi.org/10.1177/001112870204800306


Psicologia.pt 

ISSN 1646-6977 
Documento publicado em 15.10.2017 

 

Flaviane Rodrigues João, Lelio Moura Lourenço 24 facebook.com/psicologia.pt   
 

Velho, G. (1996). Violência, reciprocidade e desigualdade: uma perspectiva antropológica. 

In G. Velho & M. Alvino (Orgs.), Cidadania e Violência (2
a
 ed., pp. 11-25). Rio de Janeiro: UFRJ  

Ventura, M. C. A. A., Ferreira, M. M. F., & Magalhães, M. J. D. S. (2013). Violência nas 

relações de intimidade: crenças e atitudes de estudantes do ensino secundário. Revista de 

Enfermagem Referência, (11), 95-103. doi.org/10.12707/RIII12120  

Waiselfiz, J. J. (2012). Mapa da violência 2012: os novos padrões da violência homicida no 

Brasil. São Paulo: Instituto Sangari  

Waiselfiz, J. J. (2015). Mapa da violência 2015: homicídios de mulheres no Brasil. Rio de 

Janeiro: FLACSO/Brasil  

Waiselfiz, J. J. (2016). Mapa da violência 2016: homicídios por armas de fogo no Brasil. 

Rio de Janeiro: FLACSO/Brasil  

Zaluar, A. (1994). Condomínio do diabo. Rio de Janeiro: UFRJ   

Zaluar, A. (1999). Um debate disperso: violência e crime no Brasil da redemocratização. São 

Paulo em perspectiva, 13(3), 3-17. 

https://www.facebook.com/psicologia.pt

