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Resumo: A violência é um mal causador de angústia, insegurança e medo, atingindo 
diferentes classes sociais em todas as idades, motivo pelo qual a mídia global vem 
reportando de forma enfática sua crescente incidência social. Quando inserida no 
contexto escolar, a violência é denominada bullying e emerge como um flagelo que 
destrói o tecido comunitário, motivo pelo qual está na agenda mundial de programas de 
saúde que visam a sua prevenção e erradicação. Essa problemática da violência escolar 
por vezes é denominada violência juvenil por significar a presença desse fenômeno, 
sobretudo, no contexto da adolescência – etapa do desenvolvimento iniciada com a 
puberdade, no entanto, também caracterizada como sendo de natureza psicossocial. 
Ante a constatação das implicações psicossociais do fenômeno em questão, o presente 
estudo aborda a problemática bullying sob o enfoque psicossociológico da Psicologia 
Social, objetivando apreender as representações sociais da violência escolar elaboradas 
por adolescentes inseridos no contexto escolar de João Pessoa, Paraíba. A amostra 
compreendeu 70 adolescentes da rede pública de ensino, dos sexos masculino e 
feminino, com idades entre 12 e 16 anos, os quais foram submetidos a um questionário 
bio-sócio-demográfico e à técnica de associação livre de palavras, cujos estímulos 
indutores foram: “violência escolar”, “adolescente” e “pessoa violentada”. Os dados 
provenientes da associação livre foram processados e analisados pelo software Tri-
Deux-Mots, por meio da análise fatorial de correspondência. Os resultados obtidos 
evidenciaram que as representações sociais elaboradas pelos adolescentes ancoraram a 
adolescência na esfera biopsicossocial, objetivando esta etapa do desenvolvimento 
como sendo iniciada com a puberdade, propulsora do crescimento e mudanças 
corporais, tais como o aparecimento de espinhas, além da iniciação sexual desses 
participantes; a adolescência ainda foi objetivada enquanto fase de diversão, alegria e 
juventude, perpassada também pela rebeldia. A violência ancorou-se como fenômeno 
negativo e causador de impactos psicossociais: briga ou qualquer ato de espancar 
sangrento, considerado crime, que pode levar à cadeia seus infratores, além de gerar 
medo e tristeza aos diversos membros da sociedade. Quanto ao estímulo pessoa 
violentada, os adolescentes objetivaram tal estímulo através das palavras pessoa 
machucada, triste, desesperada, vitimadas (estupro) com pensamento de justiça 
(cadeia) e de morte, sendo tais evocações ancoradas em categorias psicossociais. Tais 
achados sugerem que a violência escolar pode ser atravessada por outras formas de 
violência presentes no seio da sociedade, recebendo assim um caráter pluridimensional 
e multicausal. 
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INTRODUÇÃO 
 

A violência é considerada um problema da teoria social, da prática pública e 
relacional da humanidade. Convém destacar que nunca existiu nenhuma sociedade onde 
este tema não estivesse presente, fazendo-se necessário ao ser humano entender a 
essência desse fenômeno a fim de atenuá-lo, preveni-lo e eliminá-lo da convivência 
social. A violência pode ser considerada como um complexo e dinâmico fenômeno 
histórico e biopsicossocial, onde seu espaço de criação e desenvolvimento é a vida em 
sociedade (MINAYO, 2005; FANTE, 2005). 

Violência não é um problema específico da área de saúde, no entanto este campo é 
demasiadamente afetado em decorrência da expansão deste fenômeno e suas 
implicações ao tecido social (MINAYO, 2005). Como afirma Agudelo (1990), ela 
representa um risco maior para a realização do processo vital humano, uma vez que 
ameaça a vida, altera a saúde, produz enfermidade e provoca a morte como realidade ou 
possibilidade próxima.  

Em consonância com esse pensamento, a Organização Pan-Americana de Saúde 
(OPAS), em seu último documento sobre o tema, preconizou que a violência, pelo 
número de vítimas e a magnitude de sequelas orgânicas e emocionais que produz, 
adquiriu um caráter endêmico e se converteu num problema de saúde pública em vários 
países (...), assim, o “setor saúde constitui a encruzilhada para onde confluem todos os 
corolários da violência, reabilitação física, psicológica e de assistência social” (OPAS, 
1993, p. 1). 

Nessa esfera, a violência impetrada contra adolescentes é considerada um 
problema de enorme proporção, atingindo a todos os países do mundo, se 
presentificando em todas as culturas, classes, níveis de escolaridade, renda familiar e 
origens étnicas, podendo inserir-se nos diversos espaços de convivência social, dentre 
os quais a própria atmosfera escolar. 

Em face da complexidade que atravessa as diferentes modalidades de violência, 
embora não haja uma integração entre as pesquisas que abordam o referido construto, 
pode-se coligir que essas diversas facetas desembocam na desestruturação do escopo 
social, podendo ser responsável pelos altos índices de morbi-mortalidade em diferentes 
partes do mundo (MINAYO, 1994, citado por BRITO et. al., 2005), 

Quando inserida no contexto escolar, a violência é denominada bullying e emerge 
como um flagelo que destrói o tecido comunitário, motivo pelo qual está na agenda 
mundial de programas de saúde que visam a sua prevenção e erradicação. Essa 
problemática da violência escolar por vezes é denominada violência juvenil por 
significar a presença desse fenômeno, sobretudo, no contexto da adolescência – etapa do 
desenvolvimento humano iniciada com a puberdade, no entanto, também caracterizada 
como sendo de natureza psicossocial (LOPES NETO, 2005; CANDAU, 1995; ASSIS e 
et. al., 2004) 

No contexto escolar, foi a partir das três últimas décadas do século XX que a 
violência do tipo bullying alcançou maior visibilidade (COUTINHO, SILVA, 
ARAÚJO, 2009). Este tipo de violência ocorre entre pares, mas não no sentido 
ocasional da agressão, sendo caracterizada pela persistência no tempo e conceituada 
como um conjunto de comportamentos agressivos, físicos ou psicológicos, tais como: 
chutar, empurrar, apelidar, discriminar e excluir, que ocorrem entre colegas sem 
motivação evidente e repetidas vezes, quando um grupo de alunos ou um aluno com 
mais força vitimiza outro que não consegue encontrar um modo eficaz para se defender 
(LOPES NETO, 2005; OLWEUS, 2004) 



Face à problemática em questão, o presente estudo aborda a violência escolar sob 
o enfoque psicossociológico da Psicologia Social, embasado na Teoria Moscoviciana 
das Representações Sociais, com o intento de compreender a ótica desses atores e 
atrizes sociais (adolescentes) acerca da violência escolar. 

A teoria supracitada foi elaborada por Serge Moscovici (1981), quando da 
publicação de La psychanalyse, son image et son public. Ao apresentar sua teoria, 
segundo Vala (1996), Moscovici fez surgir um novo movimento teórico em Psicologia 
Social, que se organizou até se tornar um dos grandes referentes importantes no 
conjunto das orientações teóricas, passando a definir o homem enquanto sujeito de 
conhecimento. 

Segundo Moscovici (2003), as representações sociais são conjuntos de conceitos, 
proposições e explicações criadas na vida cotidiana e no decurso da comunicação 
interindividual, concorrendo para as funções de formação de condutas e orientação na 
comunicação (JODELET, 1989). E, mais, segundo Abric (1994), as funções identitária 
e justificadora (ABRIC, 1994).  

Para Moscovici (1978), a representação social é “uma modalidade de 
conhecimento particular que tem por função a elaboração de comportamentos e a 
comunicação entre indivíduos” (p. 26). Pode-se compreender tal concepção como uma 
modalidade particular, pois é forjada por um grupo de pertença, num dado contexto 
histórico e social, com um objetivo prático de construção da realidade comum a um 
conjunto social (JODELET, 1989). 

Assim, Jodelet (1989), compreende as representações sociais como uma forma de 
conhecimento, socialmente elaborado e compartilhado, constituído de informações, 
crenças, opiniões e atributos concernentes a um determinado objeto, que permite ao 
indivíduo situar-se no seu grupo de pertença, compreendendo e explicando a sua 
realidade.  

Nessa perspectiva, de acordo com os dizeres de Moscovici (2003), representar um 
objeto, pessoa ou coisa não consiste apenas em desdobrá-los, repeti-los ou reproduzi-
los, mas em reconstruí-los, retocá-los e modificá-los. Para este autor (1961, citado por 
RIBEIRO et. al. 2007), as representações sociais procuram dar conta de um fenômeno 
em que o homem manifesta sua capacidade inventiva para apossar-se do mundo por 
meio de conceitos, afirmações e explicações, originados no dia a dia, nas influências 
sociais mútuas, a respeito de qualquer objeto, social ou natural, para torná-lo familiar e 
garantir comunicação no interior do grupo e interatuar com outras pessoas e grupos. 

Segundo Doise (1990, citado por RIBEIRO et. al. 2007), a utilização da teoria das 
representações sociais na análise psicossocial é bastante pertinente, uma vez que se lida 
com um marco conceitual que abarca tanto o nível intrapessoal de análise como o 
interpessoal e o grupo. Para tanto, as representações pessoais de objetos sociais, para 
um exame das cognições no nível grupal, subsidiam ao pesquisador a apreensão dos 
aspectos compartilhados de uma representação. 

Além desses aspectos relevantes, as representações sociais têm a finalidade de 
transformar o não-familiar em familiar. Esta relação preconizada pelo teórico 
compreende os processos geradores das representações sociais. Segundo o pensamento 
moscoviciano, toda representação surge da necessidade de transformar o que é estranho, 
o que não é compreendido, em algo familiar (MOSCOVICI, 2003). De acordo com 
Nóbrega (2001), a formação das representações sociais compreende os processos de 
objetivação e ancoragem. O primeiro é caracterizado por tornar concreto o que é 
abstrato, transformando um esquema conceitual em imagem de uma coisa 
empiricamente identificável, palpável, dotado de concretude. Ao passo que a ancoragem 



significa o processo por meio do qual se faz possível uma integração do novo ou 
desconhecido numa rede de categorias usuais de pensamento.  

Com a intenção de abarcar o objeto de investigação, o fenômeno da violência 
escolar/bullying será estudado à luz das representações sociais. Isto é, buscar-se-á, neste 
trabalho, apreender a representação da violência como imagem presente nos 
comportamentos intra e intergrupal em interação social, o que torna viável para esses 
adolescentes as funções da comunicação, orientação de conduta, identitária e 
justificadora (MOSCOVICI, 2003; ABRIC, 1994). 
 
 
2. METODOLOGIA 
 
2.1. Tipo de Estudo 
 

O trabalho aqui apresentado tratou-se de um estudo de campo, do tipo 
exploratório, fundamentado em uma abordagem multimétodos, de cunho qualitativo e 
quantitativo, enfatizando-se uma visão psicossociológica acerca do fenômeno estudado.  
 
2.2. Amostra 
 

A amostra foi não-probabilística, de conveniência, composta por 70 adolescentes 
de uma escola da rede pública de ensino da cidade de João Pessoa – Paraíba, com 
participantes dos sexos masculino (52,4%) e feminino, com idades entre 12 e 16 anos 
(M= 13,8; DP= 1,16). 
 
2.3. Instrumentos  
 

Foram utilizados como instrumentos o questionário bio-sócio-demográfico e a 
Técnica de Associação Livre de Palavras (TALP), com os estímulos indutores: 1) 
“violência escolar”, 2) “adolescente” e 3) “pessoa violentada”. Tais estímulos foram 
assim adotados com o desígnio de articulá-los com o nosso objeto social de 
investigação, de acordo com a proposta de Nóbrega e Coutinho (2003). 
 
2.3.1. Descrição dos instrumentos 
 
2.3.1.1. Questionário Bio-sócio-demográfico 
 

Utilizou-se este instrumento com a intenção de obter um perfil característico da 
amostra, além de alcançar informações necessárias para a composição das variáveis 
fixas utilizadas para o banco de dados processado pelo software Tri-Deux-Mots. 

 
2.3.1.2. Técnica de Associação Livre de Palavras  
 

Esta técnica – adaptada no campo da psicologia social por Di Giácomo (1981) – 
foi utilizada como a intenção de identificar as dimensões latentes das representações 
através da configuração dos elementos que constituem as redes associativas dos 
conteúdos evocados em reação a cada estímulo ou palavra indutora (neste caso, 
violência escolar, adolescente e pessoa violentada). Esta técnica é bastante pertinente 
para a proposta deste estudo, pois, segundo Abric (1994), permite a “atualização de 



elementos implícitos ou latentes que seriam perdidos ou mascarados nas produções 
discursivas” (p. 66).  
 
2.4. Procedimentos 
 

Inicialmente, foi realizado um contato prévio com o diretor da instituição, que 
concordou com a realização do estudo naquele ambiente. A partir disso, realizou-se o 
procedimento de coleta de informações, que envolveu a aplicação dos instrumentos nos 
espaços das salas de aulas, de forma coletiva, resguardando os cuidados éticos que 
envolvem as pesquisas com seres humanos. 
 
2.5. Análise dos Dados 
 

Os dados referentes ao questionário bio-sócio-demográfico e à técnica de 
associação livre de palavras foram processados pelo software Tri-Deux-Mots (CIBOIS, 
1995) e analisados por meio da análise fatorial de correspondência (AFC). Este tipo de 
análise permite a representação gráfica da atração e do distanciamento obtidos entre as 
variáveis fixas e as variáveis de opinião. Isto, segundo Coutinho (2005), revela a 
dinâmica de atração e distanciamento entre as modalidades de respostas face aos 
estímulos e características dos grupos. 
 
 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
 O software Tri-Deux-Mots foi utilizado neste trabalho com o objetivo de 
representar graficamente a atração e o distanciamento entre as variáveis fixas e as 
variáveis de opinião apresentadas pelos participantes (CIBOIS, 1995). Tais variáveis 
corresponderam àquelas identificadas pelo questionário sócio-demográfico (sexo, idade 
e série) e àquelas oriundas das evocações dos adolescentes face aos estímulos indutores 
(violência escolar, adolescente e pessoa violentada) proferidos através da técnica de 
Associação Livre de Palavras.  

Nesta tela, o processamento dos dados pelo programa Tri-Deux-Mots 
possibilitou a Análise Fatorial de Correspondência das evocações dos adolescentes aos 
estímulos indutores com as maiores cargas fatoriais associadas às variáveis sócio-
demográficas. 

Com isso, o plano fatorial favoreceu a emersão das representações elaboradas 
pelos adolescentes face ao objeto de investigação. A conjunção dos fatores abrangeu 
70,8 % da variância total das respostas e indicou, para tanto, a análise das variáveis ou 
modalidades que tiveram contribuição superior a duas vezes a média das cargas fatoriais 
geradas pelo programa. Com efeito, de acordo com as pesquisas realizadas no campo de 
estudos das representações sociais (RS), o poder explicativo de significância encontrado 
neste estudo, portanto, possui parâmetros estatísticos com consistência interna e 
fidedignidade (NÓBREGA, 2001; COUTINHO, 2005; ARAÚJO, COUTINHO, 
CARVALHO, 2005). 

O processamento dos dados no programa computacional ofereceu uma leitura 
gráfica das variações semânticas na organização espacial. Nesta esfera, foram 
registradas 879 palavras inscritas como respostas aos estímulos, das quais 378 foram 
palavras diferentes, como resultado da junção dos termos com similaridade semântica, 
executada pelo Tri-Deux-Mots.  



No arcabouço dessas palavras evocadas pelos participantes, 55 delas integraram 
o plano fatorial, de acordo com a distribuição relativa de cada palavra para o espaço 
fatorial. Apresentar-se-á, a seguir, uma leitura gráfica das variações semânticas na 
organização espacial (Figura 1): 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2 – Plano fatorial de correspondência das representações sociais acerca da 
violência elaboradas pelos adolescentes. 
 
Legenda 

Fator 1 (F1), em linha contínua, situa-se no eixo horizontal do plano à direita e 
à esquerda. 

Fator 2 (F2), em linha pontilhada, situa-se no eixo vertical superior e inferior. 
Estímulos indutores/variáveis de opinião (número ao final de cada palavra, que 
significa: 1 = violência; 2 = adolescente e; 3 = pessoa violentada). 
Variáveis fixas (em letras maiúsculas). 
 

Os dados ilustrados na Figura 1 correspondem às representações sociais à luz 
dos atores e atrizes sociais que participaram deste estudo. Tais representações 
apresentam-se entrelaçadas nos dois fatores (F1 e F2). 

Na posição horizontal, no primeiro eixo (F1), à esquerda do gráfico, em negrito, 
encontra-se o campo semântico das RS da violência escolar (estímulo 1) formado pelos 
adolescentes do 9º ano. Para esta turma, a violência foi objetivada pela palavra medo, 
representando uma possível falta de segurança na esfera escolar, que coloca em risco a 
vida desses adolescentes, causando desespero (estímulo 3) à pessoa vitimada.  Para o 
mesmo grupo, a adolescência foi ancorada numa visão positiva da juventude e 
objetivada como uma fase de curtição (diversão e alegria), significando um período de 
descoberta no qual a felicidade é muito valorizada. 



Em oposição, no lado direito do eixo, emergiu um campo semântico elaborado 
pelos participantes matriculados no 8º ano, em que a adolescência foi ancorada em 
elementos biopsicossociais, representada pelas transformações físicas (puberdade, 
crescimento e o aparecimento de espinhas) e psicossocial, inter-relacionada às 
mudanças biológicas já aludidas, objetivada através da iniciação sexual possibilitada 
pela fase de desenvolvimento em questão. 

Quanto à violência, esta foi ancorada na modalidade de violência física (briga e 
espancamento), além de uma visão de justiça sobre o fenômeno, que foi objetivada 
através da cadeia, pena sob a qual, segundo os adolescentes, os agressores devem 
cumprir. Para este grupo, o estímulo pessoa violentada foi ancorado numa modalidade 
de violência sexual, objetivada por um tipo de crime sexual (estupro) que, em 
contrapartida, deve ser combatido mediante a punição dos infratores (cadeia).  

No fator 2 (F2), na linha vertical do plano, emergiram dois campos de 
modalidades de respostas evocadas pelos participantes dos sexos masculino e feminino. 
Na parte inferior do eixo 2, as adolescentes ancoraram a violência em elementos 
psicossociais (objetivada como um crime e causador de tristeza à pessoa violentada, 
bem como ao escopo social). Em oposição, na parte superior, os meninos ancoraram a 
violência escolar como tipo de violência física interpessoal, objetivada através de brigas 
ou qualquer ato sangrento. Nesta perspectiva, percebe-se o caráter multifacetado das 
representações sociais que, dependendo do grupo de pertença, apresenta suas 
especialidades (COUTINHO, 2005). 
 Face às discussões apresentadas, os resultados obtidos evidenciaram que as 
representações sociais elaboradas pelos adolescentes ancoraram a adolescência na esfera 
biopsicossocial, objetivando esta etapa do desenvolvimento como sendo iniciada com a 
puberdade, propulsora do crescimento e mudanças corporais, tais como o aparecimento 
de espinhas, além da iniciação sexual desses participantes; a adolescência ainda foi 
objetivada enquanto fase de diversão, alegria e juventude, perpassada também pela 
rebeldia.  

A violência ancorou-se como fenômeno negativo e causador de impactos 
psicossociais: briga ou qualquer ato de espancar sangrento, considerado crime, que 
pode levar à cadeia seus infratores, além de gerar medo e tristeza aos diversos membros 
da sociedade. Quanto ao estímulo pessoa violentada, os adolescentes objetivaram tal 
estímulo através das palavras pessoa machucada, triste, desesperada, vitimadas 
(estupro) com pensamento de justiça (cadeia) e de morte, sendo tais evocações 
ancoradas em categorias psicossociais que acarreta sérias consequências à pessoa 
vitimada.  

Tais achados sugerem que a violência escolar pode ser atravessada por outras 
formas de violência presentes no seio da sociedade, recebendo assim um caráter 
peculiar, pluridimensional e multicausal (MINAYO, 2005; BRITO et. al, 2005). 
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