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Resumo: A violência é um problema de saúde pública que atinge as diversas sociedades no 
contexto global, configurando-se enquanto um fenômeno causador de preocupação constante 
a um grande número de pessoas, de ambos os sexos, de todas as gerações, sem considerar 
nível social, econômico, religioso ou cultural específico. A dinâmica social e as 
consequências desse construto podem se manifestar através da violência doméstica, no 
contexto das relações familiares e sociais. Em geral, o fenômeno em questão atinge de forma 
hostil os seres mais indefesos da sociedade, tais como as crianças e adolescentes. Apesar de 
abranger o contexto mundial, a violência recebe um caráter endêmico e pluridimensional, 
podendo ser representada de forma diferente entre as sociedades e entre os grupos de uma 
mesma sociedade. Considerando a complexidade desses construtos, violência e família, o 
presente estudo recebeu o enfoque da Psicologia Social, ancorado na abordagem 
psicossociológica da Teoria Moscoviciana acerca das Representações Sociais. Desse modo, o 
objetivo deste trabalho é apreender as representações sociais da violência e da família 
elaboradas por crianças e adolescentes no contexto escolar da rede pública e privada da cidade 
de João Pessoa, Paraíba.  A amostra compreendeu 150 crianças e adolescentes de duas 
escolas, as quais foram submetidas a um questionário sócio-demográfico e à técnica de 
associação livre de palavras, com estímulos indutores “violência” e “família”. Os resultados 
foram processados pelo software Tri-Deux-Mots, por meio da análise fatorial de 
correspondência. Após decomposição os resultados evidenciaram que as representações 
sociais elaboradas pelos adolescentes ancoraram a violência em aspectos de natureza 
psicossociais, e objetivadas através da agressividade física (murro, estupro, arma), que podem 
levar à morte e causar sofrimento psíquico às pessoas envolvidas. A família foi ancorada nas 
vivências positivas entre os participantes e seus familiares: irmãos, mãe, pai, tios, que 
proporcionam amor, carinho, união, harmonia e felicidade. A violência pode repercutir 
negativamente no cotidiano das relações sociais desses participantes, que percebem na família 
a função de suporte social que, por proporcionar uma atmosfera de afeto, pode auxiliar-lhes a 
prevenir/enfrentar o fenômeno da violência. Nessa perspectiva, as diferentes representações 
sociais verificadas neste estudo revelaram o caráter peculiar e pluridimensional da violência, 
que por sua vez demanda da família, e demais instituições socializadoras, estratégias eficazes 
para enfrentar a problemática em questão. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

A violência é um problema de saúde pública que atinge as diversas sociedades no 
contexto global, configurando-se enquanto um fenômeno causador de preocupação constante 
a um grande número de pessoas, de ambos os sexos, de todas as gerações, sem considerar 
nível social, econômico, religioso ou cultural específico (MINAYO, 2005; LOPES NETO, 
2005; WHO, 2002). O referido fenômeno pode ocorrer em qualquer lugar, seja nas 
organizações públicas e privadas, nas ruas, nos locais de trabalho, nas escolas e, inclusive, 
dentro da própria família; contexto no qual pode ser designada por violência doméstica. 

Para Santos e Ferriani (2007), a violência é um problema histórico, que tem suas raízes 
fincadas em macroestruturas, conferindo-lhe formas de expressão conjunturais, atualizando-se 
no cotidiano das relações interpessoais, sendo uma questão essencialmente social. De acordo 
com Minayo (1994, apud BRITO et. al., 2005), apesar de não existir uma integração entre os 
estudos que abordam a temática, estabelecendo escassez de dados mais robustos sobre o 
problema, pode-se inferir que as diversas modalidades de violência inseridas no ambiente 
familiar podem ser responsáveis por grande fração dos atos violentos que constituem o índice 
de morbi-mortalidade em diferentes partes do mundo. 

Apesar de abranger o contexto mundial, a violência recebe um caráter endêmico e 
pluridimensional, podendo ser representada de forma diferente entre as sociedades e entre os 
grupos de uma mesma sociedade (MINAYO, 2005). Segundo Brito et. al. (2005), a violência 
doméstica impetrada contra crianças e adolescentes pode abarcar várias modalidades, 
podendo ser classificadas em violências física, sexual, psicológica e negligência.  

No contíguo dos processos violentos, a violência do tipo doméstica é um fenômeno 
intricado, caracterizado como um enigma que aborda a constelação familiar, em geral, de 
forma silenciosa e dissimulada. O construto em questão atinge de forma hostil os seres mais 
indefesos da sociedade, acarretando danos biológicos e psicossociais aos mesmos, sobretudo 
quando esse tipo de violência advém da atmosfera familiar, envolvendo seus cuidadores ou 
outros que representam espaço significativo e de afeto para a criança ou o adolescente 
(AVANCI et. al., 2005; BRITO et. al., 2005; MINAYO e SOUZA, 2003).  

Nessa perspectiva, a violência cometida contra crianças e adolescentes pode ser 
praticada por qualquer membro da família ou os demais seres que estão no seu entorno. No 
entanto, há uma dificuldade de se conhecer a real situação, por fatores culturais e 
institucionais. Isto é, em consonância com os dizeres de Leite et. al. (2006), num contexto de 
violência, subjazem um pacto de silêncio nos lares, o que potencializa que os agressores, em 
geral, contem com a cumplicidade de outros membros da família para legitimar ou naturalizar 
as atitudes violentas forjadas contra crianças e adolescentes. 

Nesta súmula de elementos discutidos no presente trabalho, é notório que os 
construtos violência e família apresentam-se de forma diluída nas sociedades, constituindo-se 
enquanto fenômenos multifacetados que apresentam diversas manifestações, as quais se 
interligam, realimentam-se e se fortalecem. Para tanto, qualquer reflexão teórico-
metodológica sobre esses conceitos pressupõe o reconhecimento de sua complexidade, 
polissemia e controvérsia. Em face de tais considerações, o presente estudo desenvolveu-se 
sob o enfoque da Psicologia Social, ancorado na abordagem psicossociológica da Teoria 
Moscoviciana acerca das Representações Sociais.  

Esta teoria foi desenvolvida por Serge Moscovici (1981), quando da publicação de La 
psychanalyse, son image et son public. Ao apresentar sua teoria, Moscovici fez compreender 
como um conhecimento erudito era transformado num saber de senso comum, elaborado e 
partilhado pelos indivíduos. Conforme preconiza Vala (1996), Moscovici fez surgir um novo 
movimento teórico em Psicologia Social, que se estruturou 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, resguardando as funções de formação de condutas, orientação na 
comunicação e as funções identitária e justificadora (JODELET, 1989; ABRIC, 1994). Deste 
modo, as representações sociais apresentam um objetivo prático, que contribui para a 
construção de uma realidade comum a um conjunto social (JODELET, 1989). 

A formação das representações sociais abrange os processos sociocognitivos de 
objetivação e ancoragem (MOSCOVICI, 2003). A objetivação caracteriza-se por tornar 
palpável o que é abstrato, transformando um esquema conceitual em imagem de uma coisa 
empiricamente identificável. A ancoragem significa o processo através do qual se faz possível 
uma integração do novo ou desconhecido numa rede de categorias usuais de pensamento 
(ÁLVARO e GARRIDO, 2006; VALA, 1996; JODELET, 1989). Em outras palavras, 
Moscovici (2003) afirma que esses processos são geradores das representações sociais. Com 
isso, 

esses mecanismos transformam o não-familiar em familiar, primeiramente 
transferindo-o a nossa própria esfera particular, onde nós somos capazes de 
compará-lo e interpretá-lo; e depois, reproduzindo-o entre as coisas que nós 
podemos ver e tocar, e, consequentemente, controlar (p. 61). 
 

Com base nos pressupostos que lhes dão sustentação (vitalidade, transversalidade e 
complexidade), segundo Jodelet (1989), a teoria das representações sociais tem sido bastante 
utilizada como estímulo heurístico para analisar problemas que perpassam o processo 
saúde/doença (Coutinho, 2001, 2005), a violência (VALA, 1981), doença mental (JODELET, 
1989), entre outros construtos relevantes (SÁ, 1998).  

De acordo com Jodelet (1989), enquanto campo teórico, as principais questões 
analisadas na teoria envolveram sua natureza social enquanto fenômeno de cultura, de 
linguagem e de comunicação, numa estreita ligação com as estruturas sociais; além dos 
conteúdos e a sua organização interna enquanto modalidade de conhecimento que envolve a 
indissociabilidade sujeito e objeto na construção, expressão, interpretação e simbolização; 
além desses aspectos, também é reconhecida a relevância das representações que concebem o 
conhecimento por um prisma prático e instrumental.  

Por essas características, Coutinho, Araújo e Gontiès (2004) afirmam que a 
representação pode ser instituída enquanto um sistema de interpretações da realidade, passível 
de organizar as relações dos indivíduos com o mundo e orientar suas condutas e 
comportamentos no meio social. Sendo assim, as representações sociais refletem a inter-
relação entre os atores sociais, o fenômeno compreendido e o contexto que os rodeia (SÁ, 
1998).  

Diante dessas considerações, o presente trabalho buscou avaliar os elementos 
psicossociais que perpassam a problemática da violência doméstica nesses grupos; situando 
tais achados no seio das experiências e relações dos atores e atrizes sociais em relação com o 
grupo de filiação e o contexto no qual se encontram inseridos. Para este ofício, buscou-se 
apreender as representações sociais da violência e da família elaboradas por crianças e 
adolescentes no contexto escolar da rede pública e privada da cidade de João Pessoa, Paraíba.  
 
 
2. METODOLOGIA    
 
2.1. Tipo de Estudo 



Tratou-se de um estudo de campo, exploratório, de cunho quali-quantitativo, 
enfatizando-se uma visão psicossociológica acerca do fenômeno estudado. 
 
2.2. Amostra 

A amostra foi de conveniência, portanto, não-probabilística, composta por 150 
crianças e adolescentes de duas escolas das redes pública e privada da cidade de João Pessoa, 
Paraíba. A maioria dos participantes estavam matriculados em escola pública (75,9%), suas 
idades variaram entre 7 e 16 anos (M=10,8; DP = 1,95), e maior parte dos alunos eram do 
sexo masculino (55,7%). 

 
2.3. Instrumentos  

Utilizaram-se como instrumentos o questionário sócio-demográfico (com perguntas de 
natureza sobre o sexo, idade e tipo de escola) e a Técnica de Associação Livre de Palavras 
(TALP), com os estímulos indutores: 1) “violência”, 2) “família” e 3) “eu mesmo”. Estes 
estímulos indutores foram assim classificados com o objetivo de articulá-los com o nosso 
objeto social de investigação, conforme sugerem Nóbrega e Coutinho (2003). 
 
2.3.1. Descrição dos instrumentos 
 
2.3.1.1. Questionário Sócio-Demográfico 

Este instrumento foi utilizado com a finalidade de obter informações acerca dos 
participantes, compreendendo assim o perfil característico da amostra, assim como o 
estabelecimento das variáveis fixas que compuseram o banco de dados processado pelo 
programa computacional Tri-Deux-Mots. 

 
2.3.1.2. Técnica de Associação Livre de Palavras  

A Técnica de Associação Livre de Palavras (TALP) foi formulada por Jung em 1905 
(ANZIEU, 1979) e adaptada no campo da psicologia social por Di Giácomo (1981). Segundo 
Abric (1994), a TALP permite a “atualização de elementos implícitos ou latentes que seriam 
perdidos ou mascarados nas produções discursivas” (p. 66). Com isso, tem o intento 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.  
 
2.4. Procedimentos 

Inicialmente foram realizadas visitas às escolas, com o objetivo de apresentar a 
proposta de pesquisa junto aos diretores daquelas instituições. Com a autorização do estudo, 
realizou-se o procedimento de coleta de informações, que envolveu a aplicação dos 
instrumentos nos espaços de salas de aulas, de forma coletiva, resguardando todos os 
cuidados éticos em pesquisa com seres humanos. 
 
2.5. Análise dos Dados 

Os dados advindos do questionário sócio-demográfico e da 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). Esse software é comumente utilizado para 
tratamento de dados quali-quantitativos de questões abertas e/ou fechadas e, sobretudo, a 
associação livre de palavras. Nesse sentido, o pacote estatístico tem oferecido fidedignidade e 
valor preditivo consideráveis nas pesquisas ancoradas nas abordagens psicossociais (Estevam, 
Coutinho & Araújo, 2009). 
 



 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

O processamento dos dados pelo programa Tri-Deux-Mots possibilitou a Análise 
Fatorial de Correspondência das evocações das crianças e adolescentes aos estímulos 
indutores com as maiores cargas fatoriais associadas às variáveis sócio-demográficas. A 
codificação dessas variáveis seguiu o modelo apresentado na Figura a seguir: 

 

Figura 1 – Codificação das variáveis de opinião e fixas que embasaram a composição do 
banco de dados analisado no Tri-Deux-Mots. 

 
A execução dos dados no Tri-Deux-Mots ofereceu uma leitura gráfica das variações 

semânticas na organização espacial. Com isso, registraram-se 1367 palavras inscritas como 
respostas aos estímulos, das quais 80 foram palavras diferentes, como resultado da junção dos 
termos com similaridade semântica, executada pelo programa computacional.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
Figura 2 – Plano fatorial de correspondência das representações sociais elaboradas pelas 
crianças e adolescentes. 

Variáveis de Opinião – Estímulos indutores 
1 = violência      2 = família      3= eu mesmo 

Variáveis Fixas 
Sexo Idade Rede de ensino 

 
1 = Masculino 1= 7 a 10 anos 1 = Pública 

 2 = Feminino 2 = 11 a 13 anos 
3 = 14 a 16 anos 2 = Privada 



A Figura 2 ilustra uma representação das variações semânticas na organização do 
campo espacial, explicando, deste modo, as aproximações e os distanciamentos das 
modalidades de construção dos eixos ou fatores (F1 e F2). Com isso, o gráfico apresentado 
possibilitou a emergência das representações sociais elaboradas pelas crianças e adolescentes 
acerca dos estímulos indutores “violência”, “família” e “eu mesmo”. 

A conjunção dos fatores compreendeu 70% da variância total das respostas e apontou, 
notadamente, a análise das variáveis ou modalidades que tiveram contribuição superior a duas 
vezes a média das cargas fatoriais apresentadas pelo programa.  

Na posição horizontal, no primeiro eixo (F1), em negrito, destacaram-se, no lado 
esquerdo, as evocações das crianças com idades entre 7 e 10 anos. A violência foi ancorada 
nas modalidades de violência sexual – objetivada através do estupro, configurando-se 
enquanto um fenômeno de valoração negativa (mal) – e violência física, também 
materializada através de agressões, que podem levar à morte as pessoas vitimizadas. Quanto 
ao estímulo família, as crianças representaram-na através das seguintes objetivações: tios, 
irmãos, mãe e pai; estas foram ancoradas, para tanto, na noção de família enquanto grupo 
social, constituído por pessoas com graus de parentesco. 

O campo semântico referente ao estímulo “eu mesmo” foi composto por elementos 
afetivos (pessoa amorosa para com os outros e que apresenta um relacionamento afetuoso 
com a figura materna) e sociais (pessoa charmosa e divertida).   

Em oposição, no lado direito, emergiu um campo semântico elaborado pelos 
participantes adolescentes, em que a violência foi ancorada na modalidade de violência física 
(agressão) e, ainda, por uma visão de justiça (cadeia), que perpassa a violência do tipo 
estrutural.  

Diferentemente das crianças, os adolescentes representaram a família ancorados na 
visão de suporte familiar, isto é, os participantes objetivaram a família como um núcleo feliz, 
capaz de proporcionar uma atmosfera de afeto, amor e carinho. 

No segundo eixo (F2), na linha vertical do plano, emergiram dois campos de 
modalidades de respostas evocadas pelos participantes das escolas pública e privada. Na parte 
superior do eixo 2, os sujeitos ancoraram a violência em elementos psicossociais (objetivada 
como um fenômeno ruim e causador de tristeza). Na parte inferior, os alunos da rede pública 
ancoraram a violência como um problema advindo de uma relação de poder, através da qual 
alguém mais forte, munido de arma, se sobrepõe a alguém ou algum grupo indefeso, 
reduzindo a condição de objeto. 

Em suma, os resultados evidenciaram que as representações sociais elaboradas pelos 
adolescentes ancoraram a violência em aspectos de natureza psicossociais, e objetivadas 
através da agressividade física (murro, estupro, arma), que podem levar à morte e causar 
sofrimento psíquico às pessoas envolvidas.  

A família foi ancorada nas vivências positivas entre os participantes e seus familiares: 
irmãos, mãe, pai, tios, que proporcionam amor, carinho, união, harmonia e felicidade. A 
violência pode repercutir negativamente no cotidiano das relações sociais desses participantes, 
que percebem na família a função de suporte social que, por proporcionar uma atmosfera de 
afeto, pode auxiliar-lhes a prevenir/enfrentar o fenômeno da violência.  

Nessa perspectiva, as diferentes representações sociais verificadas neste estudo 
revelaram o caráter peculiar e pluridimensional da violência, que por sua vez demanda da 
família, e demais instituições socializadoras, estratégias eficazes para enfrentar a problemática 
em questão (MINAYO, 2005; BRITO et. al, 2005). 

Mediante os processos geradores das representações sociais – objetivação e ancoragem 
(MOSCOVICI, 2003; JODELET, 1989) – das crianças e adolescentes acerca da violência e 
família, verificaram-se como são construídas as representações desses participantes, o que 
possibilita aos mesmos um caráter prático, designando um leque de interpretações da 



realidade, através das quais eles tentam explicar e compreender a violência no contexto onde 
estão inseridos (JODELET, 1989).  
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