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INTRODUÇÃO – VIOLÊNCIA
▪ 187 países:

▪ 32,62% objetos 
pontiagudos.

▪ 45,16% arma de fogo.  

▪ 37,6% transtornos mentais 
decorrentes de 

substâncias ilícitas.

(Collaborators GBoDS, 2015)
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INTRODUÇÃO – VIOLÊNCIA
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INTRODUÇÃO - RELIGIOSIDADE

▪ Publicações científicas sobre os benefícios da religiosidade & 
espiritualidade (R & E) na saúde.
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INTRODUÇÃO - RELIGIOSIDADE



FATORES CULTURAIS E RELIGIOSOS

▪ Propostas preventivas cresceram nos últimos anos. Modelo 
DSM-V: baseá-las em cultura. (Hughes et al, 2014)

▪ Hirschi & Stark (1969) – limites sobrenaturais e recompensas 
divinas.

▪ Outras:

▪ Rede de suporte social.

▪ Grupos de referência para comportamentos e atitudes. 

▪ Escolha racional de agir em favor do outro. 

(Bock et. al, 1987; Burkett e Ward,1993; Wright et al., 1999)
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REVISÕES SISTEMÁTICAS SOBRE O TEMA

▪ Revisão Sistemática: 40 artigos entre 1985 e 1997. 

▪ Resultados: correlação negativa entre religiosidade e violência/crime.

(Johnson et al, 2000)

▪ Meta-análise: 60 estudos entre 1969 e 1998.

▪ Resultados: efeito dissuasivo moderado da religiosidade sobre crime.

(Baier e Write, 2001)

▪ Meta-análise: 62 estudos até fevereiro de 2015.

▪ Resultados: embasou os achados anteriores, mostrando maior efeito 
com o uso/abuso de substâncias.

(Kelly et al, 2015)
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JUSTIFICATIVA

▪ Investigar a associação entre religiosidade e violência 
interpessoal

▪ Definição de violência interpessoal (OMS):

▪ “É a violência entre indivíduos, subdividida em familiar, violência 
doméstica e na comunidade”.

▪ 1º e 2º estudos: investigados em uma amostra representativa 
brasileira – LENAD II.
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LENAD II

▪ Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia para Políticas 
Públicas do Álcool e Outras Drogas (INPAD - UNIFESP) fez o 
Levantamento Nacional de Álcool e Drogas II (LENAD II) –
coletado entre 2011 e 2012.

▪ Amostra probabilística da população brasileira: sorteios 
municípios, bairro, domicílios fixos. 

▪ Amostra total – 4,607 (78% taxa de resposta total). 

9



▪ Questionário do estudo:

▪ Treinados 100 entrevistadores.

▪ Testado em 2 fases – entrevistas cognitivas e fase em São Paulo.

▪ Sessão de consumo de álcool: adaptação do “Hispanic Americans
Baseline Alcohol Survey – HABLAS”. (Caetano et al, 2009) 

▪ 12 sessões com 9 escalas validadas (adaptadas e integrais), 
decorrentes do “Adult Psychiatric Morbidity in England – APMS, 
2007”. 
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Violência Geral

Nos últimos 12 meses, 

quantas vezes você entrou em 

uma briga com agressão física?

Nos últimos 12 meses, você já 

foi detido ou fichado pela 

polícia?

Violência Doméstica

Atirou alguma coisa em seu (sua) 

companheiro (a)? 

Empurrou, agarrou ou sacudiu ela (ele)?

Deu tapas nela (nele)? 

Agrediu com chutes ou dentadas 

(mordidas)? 

Acertou, ou tentou acertar ela (ele) com 

alguma coisa? 

Queimou ou escaldou ela (ele)? 

Forçou ela (ele) a ter relações sexuais 

com você? 

Ameaçou ela (ele) com uma faca ou 

outra arma, incluindo um revólver? 

Atingiu ou tentou atingir ela (ele) com 

uma faca ou outra arma, incluindo um 

revólver?

Respostas

Nunca

Algumas vezes

Frequentemente

Muito 

frequentemente

▪ Variáveis Dependentes – Violência Geral – 1º estudo
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Respostas

Nunca

Algumas vezes

Frequentemente

Muito frequentemente

▪ Variáveis Dependentes – Violência na infância – 2º estudo

Violência na infância

Insultaram ou humilharam você 

publicamente? 

Ameaçaram você com uma faca ou uma 

arma?

Empurraram, arranharam, beliscaram 

ou derrubaram você? 

Machucaram você com algum objeto?

Bateram em você até causar marcas? 

Intencionalmente te queimaram ou 

jogaram água quente? 

Atiraram em você com uma faca ou 

arma?

Violência

Durante sua infância, quantas 

vezes você assistiu seus pais 

ameaçarem se agredir?

Durante sua infância, quantas 

vezes você assistiu seus pais se 

agredirem?

Durante sua infância, você 

sofreu bullying na escola?
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Violência Geral

Nos últimos 12 meses, 

quantas vezes alguém te 

ameaçou ou machucou com 

uma arma como uma faca ou 

um revólver?

Nos últimos 12 meses, 

quantas vezes você foi vítima 

de um assalto?

Violência Doméstica

Atirou alguma coisa em seu (sua) 

companheiro (a)? 

Empurrou, agarrou ou sacudiu ela (ele)?

Deu tapas nela (nele)? 

Agrediu com chutes ou dentadas 

(mordidas)? 

Acertou, ou tentou acertar ela (ele) com 

alguma coisa? 

Queimou ou escaldou ela (ele)? 

Forçou ela (ele) a ter relações sexuais 

com você? 

Ameaçou ela (ele) com uma faca ou 

outra arma, incluindo um revólver? 

Atingiu ou tentou atingir ela (ele) com 

uma faca ou outra arma, incluindo um 

revólver?

Respostas

Nunca

Algumas vezes

Frequentemente

Muito 

frequentemente

▪ Variáveis Independentes - Vítimas
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Afiliação Religiosa

Qual é sua religião?

Católica

Evangélica

Espírita

Afro (Umbanda e Candomblé)

Budista

Outras: __________________

Judaísmo

Nenhuma

Não sabe/não respondeu

Importância da Religião

O quanto é importante a religião na 

sua vida?

Muito importante

Um pouco importante

Indiferente

Não é realmente importante

Não é nem um pouco importante

▪ Variáveis Independentes - Religiosidade
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▪ Variáveis Independentes – Saúde mental e 
sociodemográficas

▪ Depressão;

▪ Suporte social;

▪ Qualidade de vida;

▪ Dependência de cocaína;

▪ Dependência de álcool;

▪ Idade;

▪ Sexo;

▪ Escolaridade;

▪ Estado civil.



1º ESTUDO
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1º ESTUDO

OBJETIVOS

▪ Avaliar associação entre violência interpessoal e religiosidade. 

▪ Explorar a idade como potencial moderador.

▪ Explorar o suporte social, a dependência de álcool e a 
dependência de cocaína como potenciais mediadores.
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MATERIAL E MÉTODOS DO 1º ESTUDO

▪ Variáveis dependentes: 

▪ Envolvimento em brigas;

▪ Detenção policial;

▪ Violência doméstica.

▪ Variáveis independentes:

▪ Afiliação religiosa;

▪ Importância da religião.
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▪ Análises estatísticas – STATA 13.0

▪ Modelos de regressão logística (IC=95%) entre violências e 
religiosidade: 

▪ Modelos sem ajustes: dependentes com religiosidade.

▪ Modelo A: ajustado para saúde mental e sociodemográficas.

▪ Modelo B: modelo A acrescido do suporte social.

▪ Modelo C: modelo A acrescido da dependência de cocaína.

▪ Modelo D: modelo A acrescido da dependência de álcool.
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▪ Efeitos mediadores da religiosidade:

▪ Se a variável de exposição está associada ao mediador.

▪ Se a exposição está associada ao desfecho sem o mediador.

▪ Se o mediador tem efeito significativo no desfecho.

▪ Se o efeito da exposição no desfecho é atenuado com a adição do 
mediador no modelo. 

▪ Teste de Sobel-Goodman para mediação.
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RESULTADOS LENAD II

Variável N total 4,607 (%)

Sexo (F) 52,1

Idade 35,8 (DP=18,8)

Escolaridade 8,8 (DP=4,7)

Morando com parceiro 57,2

Qualidade de vida (alta) 79,1

Suporte social (alto) 71,1 

Depressão 25,1

Dependência de álcool 9,9

Dependência de cocaína 0,7

▪ Sociodemográficos
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▪ Sociodemográficos
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Variável N total 4,607 (%)

Sofreu agressão dos pais 21,8

Assistiu pais se ameaçarem 18,8

Sofreu bullying 13

Assistiu pais se agredirem 12,4

Violência doméstica 8,3

Sofreu violência doméstica 6,0

Assaltado/roubado 4,7

Envolvimento em brigas 2,6

Sofreu agressão adulto 2,4

Detenção policial 1,4

Tem afiliação religiosa 90,6

Atribui importância à religião 95,1
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Afiliação 

religiosa

Brigas

Aju. 0.55*

Álcool 0.64 Detenção

Aju. 0.31*

Álcool 0.36*

Doméstica

Aju. 0.53*

Álcool 0.63

Importância 

da religiãoBrigas

Aju. 0.50*

Álcool 0.61

N/A

N/A

RESULTADOS 2º ESTUDO



▪ Religiosidade e violência – por faixa etária

▪ Adolescentes (14-18 anos) – religiosidade inversamente 
associada com violência em todos os desfechos.

▪ Adultos (31-59 anos) – importância da religião inversamente 
associada com envolvimento em brigas.

▪ Mediadores da relação religiosidade e violência

▪ Potencial mediador: critérios assumidos somente para a 
dependência de álcool. 
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Dependência de álcool

Afiliação religiosa Brigas

Dependência de álcool

Importância da religião Brigas

Dependência de álcool

Afiliação religiosa Detenção policial

Dependência de álcool

Afiliação religiosa Violência doméstica

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**p<0,001



DISCUSSÃO DO 1º ESTUDO

▪ Estudos representativos americanos de crianças e 
adolescentes.

(Resnick et al, 2004; Salas-Wright et al, 2014)

▪ Controle social – atividades filantrópicas, ajuste psicossocial e 
suporte social, principalmente em adolescentes.

(Benda & Toombs, 2000; Salas-Wright et al, 2013)

▪ Desenvolvimento social – a essência da religião e o propósito e  
tornam-se mais salientes com o avanço da idade e a 
maturidade.

(Gormly, 1993; Kohlberg, 1984)
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▪ Religiosidade organizacional x intrínseca – adolescentes, 
adultos jovens e adultos.

▪ Mediação do álcool – compatível com literatura de 
adolescentes. 

(Kingree et al, 2015) 

▪ Mais relevante a mediação do álcool em tipo de violência do 
que faixa etária. 
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CONCLUSÕES DO 1º ESTUDO

▪ A religiosidade se associou a menores níveis de violência 
independentemente do tipo de violência investigado. 

▪ Nos adolescentes a religiosidade mostrou associação inversa 
com todos os desfechos, diferente dos adultos.

▪ A dependência de álcool se relevou como um mediador dessa 
relação, especialmente na violência doméstica.
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2º ESTUDO

▪ Avaliar a relação entre religiosidade e eventos adversos na 
infância. 

▪ Investigar a relação entre eventos adversos na infância e 
vitimização e perpetuação de violência na vida adulta e o 
potencial papel protetor da religiosidade nessa relação.
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MATERIAL E MÉTODOS DO 2º ESTUDO

▪ Variáveis dependentes: 

▪ Sofrer agressão dos pais;

▪ Assistir aos pais se amaçarem;

▪ Assistir aos pais se agredirem;

▪ Sofrer bullying na escola.

▪ Variáveis independentes:

▪ Envolvimento em brigas;

▪ Detenção policial;

▪ Violência doméstica;

▪ Afiliação religiosa;

▪ Importância da religião.
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▪ Análises estatísticas – STATA 13.0

▪ Modelos de regressão logística (IC=95%) entre violências e 
religiosidade: 

▪ Modelos sem ajustes: dependentes com violência na vida adulta.

▪ Modelo A: ajustado para afiliação religiosa.

▪ Modelo B: ajustado para importância da religião.

▪ Modelo C: modelo A acrescido de saúde mental e sociodemográficas.

▪ Modelo D: modelo B acrescido de saúde mental e sociodemográficas.

▪ Teste de Sobel-Goodman para mediação.
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Afiliação 

religiosa

Sofrer 

agressão 

dos pais *
Assistir aos 

pais se 

ameaçarem *

Bullying

Assistir aos 

pais se 

agredirem *

Importância 

da religião
Sofrer 

agressão 

dos pais *

Assistir aos 

pais se 

ameaçarem *

Bullying

Assistir aos 

pais se 

agredirem *

RESULTADOS DO 2º ESTUDO 
▪ Violência na infância e religiosidade – qui-quadrado



▪ Violência na infância e agressão na vida adulta – regressão logística

Variável Brigas Detenção Doméstica

Sofrer agressão dos pais OR= 7.55* OR= 2.54* OR= 4.55*

Assistir aos pais se 

ameaçarem

OR= 4.95* OR= 2.14* OR= 3.28*

Assistir aos pais se 

agredirem

OR= 4.58* OR= 2.57* OR= 3.39*

Sofrer bullying na escola OR= 2.77* OR= 2.16* OR= 1.80*
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▪ Violência na infância e vítima de violência na vida adulta – regressão 
logística

Variável Vítima de 

agressão

Ser assaltado Doméstica

Sofrer agressão dos pais OR= 4.85* OR= 2.11* OR= 5.04*

Assistir aos pais se 

ameaçarem

OR= 3.31* OR= 1.50* OR= 3.10*

Assistir aos pais se 

agredirem

OR= 2.99* OR= 1.70* OR= 4.31*

Sofrer bullying na escola OR= 3.25* OR= 1.90* OR= 1.58*
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DISCUSSÃO DO 2º ESTUDO

▪ Violência na infância – piores marcadores de saúde mental na 
vida adulta, bem como impacto na dimensão E/R.

(Durant et al, 1994; Howell, 2014)

▪ Famílias ou figuras religiosas – mais afastamento de Deus e 
religião.

(Elliot, 1994; Kane et al, 1993; Pritt, 1998)

▪ Dicotomia – afastamento por traumas ou busca interior por 
compreensão do problema sofrido. 
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▪ Papel protetor da dimensão E/R de pais para o 
desenvolvimento de comportamento de risco dos filhos.

(Khoury-Kassabri et al, 2015)

▪ Efeito protetor da E/R como mediadora de traumas e saúde 
mental em adolescentes. 

(Reiland, 2008)

▪ Papel da E/R como parte de reabilitação para traumas com 
bons desfechos – ensaios clínicos. 
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CONCLUSÕES DO 2º ESTUDO

▪ Apesar da associação inversa da religiosidade com eventos 
adversos na infância, essa não mediou relação entre traumas de 
infância e violência na vida adulta.  
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CONCLUSÕES GERAIS

▪ Estudos transversais x longitudinais.

▪ Há uma alta complexidade da dimensão E/R na vida humana. 

▪ Religiosidade e violência possuem relação estreita e parece 
indicar um possível papel de proteção, especialmente entre 
crianças e adolescentes. 

▪ Lacunas a serem preenchidas: população adulta, contextos 
culturais diferentes e traumas de infância violenta vivenciada.
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