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RESUMO 
 

Esta pesquisa monográfica aborda o tema agressividade no contexto de sala 
de aula: um estudo de caso numa escola pública de Salvador, teve como objetivo 
geral: diagnosticar a agressividade dos alunos a partir de minhas próprias 
percepções bem como a de professores e gestores nos relacionamentos da 
comunidade escolar em estudo, e como específicos identificar as causas do 
comportamento agressivo dos alunos na sala de aula; compreender o 
comportamento agressivo dos alunos na convivência com os colegas e professor; 
e, desenvolver uma realidade empírica da agressividade numa escola pública do 
município de Salvador. Seu desenvolvimento se deu através de revisão 
bibliográfica e de estudo de caso numa Escola Municipal de Salvador, sendo 
utilizado como instrumento de pesquisa o questionário, aplicado a professores e 
alunos; e a entrevista realizada com a gestora e ainda o registro de observações 
diretas assistemáticas. Por fim, analisou-se o resultado dos instrumentos 
aplicados. A pesquisa indicou que a agressividade desencadeada na sala de aula, 
está associada a diversos fatores, tais como: Carência afetiva, desestruturação 
familiar, violência doméstica e na comunidade em que residem os sujeitos da 
pesquisa. 

 

Palavras-chave: Agressividade; Violência; Escola; Sala de aula; 

Professores; Alunos. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A sociedade atual está passando por um processo de transformação por 

conta das novas demandas sociais, que proporcionam o surgimento de fenômenos 

importantes a serem discutidos como é o caso da Violência. Este fenômeno é 

muito abordado pela mídia, como assunto diário dos jornais, causando um 

sentimento de banalização nas pessoas, como se fosse algo natural, quando na 

verdade não o é, embora a forma como seja passado pela mídia não seja de uma 

preocupação com o fenômeno mas com os fatos acidentais, pois, há um indicativo 

de que algo está errado e que precisa ser mudado.  

Na área da Educação não é diferente, tudo o que acontece na sociedade se 

reflete no contexto educacional. O tema Violência na Escola tem levado a sérias 

discussões e tem preocupado muito os sujeitos da comunidade escolar e os 

especialistas da área, por serem também mostradas na mídia ocorrências de 

violência nas instituições escolares.  

Embora, tenha iniciado a falar da violência não é dela que venho tratar nesta 

pesquisa monográfica mais sim da Agressividade humana que pode ou não levar à 

violência. Em nosso cotidiano deparamos muito com pessoas agressivas no seu 

modo de falar e agir, bem como no modo de tratar as crianças e idosos 

principalmente, e sempre chamamos de pessoas mal-educadas quando em muitos 

casos é muito mais do que falta de educação. Como profissionais da Educação na 

escola também lidamos com alunos agressivos, pais e até funcionários.  

A agressividade não é tema novo na literatura, ela ganhou maior proporção 

a partir de 1920, na Psicanálise, com os estudos do médico e psicanalista Sigmund 

Freud. Mediante a formulação da segunda teoria pulsional a agressividade será 

reconhecida a partir de seus estudos como uma pulsão específica, funcionando, 

desde então com outro nome “pulsão de morte” cuja finalidade é a destruição. A 

existência da inclinação para a agressão, que podemos detectar em nós mesmos e 

supor com justiça que ela está presente nos outros, constitui fator que perturba 

nossos relacionamentos com o nosso próximo.  

Esta pesquisa surgiu a partir da minha experiência de estágio numa Escola 

Pública do Município de Salvador, no 3° ano do Ensino Fundamental, no qual 
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encontrei uma turma grande e com o nível de agressividade entre eles muito 

acentuado. Alunos que tentam resolver seus problemas afetivos, emocionais, 

familiares, materiais e sociais a gritos, socos e pontapés. O problema da 

agressividade foi um desafio que tive de solucionar no decorrer do estágio para 

que os alunos pudessem obter algum tipo de aprendizagem. 

 Diante dessa realidade é que me propus a pesquisar qual a origem da 

agressividade física ou psicológica praticada por alunos da faixa etária de seis 

a dez anos contra colegas em sala de aula do 2º ao 5º anos, de uma escola 

pública de um bairro popular da cidade de Salvador. 

Sendo a agressividade uma ação ou comportamento que pode ou não 

ocasionar o fenômeno da violência nas escolas, como uma preocupação 

assustadora para a vida escolar e,sobretudo, a humana, o tema tem bastante 

relevância social e trata-se de um assunto contemporâneo e concreto, que faz parte 

da vida dos profissionais da Educação, sejam eles os educadores (professores e 

gestores), ou outros participantes da comunidade escolar(corpo docente-técnico, 

pedagógico e discente). São afetados pelo problema e pela busca de sua solução 

os educadores, as escolas e a sociedade em geral. Faz-se necessário realizar um 

estudo investigativo do caso, pois se observa uma escassez de trabalhos sobre a 

temática, sendo ela discutida mais na perspectiva da violência. 

O principal objetivo desta pesquisa é diagnosticar a agressividade dos 

alunos a partir de minhas próprias percepções, bem como a de professores e 

gestores nos relacionamentos da comunidade escolar em estudo. Tem como 

objetivos específicos compreender o comportamento agressivo dos alunos na 

convivência com os colegas e professor; identificar as causas do comportamento 

agressivo dos alunos na sala de aula e observar a realidade empírica da 

agressividade numa escola pública do município do Salvador. 

Por isso, considero pertinente estudar essa temática, pois, percebe-se a 

necessidade de todos os educadores estarem preparados para enfrentar essa 

realidade no contexto escolar e dissociar a agressividade humana da violência. 

Sendo assim, buscou-se desenvolver este estudo em quatro capítulos: O 

primeiro trata da Introdução que é uma breve abordagem da temática da pesquisa.  
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O segundo capítulo trata de uma revisão bibliográfica criar um referencial 

teórico em que se busca apresentar as diversas concepções das teorias, para a 

definição da agressividade infantil; dos condicionantes da agressividade, tais 

como o ambiente familiar e social; diferenciar  Agressividade e Violência e a 

Agressividade no contexto da sala de aula, que está dividida em subtítulos. 

O terceiro capítulo refere-se à metodologia, bem como aos procedimentos e 

técnicas da pesquisa utilizados no estudo de caso. Nesse capítulo encontra-se 

também o perfil do público estudado, os ganhos e perdas da pesquisa e as imagens 

do local estudado. 

 No quarto capítulo procura-se analisar os dados da amostra investigada a 

partir do questionário aplicado às professoras e alunos, e a entrevista com a 

gestora, bem como os resultados alcançados na pesquisa e sua discussão à luz dos 

teóricos estudados. Por fim, destacam-se as considerações finais sobre a pesquisa, 

seu valor e suas contribuições para a formação dos educadores e pesquisadores 

futuros. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Para melhor definir o conceito de agressividade é relevante que se faça 

compreender as idéias básicas de estudiosos e especialistas que desenvolveram as 

teorias sobre o desenvolvimento humano. 

O texto de 1929, Mal Estar na Civilização¹, representa o ponto de 

culminância da elaboração freudiana acerca da agressividade. Segundo Freud a 

agressividade situa-se como base do constitutivo do eu e na sua relação com o 

objeto (Ferrari, 2006). Os psicanalistas pós- freudianos Melanie Klein (1970) e 

Donald W. Winnicott (1939/1987) esclarecem que o modo e as razões de a 

agressividade se destacar no funcionamento psíquico - gerando a delinqüência e o 

comportamento anti-social na vida adulta – constituem um processo que se inicia 

precocemente e está estreitamente ligado do desenvolvimento infantil.  

Sigmund Freud, o criador da psicanálise, foi um dos autores que mais 

profundamente revolucionaram o pensamento do século XX. Suas principais 

elaborações teóricas – o inconsciente e a sexualidade infantil – afetam a vida de 

todos. Ao descrever o inconsciente, Freud se refere à grande parcela da vida 

mental da qual não temos consciência; supõem que há impulsos, idéias, desejos, 

temores, que apesar de atuarem de modo velado, exercem uma poderosa 

influência sobre nossas atitudes e comportamentos. Para Freud nosso aparelho 

psíquico² está dividido em três instâncias em constantes atritos uma com as outras 

e com o mundo exterior: id, ego e superego. 

Id: é a mais antiga área de ação psíquica. Ele contém tudo o que é herdado, 

que se acha presente no nascimento, que está assente na constituição – acima de 

tudo, portanto, os instintos, que se originam da organização somática e que aqui 

(no id) encontram uma primeira expressão psíquica, sob formas que nos são 

desconhecidas.  

Ego: sob a influência do mundo externo que nos cerca, uma porção do id 

sofreu um desenvolvimento especial. Essa porção desde então, atua como 

intermediário entre o id e o mundo externo e, possui a tarefa de autopreservação. 
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Sob a influência dos instintos de autopreservação do ego, o princípio de prazer é 

substituído pelo princípio de realidade. Esse último princípio não abandona a 1 

intenção de fundamentalmente obter prazer; não obstante, exige e efetua o 

adiantamento da satisfação. O ego se esforça pelo prazer (diminuição na 

quantidade de excitação presente na mente) e busca evitar o desprazer (aumento 

na quantidade de excitação presente na mente). Um aumento de desprazer 

esperado e previsto é enfrentado por um sinal de ansiedade; a ocasião de tal 

aumento, que ele ameace de fora ou de dentro, é conhecido como um perigo. 

 Sofrendo uma pressão contínua exercida pelo id, tem de decidir se uma 

exigência será aceita no mundo exterior ou acarretará algum tipo de punição, e ao 

mesmo tempo em que tenta nos manter longe do perigo, busca conseguir que ao 

menos alguns impulsos sejam satisfeitos. 

Superego: O longo período da infância, durante o qual o ser humano em 

crescimento vive na dependência dos pais, deixa atrás de si, como um precipitado, 

a formação, no ego, de um agente especial chamado de superego, no qual se 

prolonga a influência parental, não somente a personalidade dos próprios pais, 

mas também a família, as tradições por eles transmitidos, e, ao longo do 

desenvolvimento do indivíduo recebe outras contribuições como de professores 

ou outros referenciais. Observar-se-á que, com toda sua diferença fundamental, o 

id e o superego possuem algo em comum: ambos representam as influências do 

passado – o id, a influência da hereditariedade; o superego, a influência, 

essencialmente, do que é retirado de outras pessoas, enquanto o ego é 

principalmente determinado pela própria experiência do indivíduo, isto é, por 

eventos acidentais e contemporâneos.  

Freud, (1930, apud Souza, 2007) assinala: “[...] a tendência agressiva é uma 

disposição pulsional autônoma, originária do ser humano”.  

Freud ainda explicou a respeito dos instintos primitivos³, que há de um lado 

os instintos da vida (Eros) que correspondem aos impulsos sexuais (pulsões), e de 
                                                 
1  A referência é retirada da Edição Eletrônica Brasileira das Obras Psicológicas Completas de Sigmund 
Freud. Do texto: O Mal Estar na Civilização – Vol. XXI – Cáp. V. 
²  Do texto: O Aparelho Psíquico – Vol. XXIII – Cáp. 1. 
³  Do texto: Os instintos e suas Vicissitudes – Vol. XIV – Da  Edição Eletrônica Brasileira das  Obras 
Psicológicas Completas de Sigmund Freud. 
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outro lado os instintos da morte (Thânatos) cuja tarefa é conduzir a vida orgânica 

ao estado inanimado, correspondendo à agressividade. Instinto é um estímulo 

aplicado à mente. O estímulo aplicado ao tecido vivo (substância nervosa) a partir 

de fora é descarregado por ação para fora. Os estímulos instintuais surgem de 

dentro do próprio organismo e não tem como fugir dele. Instinto = necessidade: o 

que elimina uma necessidade é a satisfação. A finalidade de um instinto é sempre 

a satisfação, que pode ser obtida eliminando o estado de estimulação na fonte do 
2instinto. Por fonte de um instinto entende-se o processo somático que ocorre num 

órgão ou parte do corpo, e cujo estímulo é representado na vida mental por um 

instinto; os instintos do ego, ou autopreservativos, e os instintos sexuais. O objeto 

de um instinto é a coisa em relação à qual ou através da qual o instinto é capaz de 

atingir sua finalidade. 

Veremos então a definição segundo algumas concepções da agressividade 

infantil para melhor compreendermos esse fenômeno. 

 

2.1. DEFINIÇÃO DE AGRESSIVIDADE 

 

No dicionário de Psicologia Prática4 (1970, p.17) a agressividade se define 

como um mecanismo de defesa que se caracteriza pelo comportamento de ações 

tendentes a atacar, opor-se a situações, ser contra os fatos. Assim sendo, pode-se 

dizer que a agressividade é o oposto da fuga das dificuldades. Como afirma 

Ortega y Gasset, o impulso da agressividade é um “viver contra o mundo”. Mas 

não se trata propriamente do sentido comum da palavra “briga”, e sim se trata do 

sentido de tomar iniciativas e realizar ações que implicam num valor, num 

esforço, na coragem, procurando vencer os problemas da vida, eliminar as 

barreiras, sendo, portanto, pelo menos nesta acepção, um comportamento 

adaptativo positivo. Mas quando a agressividade toma proporções maiores 

impedindo uma ação coerente por parta do indivíduo, acaba se tornando 
3prejudicial, pois escapa ao controle. A agressividade advém de uma frustração, e 

quando a barreira que a provocou não pode ser facilmente identificada ou então 

                                                 
 
4 A referência é retirada do Livro Prática de Psicologia Moderna. I. Dicionário Popular de Psicologia 
Prática 1º vol. São Paulo, 1970, 263 p. 
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quando se trata de um conflito – e, portanto, ao haver um objeto claro contra o 

qual o indivíduo possa dirigir seu impulso agressivo – acaba acontecendo que a  

agressividade se torna maior e dirigida contra diversos objetos, que poderão até 

não ter nada a ver com a frustração. Em outras situações, a agressividade pode ser 

deslocada de sua verdadeira fonte. É o caso, por exemplo, de um menino que por 

educação e respeito, não pode revoltar-se contra sua mãe que o puniu; então se 

volta contra outras coisas ou pessoas. Esse outro objeto procurado para extravasar 

o impulso, para o qual se volta a agressividade passa a ser, por exemplo, o que é 

chamado de “bode expiatório”. 

 De acordo ainda com o Dicionário de Psicologia Prática a agressividade 

pode provir de um recalque e, portanto, se acha na base de algumas desordens 

psicológicas. Segundo experimentos recentes, a ira e a agressão não constituem 

forças primárias independentes, mas sim parecem ser forças secundárias, 

originadas de necessidades de afeição e de afirmação frustradas, ou seja, nascem 

em crianças que não receberam suficientes contatos afetivos. Daí se verifica a 

importância da afetividade para a vida humana normal, e principalmente para a 

criança, a afetividade evita que ela se deixe dominar pelos impulsos agressivos.  

 Para Lisboa e Koller (2001) o comportamento agressivo é definido como 

toda ação que causa ou implica danos ou prejuízos a alguém, e é expresso de 

forma confrontativa e/ou não confrontativa. As formas confrontativas incluem 

atos diretos, físicos e verbais, como chutar, bater, morder, destruir objetos 

pessoais e de outros, machucar a si próprio, iniciar discussões, falar palavrões e 

xingamentos, fazer deboches, ameaças, ridicularizações e/ou provocações.  

As formas não- confrontativas incluem atos hostis indiretos, como atacar a 

reputação do outro, prejudicar o bom andamento das atividades, perturbar 

ambientes (incomodando, agitando-se) e provocar intrigas. (Laad & Burgerrs, 

1999; Loeber & Hay, 1977, apud Lisboa e Koller, 2001, p. 60). 
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2.2. A AGRESSIVIDADE INFANTIL 

Quando a criança nasce ela se preocupa unicamente com suas próprias 
necessidades. A única realidade é sua própria pessoa. Ela tem 
necessidades corporais, sensações físicas e pensamentos. Não se 
relaciona às pessoas de maneira afetiva, mas concebe-as 
intelectualmente como parte de um sistema do qual necessita para 
sobreviver. Ao nascer, sua atividade é quase sinônima de 
agressividade. (TRAIN, 1997, p. 32). 

 

 Para o educador Alan Train (1997) pode-se dizer que se trata de uma 

agressividade positiva por constituir uma necessidade vital. A tendência a 

desenvolver níveis impróprios de agressividade está baseada na capacidade 

pessoal de lidar com as exigências da vida e, pode estar também vinculada à 

natureza de seu nascimento e de sua condição física. Partos difíceis podem 

resultar em algum nível de disfunção orgânica; doenças físicas na primeira 

infância podem promover um excesso de agressividade.  

Train ainda assinala que essa manifestação de agressão acontece porque as 

necessidades que a criança tem não foram respeitadas pelo adulto. São elas: Uma 

visão clara do mundo, um objetivo na vida, sentir-se parte das coisas, a 

necessidade de raízes e de amor. Para esse autor um impulso do id buscando 

satisfação pode ser uma ameaça ao indivíduo, senão controlados poderá levar o 

indivíduo a se autodestruir ou destruir o outro, para livrar-se das tensões da vida.  

Segundo este autor há três tipos de agressividade infantil: 

• O primeiro grupo são as formadas por crianças que, durante o jogo, 

tornam-se fisicamente descontroladas e perdem os limites, tendo pouco 

sucesso na resolução de disputas; 

• O segundo grupo é formado por crianças fisicamente agressivas em 

disputas e se mostram muito controladoras. São especializadas em 

provocar repetidamente à mesma pessoa, continuamente provocando-a e 

ameaçando-a. Essas crianças são as mais agressivas e violentas. 

• E, o último grupo, inclui a crianças que são agressivas e dominadoras em 

sua fala, mas não são fisicamente violentas. Sua agressividade ocorre fora 

do contexto do jogo. 
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Esses padrões de comportamento geralmente persistem ao menos até a idade 

de sete ou oito anos. Sendo evidente mais nos meninos do que nas meninas. 

Outros autores apontam diferentes tipos de agressão: 

•  Agressão Física: Ocorre quando a agressão a um indivíduo é feita 

através de um ataque físico, pelo uso da força com o objetivo de ferir o outro. Nas 

relações entre alunos, independente do sexo, há uma variedade de tipos de 

agressão física, como: bater, chutar, dar socos, pauladas e outros. (Abramovay, et 

al. 2005)  

•  Agressão Verbal: Ocorre quando a agressão dirigida a um indivíduo se 

desenvolve por recurso a palavras ou expressões verbais. Alguns autores 

compreendem a agressão verbal como incivilidade. A tipologia de agressões 

verbais é diversa: xingamentos, desrespeito, ofensas, grosserias, discussões que se 

dão por motivos banais, mas que pode ser uma porta de entrada para a agressão 

física. (Abramovay, et al. 2005)  

• Agressão Emocional: é caracterizada por rejeição, depreciação, 

discriminação, humilhações, desrespeito e punições exageradas, além da 

manipulação, intimidação, constrangimento, preconceitos e exclusão da família. 

Acrescenta-se também o desafeto, a frieza e a indiferença afetivo-emocional. 

Trata-se de uma agressão que deixa marcas nem sempre visíveis, que são as 

emocionais, e que por serem traumáticas se estendem por toda vida (Borges, 

2007, p. 70). 

• Agressão Social: Se caracteriza pela exclusão do grupo de pares, por ser 

alvo de rumores desagradáveis, ou simplesmente pelo fato de ninguém falar com 

o indivíduo. Costa e Vale (1998, apud Sousa, no trabalho não foi indicado o ano). 

A agressividade é parte integrante do desenvolvimento de qualquer criança. 

É necessário para a sobrevivência desde o nascimento, mas o nível acentuado de 

agressividade pode torna-se negativo. 

Há autores que definem a agressividade do ponto de vista negativo, quando 

o indivíduo não consegue controlar suas frustrações ou quanto não há a 

sublimação, isto é, o uso correto dessa pulsão numa atividade. Pode também ser 

comparada à energia acumulada a tal ponto que explode, portanto, imprevisível e 

perigosa. 
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 Os psicanalistas acreditam que o caráter de uma pessoa é uma combinação 

de sua personalidade singular e de sua experiência do mundo. Existe uma 

tendência inata para o amor e uma tendência para a destruição. Tais tendências, ou 

impulsos, variam de uma criança para outra. 

Para Klein (1970, apud SOUZA, 2007), a criança começa bem cedo a 

vivenciar os conflitos com suas pulsões destrutivas, já no final do primeiro ano de 

vida e início do segundo. Trata-se de uma experiência dolorosa, marcada por 

tensão, angústia, culpa e medo. Quanto menor a capacidade da criança, de tolerar 

esses sentimentos, maior a necessidade de bani-los de seu mundo interno, 

projetando-os para fora, isto é, para o ambiente que os cerca, já que se torna o 

depositário de sentimentos fortes e, destrutivos da criança, despertando-lhe mais 

angústia. 

Para Winnicott (1956/1987, apud Souza, 2007), as crianças que manifestam 

tendência anti-social são aquelas cujo desenvolvimento vinha caminhando bem 

até que, por algum motivo, foi perdido algo que nutria sua segurança psíquica. A 

agressividade constitui, então, um pedido, uma reivindicação ao ambiente para o 

retorno ao ponto em que houve falha no desenvolvimento a fim de dar curso ao 

que foi interrompido. 

Os behavioristas, por exemplo, acreditam que todas as ações são 

determinadas pela experiência de vida. Para eles é possível controlar o 

comportamento agressivo da criança recompensando-a para que a criança não aja 

agressivamente, e se age agressivamente, deve-se extinguir o comportamento 

ignorando-o. Eles acreditam que as crianças agem agressivamente para receber 

atenção, e que se a criança recebe essa atenção sem ser necessário usar a 

agressividade para ser recompensado, pode torna-se mais sociável. Nessa postura 

deve-se ter o cuidado para que a criança não utilize seu impulso de agressividade 

com a finalidade de sempre ser recompensado, sem a obtenção de limites. Os 

episódios de agressividade são vistos também por alguns behavioristas como 

resultado de frustração. Se a criança deseja realizar alguma coisa e é impedida, a 

conseqüência será um episódio de agressividade, que pode tomar a forma de 

ataque físico ou verbal (Train, 1993, p. 17). 

Para as autoras Abromovay e Rua (2003) a agressividade                             

é um comportamento adaptativo intenso, ou seja, o indivíduo vítima de violência 
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constante tem dificuldade de se relacionar com o próximo e de estabelecer limites 

porque estes às vezes não foram construídos no âmbito familiar. Trata-se da 

importância da convivência na família como o primeiro meio de socialização da 

criança. Se a criança é vítima de maus tratos pelos pais ou parentes próximos que 

convivem na família, e elas não lhe asseguram proteção e segurança ao chegar a 

novos ambientes como a escola poderá não ter confiança nas pessoas que para ela 

lhes são estranhas. Podendo reagir utilizando os padrões de educação contrários às 

normas de convivência e respeito para com os outros. 

A agressividade infantil é identificada no contato com o contexto no qual a 

criança se desenvolve e pode ser apontada como fator para o seu ajustamento. Em 

casos extremos, o comportamento agressivo na infância pode resultar em casos de 

delinqüência, criminalidade, doença mental, evasão escolar e desempenho 

acadêmico pobre (Laad & Burgerrs, 1999; Laad & Profilte, 1996; Price & Laad, 

1986; Rubin e Cols, 1999, apud Lisboa e Koller, 2001, p. 60).  

 

2.3. CONDICIONANTES DA AGRESSIVIDADE 

 

De acordo com Newcombe (1999, apud Schereiber et al, 2005) encontramos 

como determinantes da agressividade fatores biológicos, como o nível de 

testosterona, influências familiares, rejeição dos pais e permissividade. Conforme 

a autora, a raiva é uma emoção básica sentida desde a primeira infância. Essa 

emoção pode desencadear muitos conflitos internos nas crianças, adolescentes e 

adultos resultando muitas vezes em agressão. 

Fernandes (2008, apud Shreiber et al, 2005), aponta também como 

determinante da agressividade, fortes questões sociais como: desemprego, 

moradia, fome, saúde, insegurança e educação abalam a estrutura familiar 

refletindo no contexto escolar, evidenciando assim que “a criança reproduz o que 

ela vivencia”. As constantes manifestações de agressividade com a qual a criança 

convive (família, televisão e social) podem contribuir para a reprodução desse 

comportamento. Silveira, (2003, apud Schereiber et al, 2005).  
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Nesse sentido, torna-se importante estudar sobre as novas formas de 

estrutura familiar e as relações afetivo-sociais da qual fazem parte as nossas 

crianças. 

2.3.1. Ambiente Familiar e Social 

 

O comportamento agressivo de crianças pode ser um sinalizador da 

existência de problemas no âmbito familiar, como violência doméstica e/ou 

violência sexual praticada por pais, parentes ou pessoas próximas.  

 De acordo com Gomes (2007) a família nuclear, antes reconhecida como 

hegemônica e a mais tradicional nas sociedades, é constituída por apenas um 

núcleo parental (mãe, pai e filhos), em que os vínculos afetivos são centrais e na 

qual tem os filhos um papel central na vida da família. 

A literatura contemporânea, no entanto, vem afirmando que a estrutura 

familiar está se alterando e que, a partir dos anos 80, do século passado assume 

novas formas de organização. Hoje as novas famílias são compostas por redes de 

relações afetivo-sociais entre grupos de pessoas, habitando sobre o mesmo teto, e 

em constante transformação. É por esta razão que, notadamente nos estudos 

relacionados ás classes populares faz-se a opção pelo conceito de “arranjos 

familiares”, que são grupos compostos por pessoas reunidas, que podem até não 

possuir laços de consangüinidade. Os “arranjos familiares” não deixam de incluir 

as famílias nucleares, compostas por pais, mães e filhos. Mas engloba também as 

famílias mono parentais, e as mais novas, decorrentes das reorganizações 

realizadas por pais separados que refizeram suas vidas com outros parceiros. E 

acrescente-se que há entre as novas famílias a conceituação de “configurações 

familiares” aquelas que são formadas pelos filhos sem os dois pais, ou a composta 

só pelos irmãos, ou ainda por outros parentes, como avós, tios, sobrinhos, e até 

mesmo aquelas que têm parceiros do mesmo sexo.  

Nestes novos contextos familiares as relações se dão em níveis diferentes de 

afeto, podendo variar do afeto, carinho, aconchego, cuidado e atenção até o 

extremo oposto onde predominam a indiferença, a hostilidade a violência verbal, 

física e sexual. Estas relações podem afetar ou se refletir nas experiências das 
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crianças de forma positiva ou negativa a depender, de suas formas, significados e 

intensidades (GOMES, 2007). 

De acordo com Gomes (2008, p. 10) o espaço em que a escola está inserida 

no contexto urbano, interfere no clima das relações sociais das escolas. E isto não 

é porque seus alunos sejam membros da comunidade, mas porque o clima da 

comunidade se reflete na escola, que às vezes, não consegue conviver de forma 

pacífica, mas, apenas consentida, quando não, verdadeiramente conflituosa com 

os que estão à sua volta. Assim, a violência da comunidade pode ter, ramificações 

na escola, ou pode servir de exemplo, ou de “treinamento” para sua prática na 

escola. Mas, a gestão escolar e organização institucional adequadas, criam uma 

clima propício ao processo de ensino e aprendizagem, por minimizarem as 

possibilidades de conflitos entre alunos, e por dar lugar a sociabilidade ao diálogo. 

Podemos observar que a manifestação da agressividade não se dá apenas por 

fatores biológicos ou psicológicos, mas juntam-se a estas causas as relacionadas à 

família e ao meio social e econômico. 

É importante esclarecer que a agressividade e violência não se tratam 

conceitualmente da mesma coisa. 

 

2.4. AGRESSIVIDADE E VIOLÊNCIA 

  

A história da humanidade é repleta de atos considerados agressivos e 

violentos, já descritos na bíblia, na filosofia clássica, a exemplo de Platão (1990, 

apud Ferrari, 2006) no IX da República; a Santa Inquisição que vitimou inúmeras 

pessoas, o nazismo e as excessivas guerras que povoam nossa história são outros 

exemplos.  

A agressividade e violência na escola, inicialmente era tratada como uma 

simples questão de disciplina. Mais tarde, passou a ser analisada como 

manifestação de delinqüência juvenil, expressão de comportamento anti-social. 

Hoje, é percebida de maneira muito mais ampla, sobre perspectivas que 

expressam fenômeno como a globalização e a exclusão social, os quais requerem 

análises que não se restrinjam às transgressões praticadas por jovens estudantes ou 
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às violências das relações sociais entre eles. A constante exposição na mídia de 

casos de violências envolvendo crianças, adolescentes e jovens, dentro dos 

estabelecimentos escolares também foi responsável pelo aumento da atenção dada 

às escolas como receptáculos, vítimas e produtoras de violência (Abramovay, Rua 

2002, p.19). 

A nível internacional a conduta agressiva manifestada entre alunos adotou a 

designação de Bullying. De acordo com a Associação Brasileira Multiprofissional 

de Proteção à Infância e Adolescência (ABRAPIA) o termo Bullying compreende 

todas as formas de atitudes agressivas, intencionais e repetidas que ocorrem sem 

motivação evidente, adotadas por um ou mais estudantes contra outro(s), 

causando dor e angústia, e executadas dentro de uma relação desigual de poder 

com o objetivo de deixar a vítima emocionalmente abalada.  

Os estudos sobre a agressividade são bem mais antigos que os estudos sobre 

Violência, enquanto que o aprofundamento sobre a Agressividade se ampliou a 

partir da década de 20, o aprofundamento do tema violência deu-se a partir da 

década de 80, concebido como um fenômeno ainda novo na literatura. Portanto, 

elas não são sinônimos.  

Segundo Winnicott, (apud Andrade; Junior, 2008, p.448) os termos não são 

sinônimos e a violência não é uma expressão da agressividade. Ao contrário, ela é 

o indício de problemas no exercício, vitalmente necessário, da agressividade. A 

violência é algo a ser tratado. A agressividade, algo a ser experimentado, é uma 

das fontes permanentes da vida psíquica (junto com a sexualidade). O bebê 

naturalmente se move, explora o ambiente ao seu redor. Esses gestos espontâneos 

são tentativas de apropriação do mundo e só são destrutivos por acaso, uma vez 

que nas primeiras fases da vida psíquica ainda não há um “eu” integrado na qual 

se possa enxergar raiva, ódio ou qualquer intencionalidade destrutiva 

(característica essencial da violência). A agressividade presente nesse movimento 

tem o sentido etimológico da palavra agredere, a saber, ir ou fazer um gesto na 

direção de alguém. Já a violência, é uma reação relacionada à intenção de destruir 

e/ ou negar a existência do outro devido à incapacidade do sujeito de usufruir de 

forma criativa de sua agressividade, de que, longe de ser uma fatalidade, é 

resultado da ação de um meio com atitudes invasivas ou não-confiáveis. 



23 
 

De acordo com Oliveira, (2002 apud Abramovay 2010), “o outro não é 

reconhecido como alguém”. Desta forma, em um sentido amplo, violência pode 

ser caracterizada pelo não reconhecimento do outro; A pessoa que pratica um ato 

violento não reconhece a vítima como um sujeito. A violência nessa concepção 

relaciona-se com o desaparecimento do sujeito da argumentação ou da demanda, 

estando preso e esmagado pela força (física ou moral) de seu oponente que lhe 

nega diálogo.   

Há várias definições para o conceito de violência, vários autores têm tentado 

explicar as causas deste fenômeno e não há entre os especialistas um consenso 

acerca do que deve ser entendido como um ato de violência. O termo é relativo, 

histórico e mutável.Segundo Abramovay (2005, p. 54) a violência é ressignificada 

segundo tempos, lugares e percepções, e não se dá somente em atos e práticas 

materiais. 

Os homens não são criaturas gentis que desejam ser amadas e que, no 
máximo, podem defender-se quando atacadas; pelo contrário, são 
criaturas entre cujos dotes instintivos devem-se levar em conta uma 
poderosa quota de agressividade. Em resultado disso, o seu próximo é, 
para eles, não apenas um ajudante potencial ou um objeto sexual, mas 
também alguém que os tenta a satisfazer sobre ele a sua agressividade, 
a explorar sua capacidade de trabalho sem compensação, utilizá-lo 
sexualmente sem o seu consentimento, apoderar-se de suas posses, 
humilhá-lo, causar-lhe sofrimento, torturá-lo e matá-lo” (FREUD, 
1930) 

 Vários tipos de violência podem estar presentes no contexto escolar, de 

acordo com Abramovay (2003, 2010), as mais significativas são: 

• Violência Dura: refere-se a atos e episódios que podem resultar em 

danos irreparáveis aos indivíduos, como: golpes, ferimentos, roubos, vandalismo, 

crimes, violência sexual. (Abramovay; Rua 2003, p. 22) 

• Microviolências ou incivilidades: refere-se às pequenas desordens, 

pouco graves. Revelam a transgressão de normas da boa convivência nos espaços 

públicos como: humilhação, grosserias, falta de respeito, pequenas ameaças, 

algazarras, barulhos. (Abramovay, 2010, p. 24) 

• Violência Simbólica:  É uma forma de dominação que se apóia em 

expectativas coletivas que produzem a necessidade de obedecer às normas, regras 

e hierarquias sociais sem contestação. (Abramovay, 2010, p. 25)  
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• Violência Doméstica: Há diferentes formas de violência doméstica ou 

intrafamiliar, as quais são agrupadas e definidas como: física, sexual, psicológica 

e negligência. Caminha (1999, apud Maldonado & Willians, 2005, p. 354). A 

violência no lar se expressa de diferentes formas. A criança, como parte integrante 

da família, pode ser está exposta à agressão direta – quando ela é alvo da agressão 

– ou indireta – quando presencia cenas de violência entre os pais. 

Azevedo e Guerra (1995, apud Maldonado; Willians, 2005, p. 353) definem 

a violência doméstica contra a criança como: 

Todo ato ou omissão praticada por pais, parentes ou 
responsáveis contra crianças e/ou adolescentes que – sendo 
capaz de causar dano físico, sexual e/ou psicológico à vítima – 
implica de um lado numa transgressão de poder/ dever de 
proteção de adulto e, de outro, numa coisificação da infância, 
isto é, numa negação do direito que crianças e adolescentes têm 
de ser tratados como sujeitos de direitos e pessoas em condição 
de desenvolvimento. 

 

As abordagens teóricas estudadas até aqui servem como recurso facilitador 

para compreender a manifestação da agressividade no contexto de sala de aula. 

 

2.5. AGRESSIVIDADE NO CONTEXTO DE SALA DE AULA 

 

Vasconcellos (2005) afirma que “A sala de aula é o centro do acontecimento 

da educação escolar, pois a formação básica do educando se dá neste espaço de 

interação entre os sujeitos, mediados pela realidade.”  

A agressividade está alcançando grandes proporções a cada dia mais dentro 

e fora da escola. Fora da escola então se percebe o nível de agressividade muito 

elevado pelas pessoas na sociedade, principalmente a agressividade verbal que 

vem com a falta de respeito. É muito comum também presenciarmos cenas de 

agressividade verbal e/ou física de pais ou parentes contra crianças e adolescentes.  

Fora do ambiente familiar, a escola e especificamente a sala de aula é o 

lugar de maior tempo em que a criança vive, por isso deve ser um ambiente 

acolhedor, organizado e receptivo para a criança, e,   é também nesse ambiente 



25 
 

que a criança tem o contato direto com outras crianças de diversos 

comportamentos. É na sala de aula que elas expressam seus desejos, anseios, 

expectativas, vivências, bem como suas frustrações, perdas, angústias e 

agressividade. É nesse espaço que se dá mutuamente a socialização, a busca do 

conhecimento e a aprendizagem, sendo necessário haver uma boa convivência 

entre os sujeitos, num relacionamento onde aja amor, respeito, responsabilidade e 

disciplina entre todos. A sala de aula é um dos lugares onde cada um é você 

mesmo, todas as expressões são manifestadas nesse espaço inclusive a 

agressividade. 

A manifestação da agressividade nas crianças pode dar-se por várias razões: 

o contato com o novo ambiente, com outras crianças e com o professor, um adulto 

estranho; aversão ao ambiente, às pessoas que ali se encontram; medo do novo; 

não reciprocidade por parte do professor; fatores biológicos ou psicológicos, 

familiar, culturais e sociais e educacionais.  

Do ponto de vista familiar, se a criança é vítima de violência doméstica ou 

sexual, ou presencia tal tipo de violência doméstica pode manifestar sua 

agressividade em outras crianças pelo fato de não poder descontar sua raiva nos 

adultos ou se autofechar em si mesmo, sendo uma criança quieta, tímida, calada 

podendo apresentar baixo rendimento na aprendizagem. 

A quietude da criança é um sinalizador de que há algo reprimido, alguma 

circunstância pode bloquear a criança, muitas vezes pode ser confundido com 

disciplina passando despercebido pelo professor. A instabilidade familiar a falta 

de afeto da família, a diferença social (disputa por objetos) e cultural (diferença 

étnica) são circunstâncias para a manifestação da agressividade.  

Tiba (1996) assinala que “Os pais devem dar prioridade à convivência com 

os filhos em um espaço comum”.  Assim, a convivência da criança com os pais é 

muito importante porque proporciona à criança ter uma boa convivência com 

outras pessoas. Mas, esta não é a realidade de hoje, a correria do dia-a-dia e a 

necessidade de, a mãe trabalhar fora de casa e não ter tempo para a criança 

compromete essa sociabilidade.  

Train (1997) destaca que “Em muitas famílias nas quais há uma criança 

agressiva e perturbada, existe um alto nível de interação violenta entre os 
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membros da família”. Segundo este autor, um adulto estiver maltratando seu 

companheiro ou uma criança, é provável que esse adulto também seja vítima de 

maus-tratos. Tais maus-tratos podem ter sido físicos ou emocionais e ter ocorrido 

na infância. Por isso a importância do papel da família na construção da 

identidade da criança. Para Werneck (2005, p. 106) a convivência está 

intimamente ligada à identidade da pessoa. Tiba (1996, 84) também defende a 

importância da convivência da criança com os pais porque proporciona à criança 

ter uma boa convivência com outras pessoas, para ele “os pais devem dar 

prioridade à convivência com o filho em espaço comum”. 

   São autores que dão grande ênfase ao uso da disciplina tanto na família 

como na escola. De acordo com Tiba (1996, p. 83) a disciplina escolar é um 

conjunto de regras que devem ser obedecidas para o êxito do aprendizado escolar. 

Portanto, ela é uma qualidade de relacionamento humano entre o corpo docente e 

os alunos em uma sala de aula e, conseqüentemente, na escola. Mas, faz-se 

necessário levar em conta as características de cada um dos envolvidos: professor, 

aluno e ambiente para que disciplina seja eficiente. Já Werneck (2005, p. 111) 

considera a disciplina nas escolas e no trabalho intelectual uma questão de 

convivência e que a convivência escolar é uma estrada importante e trabalhosa na 

construção da cidadania.  

De acordo com Garutti e Begnossi (2010, p. 201) os professores chegam à 

escola como intuito de ensinar, trazer uma mudança intelectual na vida do aluno, 

mas muitas vezes encontram dificuldades impostas que eles não teriam imaginado 

encontrar, pois segundo Perrenoud (2001) é impossível preparar-se 

detalhadamente para tudo que pode acontecer em sala de aula. Esse tipo de 

situação faz com que o docente acumule rancor de suas atividades, e este acúmulo 

de rancor faz com que o profissional se abale, comprometendo a realização das 

atividades pedagógicas nas escolas, o que se torna inadmissível uma vez que a 

responsabilidade do docente é dar uma educação de qualidade aos alunos. 

A violência compromete o desenvolvimento do aluno, que vivendo no meio 

da violência acaba achando que isso é uma coisa normal e não tem receio em 

demonstrar sua agressividade, causando conflitos na sala de aula capazes de criar 

condições favoráveis para o surgimento de tensões nervosas e de estresse 

profissional, como afirma Blin (2005, apud Garutti e Begnossi, 2010).  
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De acordo com Antunes et al, 2002, p.23 apud Garutti e Begnossi, 2010, 

p.201): 

[...] a maioria dos conflitos que ocorrem da porta para dentro 
das salas de aula os professores não comunicam a seus colegas. 
Até mesmo quando são atos graves, como pequenos roubos, 
danos no material escolar ou no prédio, agressões contra alunos, 
etc., a tendência é não dar importância a esses acontecimentos, 
escondê-los, sobretudo se o professor em questão sente-se capaz 
de ter o controle da classe. 

 

São situações que passam despercebidos muitas vezes no ambiente escolar e 

tornam-se constantes até não ter mais o professor o controle e para os alunos 

torna-se natural praticar tais ações nesse ambiente, já que eles vivenciam no meio 

em que vive fora da escola. 
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3. METODOLOGIA 

 

Este trabalho privilegia a pesquisa de abordagem bibliográfica de caráter 

exploratório a partir de livros, artigos e monografias e a pesquisa empírica, 

mediante estudo de caso, pois se pretende investigar a origem e compreender da 

agressividade a partir da convivência entre professor e alunos na sala de aula. 

 A leitura de textos especializados possibilitou um conhecimento teórico que 

serviu de alicerce para o domínio de conceitos sobre a agressividade e sua 

manifestação no contexto escolar.  

A pesquisa empírica se deu a partir de estudo de caso feito numa escola 

pública do município de Salvador. Foram utilizados como instrumento de 

pesquisa: os questionários aplicados a professores e alunos, a entrevista a gestora, 

além disso, foram realizadas as observações diretas assistemáticas. O questionário 

teve como objetivo diagnosticar a agressividade e aprofundar e esclarecer 

questões, buscando apreender como o professor e alunos compreendem e reagem 

a este comportamento; e, a entrevista teve por objetivo levantar dados históricos 

sobre os alunos agressivos e como a escola se posiciona frente à temática. 

A pesquisa realizou-se numa escola municipal localizada no bairro de São 

Marcos. São Marcos é um bairro popular extenso, de grande comércio formado 

por uma população de classe média e baixa, situado no miolo central de Salvador 

e de grande risco social. Situa-se numa via estreita de grande comércio e tráfego 

de carros e pessoas. 

A escolha da escola se deu pelo vínculo de confiança e amizade formado a 

partir da prática de estágio, que possibilitou fácil acesso as informações, sem 

resistências, pois quando saí do estágio já falei com a gestora sobre o desejo de 

fazer a pesquisa na escola e ela aceitou de bom grado. 

Por conhecer a dinâmica da escola não foi necessário ficar observando por 

muito tempo, a coleta das informações se deu em trinta dias (16/05/11 a 

16/06/11). Neste contexto, fui muito bem recebida pelas colegas que nunca 

deixaram de me tratar como professora. 
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A escola é composta por dois prédios distintos, a escola principal e o anexo, 

que faz parte da mesma conjuntura, no entanto, localiza-se numa outra rua 

próxima.  A escola principal funciona nos três turnos: (matutino, vespertino e 

noturno) com o Ensino Fundamental I, no diurno e no noturno, é com a Educação 

de Jovens e Adultos (EJA).  

A pesquisa foi feita na escola principal e no turno matutino. Nesse turno 

funcionam quatro turmas: 2º ano B, 3º ano B, 4º ano A e 5º ano A, com 

aproximadamente 120 alunos matriculados. O portão abre às 7: 15 h para o início 

das aulas às 7:30 h com término às 10:45 h, esses últimos 15 minutos de 

tolerância correspondem ao recreio que não é dado por conta da inexistência de 

área de lazer. Trabalham diariamente na escola o porteiro, a merendeira, o 

cadastrador da Bolsa Família, o secretário, a servente, a vice-diretora, a diretora 

que fica mais na escola do anexo e as quatro professoras. Há também uma 

coordenadora pedagógica na escola mais sua atuação é apenas no turno 

vespertino. 

Conversei com cada professora sobre a pesquisa e como se daria o processo, 

todas demonstraram boa vontade e empenho. Apliquei o questionário às 

professoras, 25% me entregou na hora e 75% me entregaram nos dias seguintes. 

Apliquei o questionário aos alunos. Em relação aos questionários para os alunos 

determinei um total de 20 questionários distribuídos pelas quatro turmas, ficaram 

cinco alunos para cada turma, então fiz uma declaração de aceitação para os pais 

permitirem ou não que seus filhos respondessem ao questionário, com a permissão 

da vice-diretora e das professoras conversei com os alunos de cada turma, 

justifiquei porque estava na escola, qual meu objetivo e porque não poderia fazer 

a pesquisa com todos os alunos, eles foram bem receptivos. Cada professora 

escolheu os alunos que fariam a pesquisa e entreguei a declaração para que eles 

trouxessem no dias seguintes assinados ou não. A aplicação do questionário com 

os alunos se deu como combinado durante alguns dias, pois, nem todos os alunos 

trouxeram a declaração assinadas, já que eles tem uma cultura do esquecimento. 

Foi aplicado conforme eles iam trazendo assinados a declaração, alguns alunos 

não houve problemas quanto à aplicação porque coincidiu em dias que alguma 

sala estava sem aula, então usei a sala para aplicar sem interrupção de curiosos, já 
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outros dias foram feito no salão e houve a distração e incômodo dos curiosos, 

mais não havia na escola um espaço apropriado para esse trabalho.  

A professora do 2º ano B espontaneamente me forneceu o seu caderno de 

planejamento contendo o relatório do comportamento dos alunos agressivos e 

indisciplinados. Com esta atitude procurei obter das demais professoras mais elas 

não tinham relatórios escritos. Também procurei obter informações do histórico 

dos alunos com comportamento agressivo com a vice-diretora mais ela falou que 

escrito não tinha muita coisa e me mostrou o caderno com o relatório dos alunos e 

realmente só tinha uma ocorrência do turno matutino na qual pude ter acesso. Em 

relação aos dados do histórico de cada aluno não foi possível ter acesso por 

estarem no sistema e não conter informações no impresso. 

Para que a pesquisa de campo decorresse dentro do prazo e sem transtornos 

foram obedecidos às seguintes etapas: 

O primeiro contato com a escola foi feito com a apresentação, por parte da 

aluna pesquisadora, dos objetivos do estudo e da solicitação da assinatura do 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para a participação na pesquisa pela 

gestora, professoras e alunos. 

Após a aceitação de participação na pesquisa pela gestora, conversei com 

cada professora que aceitou espontaneamente a ajudar no que fosse preciso para 

que fosse feita uma ótima pesquisa.  

A partir de então, foram feita as observações de fora das salas de aulas, pois 

como a escola é pequena, do salão dar para ouvir o que acontece nas salas, e duas 

salas tive visão ampla do comportamento dos alunos. Em seguida parti para a 

aplicação do questionário as professoras, logo após conversei com cada turma 

sobre minha presença na escola, a pesquisa e a solicitação de aceitação para 

participação na pesquisa. De acordo com a chegada da declaração assinada, fiz a 

aplicação do questionário individualmente a cada aluno em forma de entrevista 

oral e transcrevi as respostas. 

Após coletar os dados das professoras e alunos, procurei obter mais 

informações com a vice-diretora e organizei uma entrevista para ser feita a gestora 

da comunidade escolar. 
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Passagem para pedestre há alguns metros da escola, pouco utilizada e a direita, 

mais próxima dela localiza-se o ponto de ônibus. Fonte: Trabalho de campo.  

Figura 2 – Ponto de ônibus próximo da Escola 

 

Observa-se que há uma placa informando a velocidade permitida na via (40km/h), 

mas não há nenhuma placa informando que ali é um ponto de ônibus e nem que 

próximo dali há uma escola. Fonte: Trabalho de campo 

 

Outro problema é no que diz respeito à estrutura física da escola: A escola 

funciona num prédio alugado pelo Município de forma improvisada, não sendo 

assim uma estrutura própria. Situada no primeiro andar acima de casas 

comerciais, o acesso as salas e demais dependências é por uma escada estreita e de 

pouco espaço como está mostrada nas fotografias 3 e 4; a fachada é sem pintar por 

isso está toda preta nela contém o nome da escola. E importante ressaltar que 

nesse período a escola estava enfeitada para os festejos juninos. 
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Figura 3 – Entrada da Escola 

 

É nesse pequeno espaço e na calçada que as crianças aguardam abrir o portão para 

entrar na escola, geralmente eles ficam amontoados nos degraus e ocorrem as 

agressões porque querem entrar todos de uma vez na escola. Fonte: Trabalho de 

campo 

Figura 4 – Escada de acesso  

 

Fonte: Trabalho de campo  
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É uma escola pequena e abafada, não possui área de lazer nem pátio aberto, 

apenas a portaria que é um pequeno espaço (fotografia 5), e um salão em frente às 

salas que é chamado de pátio, uma mesa que geralmente ficam trabalhando a vice-

diretora ou o secretário (fotografia 6 e 7) e localiza-se em frente à secretaria, um 

filtro que disponível para todas as salas (fotografia 6 e 8). Por conta dessa falta de 

espaço os alunos não têm direito ao recreio, o lanche e o descanso é dentro da 

própria sala de aula, na qual o professor também não tem o direito de descansar, o 

que leva as crianças ficar condicionadas, sonolentas ou agitadas. 

 

Figura 5 - Portaria 

 

Nesse espaço fica o porteiro e as crianças após o término das aulas esperando os 

pais virem buscar. Fonte: Trabalho de campo 
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Figura 6 - Secretaria 

 

Apenas um filtro para atender a toda demanda da escola. A mesa a que me referi 

está transformada na barraca junina. Fonte: Trabalho de campo 

 

Figura 7 – Pátio interno 

 

Do salão dá acesso aos banheiros à esquerda e a biblioteca localizada onde possui a 

janela, bem como as salas de aula à direita. Fonte: Trabalho de campo 
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 Na hora da merenda cada turma em sua hora em fileiras se dirige até a 

cozinha (fotografia 8) pega o lanche e retorna para a sala, as professoras permitem 

que seus alunos brinquem em grupos com jogos na sala de aula. 

 

Figura 8 – Entrada para a cozinha e o depósito 

 

Entrada para a cozinha à direita, para o depósito para a esquerda, próximo o 

bebedouro e a mesa que se transformou na barraca junina. Fonte: Trabalho de 

campo 

 

Na entrada das salas de aula há um degrau não adequado para crianças já 

que eles gostam de correr, podem cair e se machucar (fotografias 6 e 7). As salas 

de aula são estruturadas em divisórias, sendo duas arejadas por estarem nas 

extremidades e suas janelas são gradeadas enquanto que as duas localizadas no 

meio são menores e bem abafadas. Cada sala possui dois ventiladores em algumas 

salas um está quebrado, um armário e uma estante para guardar os livros e 

materiais, um quadro branco, carteiras e a mesa da professora (fotografias 9, 10, 

11, 12 e 13).  
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Figura 9 – Sala de aula do 2º ano B 

 

As salas de aula localizadas nas extremidades são gradeadas, bem como outros 

ambientes da escola. Fonte: Trabalho de campo 

 

Figura 10 – Objetos das salas de aula 

 

Nas salas de aula há mesa da professora, carteiras dos alunos, armário, estante, 

quadro branco e ventiladores. Fonte: Trabalho de campo 
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Figura 11 – Sala de aula do 3º ano B 

 

Produções feitas pelos alunos em sala de aula, todas as salas possui produções nas 

divisórias e paredes. Fonte: Trabalho de campo 

 

Figura 12 – Sala de aula do 4º ano A 

 

Sala de aula muito pequena e abafada. Fonte: Trabalho de campo 
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Figura 13 – Sala de aula do 5º ano A 

 

Sala de aula com vista para a Avenida Principal. Essa sala possui maior 

interferência do barulho de carros, som de propagandas do comércio, buzinas e 

toda movimentação de pessoas. Fonte: Trabalho de campo 

 

Além das quatro salas de aula a escola possui um balcão gradeado que é a 

secretaria (fotografia 6) com alguns recursos tecnológicos, a cozinha, três 

banheiros (dois para os alunos e um para funcionários), uma pequena biblioteca 

com livros, revistas e outros organizados em estantes (fotografia 7), com acesso 

apenas para as professoras e um depósito. Os banheiros são equipados e limpos 

(fotografias 14 e 15). No banheiro dos alunos as paredes estão riscadas com 

nomes de alunos e palavrões escritos a lápis, mostrando a agressividade velada no 

ambiente, mas aberta por sua expressão mostrando o desrespeito com o ambiente 

e com os colegas da escola.  
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Figura 14 - Banheiro 

 

Em cada banheiro possui descarga, vaso sanitário com tampa e pia, encontram-se 

sempre limpos quando tem água. Fonte: Trabalho de campo 

 

Figura 15 – Acesso aos banheiros 

 

Fonte: Trabalho de campo 

 

A escola é bem iluminada no que diz respeito à luz elétrica, mas ela é muito 

úmida, pois não recebe luz solar, é quente quando está calor e muito fria no 

inverno por ventar muito. Ela está sempre limpa e asseada, as professoras e a vice-
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diretora sempre mantêm o ambiente organizado, enfeitado com cartazes referentes 

a alguma data comemorativa, tornando o ambiente receptivo e acolhedor.  

 

3.2. DINÂMICA DA ESCOLA – OBSERVAÇÕES 

 

Fiz minhas observações da dinâmica escolar a partir da visão ampla do 

pátio, que prefiro chamar de salão. As turmas que foram visíveis ao meu olhar 

foram as do 2º ano B e 3º ano B, mas deu para observar todas as turmas, pois de 

cada sala dá para ouvir o que está se fazendo nas salas vizinhas, além dos 

acontecimentos da rua, como barulho de carros, sons de propaganda do comércio 

e buzinas, estes últimos quando havia engarrafamentos por conta do próprio 

trânsito ou pelas manifestações feitas pelos moradores do bairro reivindicando a 

água que faltava já 20 dias, e ainda, o ruído dos ventiladores. 

Os alunos falam muito alto principalmente nas turmas do 2º ano B e 3º ano 

B. Os alunos maiores do 3º ano B que estão defasados em termos de idade/ano de 

estudo são agitados na sala de aula. Eles não param quietos para fazer as 

atividades, mexem com os menores, saem da sala. Presenciei uma briga na sala de 

aula quando a professora saiu, e quando ela chegou já havia acabado, os colegas 

contaram o ocorrido mais ela deixou passar despercebido. Nesse mesmo dia no 

final da aula a professora reclamou com eles e pediu para a diretora imprimir duas 

advertências para os dois alunos maiores só entrarem no dia seguinte com os 

responsáveis. Foram os mesmo alunos que brigaram na sala mais cedo. Esses 

meninos também gostam de brincar de correr dentro da sala e de pegar nos 

cabelos das meninas e abraçá-las. Presenciei uma aluna dando o dedo para o 

colega, acredito que ele mexeu com ela; e outro caso, em que uma menina estava 

segurando a boneca dela e um aluno maior tomou-a de suas mãos, só para brincar.  

 Na turma do 2º ano B, quando a professora não agüenta mais os alunos em 

sala de aula, ela manda ficar fora da sala de aula no salão até o horário de ir 

embora. Houve dois dias em     que isso ocorreu e com os mesmos alunos, uma 

menina e um menino, eles são irmãos. 

As observações gerais são: as professoras costumam sair da sala para ir à 

secretaria, ir à portaria ou conversar com as colegas na frente de alguma sala; 

todas as turmas tomam água no único bebedouro que fica no salão; na hora do 
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intervalo cada turma uma por vez, vai até a cozinha pega seu lanche e retorna para 

a sala, os alunos do 5º ano costumam demorar mais, eles procuram brincar no 

pátio, mas, são impedidos pela vice-diretora. Suas brincadeiras sempre são de 

lutas, chutar, empurrar, dar murros nos colegas. A partir do horário do lanche eles 

ficam mais agitados, sempre saindo da sala e procurando brincar principalmente 

quando a professora sai da sala.  

A turma que não verifiquei nenhuma atitude dessas foi a do 4º ano A, que 

um dia fez, a professora fez um comentário para as colegas que “os alunos dela 

não saíam da sala quando ela saía, só precisava passar apenas o rabo de olho 

para eles obedecer” (profª C), só que notei que os alunos são muito 

condicionados e quando saem para tomar água sempre mostram cansaço e 

desânimo. Alguns se aproximaram de mim e reclamavam de não ter lugar para 

brincar. E a sala dessa turma é a menor e mais abafada. Os porteiros, quando a 

professora não está na sala, costumam reclamar com os alunos da porta da sala e 

algumas vezes entram, também costumam entrar na sala quando está em aula. 

Há presença de pais na escola, principalmente, para adquirir documentos 

para requerer algum benefício. A vice-diretora se faz presente na escola 

diariamente, bem como a serviçal, merendeira, o secretário e dois porteiros que 

trabalham em dias alternados. Nesse prédio dificilmente se vê a presença da 

diretora que geralmente passa por lá apenas de passagem. 

 

3.3. PERFIL DAS PROFESSORAS E DADOS DA TURMA 

 

Fez-se necessário aplicar um questionário para as professoras com o 

objetivo de obter informações sobre a temática, bem como analisar suas 

percepções.  

Participaram da pesquisa as quatro professoras. Irei identificá-las por letras 

para melhor compreensão e preservação de sua identidade. A professora A 

corresponde ao 2º ano B, a professora B ao 3º ano B, a professora C ao 4º ano A e 

a professora D ao 5º ano A. 

As professoras A, B e D, trabalham 40 h (matutino e vespertino) nessa 

instituição escolar. A professora B é professora no turno matutino e vice-diretora 

do turno vespertino na mesma escola. 
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Referente à idade duas professoras responderam que possuem 35 e 40 anos, 

sendo que duas não quiseram informar sua idade. Todas Licenciadas em 

Pedagogia, a professora C especificou ainda que possui pós-graduação em 

Supervisão Escolar. 

 O tempo de formada da professora A é de 5 anos e nessa escola ela atua há 

dois anos; a professora B possui 10 anos de formada e atua nessa escola há três 

anos; a professora C possui 9 anos de formada e está nessa escola há dois anos e a 

professora D possui 2 anos de formada, mais já atua na rede municipal de ensino 

há 11 anos com o magistério e na escola ela possui dois anos de atuação. 

  Com relação aos dados da turma: o 2º ano B possui 33 alunos, sendo 14 

meninos e 19 meninas, na faixa etária de 6 a 8 anos; o 3º ano B possui 28 alunos, 

13 meninos e 12 meninas na faixa etária de 8 a 15 anos; o 4º ano A possui 30 

alunos sendo 20 meninos e 10 meninas na faixa etária de 10 a 12 anos e o 5º ano 

possui 33 alunos na faixa etária de 10 a 12 anos, a professora não informou o total 

de meninos e meninas na turma. 

 

3.4. PERFIL DOS ALUNOS 

 

Foram solicitados a participar da pesquisa 20 alunos distribuídos entre 

quatro turmas, mas só permitiram aplicar o questionário para 16 alunos, pois um 

aluno os pais não autorizaram fazer a pesquisa e outros três alunos não 

justificaram, havendo, portanto, uma perda de 20% na pesquisa. 

A faixa etária correspondente aos entrevistados foi de 7 a 15 anos, sendo 

sete do sexo masculino e nove do sexo feminino; 11 alunos disseram freqüentar 

uma religião de denominação evangélica; enquanto que cinco não freqüentam 

qualquer religião e um deles nem sabia o que era religião.  

No que diz respeito à constituição da família cinco alunos moram com os 

pais, quatro alunos moram com a mãe e irmãos, desse grupo um aluno mora 

somente com a mãe; um aluno mora com o pai, a avó e primos; dois alunos 

moram com a mãe e a avó e três alunos (irmãos) moram com a avó, a tia, os 

irmãos e primos, a mãe mora longe deles e o pai está desaparecido.  

 

 



44 
 

4. ANÁLISE DOS DADOS COLETADOS NA PESQUISA DE CAMPO 

 

4.1. ANÁLISE DAS RESPOSTAS DAS PROFESSORAS AO 

QUESTIONÁRIO 

 

O que as professoras entendem por agressividade? 

Para a professora A: "São alunos com comportamento agressivo, que 

gostam de bater, xingar e humilhar e até responder a professora". 

Para a professora B: "É um ato que se comete com o outro machucando o 

indivíduo de forma física ou através de palavras". 

Para a professora C: "É o ato de agredir física, verbal ou moralmente uma 

pessoa". 

Para a professora D: "É todo ato de agressão, ofensa". 

Considerando as respostas dadas pelas professoras, observo que as 

professoras explicitam a agressividade como ato que se manifesta de forma física 

e verbal, está de acordo com o que diz Lisboa e Koller (2001), quando define o 

comportamento agressivo como toda ação que causa ou implica danos ou prejuízo 

a alguém, e é expresso de forma confrontativa (atos diretos) e/ou não 

confrontativa (prejudicar o bom andamento das atividades). 

Todas as professoras responderam que a agressividade se dá em decorrência 

da reprodução do meio em que está inserido o indivíduo, todavia a professora A 

deu múltiplas respostas: além de ser decorrente da reprodução do meio em que 

está inserido o indivíduo também pode ser um comportamento de afirmação frente 

ao meio; uma predisposição psicológica para agredir, humilhar e destruir o outro; 

é o resultado de experiências frustradas e uma forma de comportamento de reação 

ao meio. Afirmando o que diz Silveira (2003, apud Schereiber et al, 2005) que a 

criança pode reproduzir um comportamento agressivo a partir da convivência com 

a família, televisão e social. 

Para as docentes, os tipos de agressividade mais comuns na sala de aula são: 

agressividade física, verbal e emocional, sendo as predominantes a agressividade 

física e verbal. 

As docentes A, B e D afirmaram haver ocorrências de agressividade em sua 

sala de aula, a professora C afirmou que não, no entanto, respondeu na questão 

seguinte haver ocorrências de agressividade verbal. 



45 
 

Em relação à agressividade física três professoras afirmaram que os tipos 

mais comuns são chutar, dar socos e pontapés e empurrar; a professora A 

sinalizou ainda dar coque e dar tapa na cara; e a professora D sinalizou também 

ferir.  

Já no que diz respeito à agressividade verbal todas afirmaram haver 

ocorrências, as mais comuns são: palavrões, ofensas, xingamentos, ameaças, 

apelidos feios e brincadeiras de mau gosto; as professoras A e D informaram que 

além desses que foram citados ocorrem os insultos, bate-boca e falta de respeito e 

grosserias acrescentadas pela professora A. 

 As condicionantes dessa agressividade segundo as professoras B e D se dão 

pela carência afetiva; para as professoras A e D se dão também pela 

desestruturação da família. As professoras A, B e D sinalizaram a violência 

doméstica e a professora A acrescentou o vício dos pais, doença e a televisão. 

Observa-se como condicionante principal sinalizada pelas professoras a 

violência doméstica. Afirma-se o que é posto por Maldonado & Willians (2005) 

no que diz respeito à agressividade e a relação com a violência doméstica. Nessa 

questão a professora A ao ver a opção: questão social, ela comentou que "é 

safadeza dos pais mesmo que têm muitos aqui que trabalham em lugar bom". 

Observa-se que para elas, a questão social (fome, desemprego, pobreza) não é 

condicionante da agressividade em sala de aula. Embora haja autores como Lisboa 

e Koller (2001) que defendem que a agressividade é identificada no contato com o 

contexto em que a criança se desenvolve. A nova configuração familiar e sua 

dinâmica também é apontada pelas professoras afirmando o estudo feito por 

Gomes (2007) sobre as novas formas de estrutura familiar. 

As professoras A e B afirmaram que a agressividade se manifesta também 

no patrimônio, no descuido com o asseio das áreas coletivas (banheiros, por 

exemplo) e a professora B acrescentou ainda em delitos contra objetos e 

propriedades. 

Agressividade e violência são sinônimas? 

Para a professora A "Os dois prejudica e estão na sala de aula. Portanto, 

para mim não tem diferença". 

Para a professora B "Acredito que a agressividade deve proceder pela falta 

de algo que a família não supre. E a violência é decorrente do meio que a criança 

vive". 
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Para a professora C "Estão interligados mas se diferenciam em alguns 

aspectos". 

Para a professora D "são sinônimos". 

Diante das respostas dadas pelas professoras, três delas não têm um conceito 

formado sobre o que seja agressividade e violência, percebe-se então, que 

agressividade e violência para as mesmas pode não estabelecer uma diferença 

entre o conceito em razão das conseqüências serem as mesmas. Como afirma 

Winnicott (apud Andrade; Jr, 2008, p.448), os termos não são sinônimos, a 

agressividade pode ter origem numa resposta a uma frustração ou quando o 

indivíduo não desassocia o eu (mundo subjetivo) do não-eu (mundo objetivamente 

percebido), e a violência é uma reação relacionada a intenção de destruir e/ ou 

negar a existência do outro. 

Em relação ao momento em que ocorre a manifestação da agressividade, 

todas as professoras confirmaram que é na sala de aula. Duas delas afirmaram que 

pode ocorrer, também, no recreio e que é mais predominante entre os meninos.   

A agressividade manifestada em sala de aula atrapalha o processo de ensino-

aprendizagem dos alunos? 

Para a docente A "Sim, porque temos que parar com a atividade 

pedagógica, para dar atenção e orientar este aluno". 

Para a docente B "Sim. Porque precisa várias vezes interromper a aula para 

conversar sobre o tema, fazer ocorrência (registro) na escola". 

Para a docente C "Sim. O aluno agressivo é bastante inquieto não se 

concentra nas atividades o que gera transtornos no decorrer das aulas para toda 

a turma". 

Para o docente D "Com certeza, pois temos que parar a aula a todo o 

momento para tomar as providências cabíveis". 

Todas demonstraram haver ocorrências de agressividade em sala que afetam 

o ensino e aprendizagem dos alunos, demonstrando também um transtorno no 

processo pedagógico, porque prejudica o bom andamento das atividades 

perturbando e agitando o ambiente como assinalado por Lisboa e Koller (2001). 

Em casos de brigas entre alunos na sala de aula, como você reage ao fato? 

Para a docente A "Geralmente as brigas são de tapas com chutes. Tento 

separar, ás vezes não consigo e algum aluno me ajuda. Converso com os dois, 

faço relatório no caderno de planejamento e mando chamar os pais". 
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Para a docente B "Eu converso com a turma e convoco os pais dos alunos". 

Para o docente C "Converso com os envolvidos e solicito a presença dos 

responsáveis".  

Para o docente D "A depender da situação conduzo a direção da escola... 

Quando não tento resolver conversando". 

É observado nas falas que as professoras em primeiro lugar reagem aos 

eventos de sala de aula conversando com os alunos envolvidos, se a conversa não 

resolver duas delas afirmaram solicitar a presença dos pais ou responsáveis e uma 

afirmou levar o caso à direção para que sejam tomadas as providências. 

Primeiramente elas tentam não passar os conflitos para fora da sala de aula, 

somente quando não conseguem controlar ou o caso é grave é que elas buscam o 

apoio da gestão.  

Já houve casos de agressividade que se tornaram um problema para além da 

sala de aula? 

Para as professora A, B e C, não. A professora D afirmou que com certeza. 

Em casos de agressividade constante em sala de aula como é solucionado o 

problema.  

A docente A afirmou que "Se acontecer comunicamos a coordenação e 

direção". 

A docente B afirmou que "Normalmente o aluno recebe advertência onde o 

mesmo necessita comparecer com os pais". 

A docente C afirmou que "Conversa com os alunos e com os pais". 

A professora D não respondeu. 

Quando os pais ou responsáveis são chamados para conversar sobre o 

problema da agressividade de seus filhos, eles se fazem presentes e há alguma 

mudança no comportamento do aluno? 

Para a docente A "Não, os filhos continuam o mesmo. Muitos não 

comparecem". 

Para a docente B "Os alunos mais agressivos normalmente os responsáveis 

não comparecem a escola". 

Para a docente C "Em alguns casos sim, ou por um período de tempo, 

depois volta a ocorrer". 

Para a docente D "Às vezes se fazem presente, nem sempre mudam o 

comportamento".  
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Todas necessitam da presença e ajuda dos pais, buscam o apoio necessário 

mais os pais geralmente não comparecem à escola para esta finalidade, ficando as 

professoras impotentes de resolver à problemática e os alunos continuando a ter 

perdas no ensino-aprendizagem. Verifica-se também uma falha de todo sistema de 

ensino, principalmente no que diz respeito à aproximação dos pais à comunidade 

escolar, o educador Train  (1997) defende a importância da família na construção 

da identidade da criança, se a família exerce seu papel junto com a comunidade 

escolar essa criança formará sua identidade segura de que as duas instâncias estão 

preocupadas com ela, mas se a família não apóia a escola, a criança continuará 

fazendo a mesma coisa e achará que a instância correta é aquela que não se 

preocupa ou repreende no caso a família. A presença de um coordenador 

pedagógico na escola também auxiliaria nessa questão, embora nem sempre, pois 

as questões burocráticas instituídas pelo sistema são mais importantes que tratar 

dos problemas de cada aluno, foi o que ficou visível nas reuniões de ACC 

realizadas no período de estágio. Outra razão pode ser que as professoras por 

vergonha, ou para não ser motivo de comentários que não tem controle sobre os 

alunos na sala de aula pode não denunciar e guardam para si, tendendo a não dar 

importância  a esses acontecimentos ou ficam nervosas e estressadas, como 

assinala Antunes et al,(2002, apud Garutti e Begnossi). Outras possibilidades são 

o horário do trabalho dos pais incompatível com o funcionamento da escola e o 

cansaço das jornadas de trabalho impedindo a ida dos pais à escola. 

 Qual a postura dos gestores (diretor) em relação aos casos específicos de 

agressividade de alunos em sala de aula? 

A professora A informou que "Os gestores conversam e orientam estes 

alunos e manda chamar a família". 

A professora B informou que "Normalmente, comunica-se a família 

convidando-a para estar na escola". 

A professora C informou que "Mostram-se dispostos a resolver a situação 

embora nem sempre o resultado seja positivo". 

A professora D informou que "Conversam com os pais e em casos extremos 

encaminham ao conselho tutelar". 

Estas respostas evidenciam os limites de suas ações e das ações 

institucionais no trato das questões relativas aos comportamentos agressivos dos 

alunos.  
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Estes limites são expostos pelas professoras quando respondem a questão: 

em sua opinião como deve ser trabalhada a questão da agressividade dos alunos 

em sala de aula? 

Para a professora A "Deveria ter na escola uma pessoa específica, para 

trabalhar estes alunos, porque só o professor não dá conta. Na sala tentamos 

conversar e orientar estes alunos. Eu trabalho com música para ver se estes 

alunos vão melhorando e perceba que tratar o outro com violência prejudica". 

Para a professora B "Com histórias que falem de valores que a sociedade 

esta se perdendo como o amor, fraternidade, bondade para sensibilizar os alunos. 

Mostrar também que agressividade pode trazer conseqüências negativas para 

vida dele (através de vídeos e jornal). 

Para a professora C "Com acompanhamento específico adequado". 

A professora D não respondeu essa questão. 

Mais uma vez as professoras sinalizam a importância de uma pessoa na 

escola que pudesse ajudar a resolver esse problema, como por exemplo: um 

coordenador pedagógico ou psicopedagogo ou psicólogo. Só que a maioria das 

professoras trabalha no turno vespertino e há coordenadora na escola, no entanto, 

uma delas informou que os alunos da tarde são mais agressivos que os do 

matutino. Então não seria a falta de uma coordenadora mais a prioridade que é 

dada à sua atuação, sinalizo para o turno vespertino e a ausência de outros 

recursos para a orientação e acompanhamento das crianças. 

Foram identificados casos específicos de alunos agressivos em sala de aula 

em três turmas: 2º ano B (5 alunos), 3º ano B (2 alunos) e 5º ano A (5 alunos).  

Concluo mediante estes dados que as turmas com alunos 

predominantemente agressivos são os 2º e 5º anos, cinco alunos em cada turma, 

isto é os menores e os maiores da comunidade escolar. As duas turmas possuem 

33 alunos e cinco deles são agressivos em cada turma.  

A professora A além de identificar os cinco alunos mais agressivos na 

aplicação do questionário aos alunos foram encontrados mais casos de alunos 

agressivos, percebe-se que é uma turma bem conflituosa.  
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4.2. DESABAFO DAS PROFESSORAS QUE POSSUEM ALUNOS 

AGRESSIVOS 

 

No primeiro dia que comecei a observação na escola, quando conversei com 

cada professora, já recebi material para minha pesquisa da professora A do 2 º ano 

B. Ela me trouxe o relatório dos alunos que trazem problemas para a sala de aula, 

escritos no seu Caderno de Planejamento. Permitiu que eu fizesse a cópia no meu 

Diário de Pesquisa, e, quando fui entregar o caderno em sua sala, ela desabafou 

dizendo que: “Eles não querem nada, não fazem nada e quando chamam às mães 

elas não comparecem e quando comparece ainda reclamam, uma delas ainda 

reclamou da pró que ela mandava muitos recadinhos”. Ela falou ainda que vai 

empurrando para o 3º ano e quando chega lá não sabem nada e ficam retidos, 

falou também que não vê futuro neles. 

Além do Caderno de Planejamento ela me mostrou a Caderneta onde ela 

também faz o registro das ocorrências de cada aluno como forma de documentar e 

se defender caso os pais venham reclamar de alguma coisa. 

No dia em que fui aplicar o questionário para a professora A, ela desabafou 

mais uma vez que: “Os alunos não querem nada, não respondem as atividades do 

livro em casa, rasgam as folhas do diário para os pais não verem que tem dever 

para fazer”. Ela estava corrigindo as atividades do livro por isso fez esse 

comentário, falou ainda que as mães mandam os filhos para a escola para se livrar 

deles e o professor que tem que suportar. Essa foi a angústia que ela apresentou 

em relação à sua profissão. Eu aguardei ela terminar a correção e responder o 

questionário, ela preferiu fazer naquele momento e pediu que eu aguardasse ali 

mesmo sentada na sala de aula, fiquei 30 minutos com os alunos e foi possível 

observar o comportamento deles: conversam bastante, não gostam de fazer o 

dever, a professora fica mandando sempre eles fazerem o dever e já irritada, 

alguns perturbam as colegas; inclusive um aluno ficou perturbando uma colega e a 

colega sempre falando para a professora, daí a professora repreendeu o aluno 

colocou sentado no canto da sala afastado de todos, dizendo ela que, era para o 

aluno se acalmar e repensar no que ele estava fazendo da vida. 

Constava no relatório da professora A as seguintes informações sobre o 

comportamento de seus alunos: 
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Aluno Nº 1: “O aluno fica correndo na sala, ou brigando aos tapas com os 

colegas. Cada dia ele briga com um aluno. Responde a professora e dá língua. 

Não faz nenhuma atividade, já mandei vários recados para a mãe e não obtive 

êxito. 

Aluno Nº 2: “O aluno não faz nenhuma atividade, fica correndo na sala e 

não obedece a professora. Bate nos colegas, dá língua e quer ficar fora da sala, 

precisa estar atrás dele. Tem dias que ele fica em pé correndo com a mochila nas 

costas batendo nos colegas. Já mandei vários recados para a mãe e não obtive 

êxito. O mesmo até com o rapaz da portaria ele fica respondendo”. 

Aluno Nº 3: “O aluno não faz nada, vem para a escola brigar e bater nos 

colegas. Não obedece a professora, já mandei recado para a mãe e ela não 

compareceu”. 

Aluno Nº 4: “O aluno faz os deveres pela metade. Fica em pé correndo pela 

sala. Briga com os colegas. Já mandei recado para a mãe e ela não 

compareceu”. 

Observa-se nos casos relatados que além do comportamento agressivo 

apresentados pelos alunos, apresentam também indisciplina, pois, desobedecem e 

faltam com respeito à professora e até outros funcionários da escola, como 

também perturbam e agitam o ambiente. Como assinala Tiba (1996) a disciplina 

escolar é um conjunto de regras que devem ser obedecidas para o êxito do 

aprendizado escolar. Mas se o aluno não é disciplinado no ambiente familiar 

também não será disciplinado na escola e a falta de apoio dos pais demonstra essa 

atitude nos filhos. Apresenta também uma desmotivação em fazer as atividades e 

acabem criando conflitos e atrapalhando a dinâmica da sala de aula e o processo 

de ensino-aprendizagem dos colegas. A agressividade apresentada por esses 

alunos foi a agressividade física e apenas com alunos do sexo masculino, isto para 

os relatórios apresentados, mas após a aplicação do questionário dos alunos as 

meninas também demonstraram atitudes agressivas. Deve-se ressaltar no entanto, 

que seria preciso uma insatisfação mais detalhada em relação ao ambiente familiar 

destes alunos, aí incluindo uma identificação das atitudes de seus pais em relação 

a eles e ao processo educacional que eles evidenciam. Porque as entrevistas com 

as professoras são evidenciaram estes aspectos. De fato, a ausências dos pais, não 

é necessariamente uma questão de descaso, desatenção em relação aos filhos. 
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A ausência de motivação dos alunos pode também ser decorrente de vários 

fatores familiares, sociais, e econômicos, mas, também pelo ambiente de (...) e de 

condições para um trabalho pedagógico de qualidade. 

Nesse desabafo é demonstrado que a professora A já se encontra 

desmotivada e também nervosa e alguns dias estressada com os alunos afirmando 

o que diz Blin (2005, apud Garutti e Begnossi) que assinala que o professor por 

não conseguir mudar a situação de indisciplina, pode sentir-se humilhado, e em 

decorrência, manifestar por sua turma, também atitudes de desânimo e falta de 

motivação. 

A partir da iniciativa da professora A, procurei saber das outras professoras 

se elas faziam relatório dos alunos, duas informaram que não fazem e uma só faz 

quando o caso é grave e passa para a direção. Conversando sobre a temática da 

pesquisa com cada uma delas, me relataram o perfil de suas turmas. A professora 

B identifica dois casos de agressividade em alunos com idade/ano de estudo em 

defasagem. A professora C falou que no início do ano havia dois casos de 

agressividade em alunos com idade/ano de estudo em defasagem, mas foram 

transferidos de escola, não havendo nenhum caso específico no momento. 

 Já a professora D falou que há casos sim de agressividade em sala de aula e 

de várias maneiras, ela só anota os casos mais difíceis e passa para a direção. 

Inclusive ela estava fazendo um projeto com os alunos sobre o Bullyng porque os 

alunos estão demais, principalmente a turma da tarde que compõe alunos que 

vieram de outras escolas; e relatou dois fatos que ocorreram com alunos dela esse 

ano, o primeiro caso foi um aluno que furou o colega com a caneta e acertou na 

veia, ficou provado eu não foi porque ele quis, mas gerou um problema para além 

da sala de aula; o segundo caso, um colega deu um murro na boca da colega, 

como ela tem um dente superior mal localizado (em cima de outro dente) cortou 

internamente e inchou, foi um problema para além da sala de aula, envolvendo os 

pais da aluna que revoltados queriam até transferi-la para outra escola; a história 

foi longa mais terminou que a aluna permaneceu na escola, disse ela. 

Observa-se na fala de duas professoras C e D, que as escolas quando não 

conseguem mais lidar com o comportamento agressivo e indisciplinar dos alunos 

transferem para outras escolas. Essa atitude é tida como uma punição para os 

alunos desde que eles são avisados no decorrer das ocorrências, que se não 

melhorarem seu comportamento vão sair da escola. Presenciei essa atitude no 
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estágio e realmente um aluno que foi meu no estágio foi transferido para outra 

escola, ele estaria cursando o 4º ano A, mais a professora C afirmou que ele 

iniciou o ano com ela mais foi transferido para outra escola. A professora D 

afirmou que a maioria dos alunos agressivos e indisciplinados de sua classe veio 

de outras escolas, principalmente os alunos do turno vespertino. 

 

4.3. ANÁLISE DAS RESPOSTAS DOS ALUNOS AO QUESTIONÁRIO 

 

A percepção que os alunos entrevistados tiveram sobre a escola e a sala de 

aula é que é boa, ótima, arrumada, bonita, que nela se ensina, aprende a ler, 

escrever, faz o dever e pode-se brincar um pouquinho, além do fato que eles 

recebem atenção da professora, gostam dos livros e deveres que são passados. 

Verifica-se que esses alunos reconhecem que o ensino acontece de fato. Apenas 

dois alunos responderam que gostam mais ou menos porque não tem ventilação e 

nem espaço para brincar, sinalizando que a estrutura da instituição não é 

apropriada.  

Do total, 11 alunos afirmaram gostar dos colegas de classe porque são 

bonitos, legais, gostam de brincar, são os melhores amigos que eles têm, e 

também porque não maltratam, conversam, são divertidos, amigos e tratam bem, 

são brincalhões e se dão bem. Observa-se que na sala de aula os alunos se sentem 

a vontade para conversar e é o local que eles fazem amizade entre eles o que lhes 

permite criar vínculos afetivos e sociais. Três alunas se queixaram do 

comportamento de alguns colegas que são mal-educados, xingam e pegam as 

coisas dos outros sem pedir, colocam apelidos feios, ficam abusando e falando 

mal dos outros. Este comportamento remete a pequenas agressividades verbais 

que podem estar relacionados ao fenômeno bullyng, que de acordo com Abrapia 

se define como um conjunto de atitudes agressivas, repetitivas e sem motivação 

aparente perpetradas por um aluno ou grupo contra outro, causando sofrimento e 

angústia. 

 Em três turmas todos afirmaram gostar da professora porque é boa, é 

bonita, é ótima, coloca o dever fácil, deixa brincar e desenhar ajuda a ler e 

escrever, a aprender, ainda porque ensina bem, é calma, pois não é estressada, 

quando ocorre alguma coisa na sala no momento ela se cala, depois é que fala e 

toma as providências; ela é atenciosa. Observa-se aqui a relação das professoras 
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com os alunos, demonstram carinho, afeto e atenção, pode ser que muitos deles 

não recebem essa atenção e carinho em casa e se sentem bem na escola por conta 

da forma como são tratados. 

 Já na turma do 4º ano A dois afirmaram gostar porque ela ensina a ler e a 

escrever ainda porque é boa e quando é abusada pelos colegas ela reclama; uma 

aluna respondeu que não, porque ela grita demais e fala muita coisa reclamando e 

outra aluna respondeu mais ou menos porque ela briga com os alunos. Observa-se 

que essa professora não é muito querida como as outras porque ela reclama, grita 

e até briga. Percebi que ela é muito séria e autoritária, em sua turma é notável o 

silêncio porque ela impõe sua autoridade, seus alunos ao sair para tomar água 

mostravam-se cansados e tristes. Acrescentarei as falas da turma do 5º ano A: O 

aluno N 1 disse: “porque ela é diferente das professoras anteriores que tive, é 

flexível”. A aluna N 2 respondeu “porque ela é boa, atenciosa (deu o nº do 

celular)”. O aluno N 3 respondeu que “é uma professora boa e divertida”; e a 

aluna N 4 disse que “a professora é simpática”. Achei interessante que eles 

demonstraram gostar da professora pelo afeto e atenção que ela proporciona aos 

alunos, quando dá seu número de celular eles sentem que são valorizados, 

reconhecidos por ela. 

Sobre a temática da pesquisa os dados revelaram que do total 9 crianças 

sofreram ou sofrem de agressão em sala de aula e/ou respectivamente na escola, 

um número bem considerável para a pesquisa já que foi mais de 50%. Desse total 

sete sofrem e agridem também, entre esses um afirmou não ser agredido, mas que 

agride os colegas em sala de aula.  

Sobre o que eles consideram ser agressão 12 alunos descreveram a física e 

verbal como as presentes na sala de aula, acontece através de brigas algumas 

vezes inicia por brincadeiras, em sua maioria a professora não está presente, 

acontece também na fila do lanche, no corredor (saída), banheiro ou na rua, por 

colegas da mesma classe ou não e sem motivo aparente para os casos da rua.  

Nove alunos (+ de 50%) apresentaram um contexto de conflitos em casa, 

um ambiente familiar agressivo (discussão e brigas), treze alunos informaram que 

apanham dos pais e parentes, como avós, tios e primos. Foi observado que em 

alguns casos os pais batem por motivos fúteis como quebrar objetos em casa, os 

outros casos pela desobediência à eles. Embora todos freqüente a religião 
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evangélica nenhumas delas apresentam comportamento compatível com os 

valores cristãos ensinados pela religião. 

A maioria dos alunos  mora em locais de fator de risco social, presença do 

tráfico de drogas e até com familiares envolvidos (três casos confirmados e um 

suspeito). Do total somente quatro afirmaram não ter presenciado ato de violência 

na comunidade em que vive, portanto, doze alunos convivem numa comunidade 

de risco, pois já presenciaram e presenciam tiroteios, brigas de casais e vizinhos 

envolvendo armas, mortes relacionadas ao tráfico ou por traição de casais. 

Apresentaram-se casos em que a agressividade relatada se manifesta em casa e 

também na escola, mas embora uma aluna não tenha apresentado ela é irmã de 

dois alunos que apresentaram os mesmos problemas, portanto da mesma família.  

 Depoimentos dos alunos do 2º ano B com relação a violência no bairro: 

O aluno N 1 disse:“já vi tiroteio, já vi gente morrendo (polícia e bandido). 

A mãe estava estendendo a roupa e o policial passou e atirou para cima, mandou 

entrar e ligou para outros policiais, eu vi”. A aluna N 2 falou: “já vi brigas, 

tiroteio, morte com facadas que passou até na televisão”. O aluno N 3 disse: “é 

cheio de ladrão, já vi um homem morto que o meu pai foi pegar no carro de mão, 

sempre tem tiroteio”. O aluno N 4 afirmou: “presença da polícia atrás de 

bandidos, eu estava brincando na rua e tivemos que entrar para se proteger, as 

vezes tem tiroteio, meu tio foi preso por dever ao tráfico, em alguns casos 

morrem”. 

Na turma do 3º ano B apenas um aluno já presenciou ato de violência na 

comunidade em que vive “brigas entre casais, namorados, e mulher com ex-

marido por causa de pensão do filho”. 

Na turma do 4º ano A os atos de violência presenciados na comunidade por 

eles foram: “já vi brigas com murros, pedras e jogaram ferro que feriu duas 

pessoas era um casal; eu estava brincando e começaram a brigar o motivo era 

dívida de dinheiro, já teve tiroteio duas vezes, já morreu pessoas por causa de 

dívida do tráfico; brigas entre vizinhos com faca, o motivo é que um homem falou 

ousadia com a vizinha e ela não gostou; “sim, brigas de casal, morte por traição 

de mulher com os dois amigos, o marido matou o amante da mulher; já houve 

tiroteio e minha mãe se assusta quando houve bombas”. 

Para os alunos da turma do 5º ano A relatam: “já vi, não sei o motivo, ouvi 

uns gritos era briga entre um homem e uma mulher envolvia até faca; “eu estava 
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brincando na rua com os primos, veio o traficante andando e falou para a outra 

pessoa perdeu viado” e deu um bocado de tiro e matou, a gente correu para a 

casa de nossa tia; “briga de homens com uso de arma branca (faca) eles estavam 

bebendo, tiroteio, em um tiroteio quase matou uma criança, porque a criança fez 

um comentário inocente e apontou para ele porque ele estava armado, só não 

atirou na criança porque o colega que estava com ele não deixou. Outro fato foi 

eu estava descendo a rua com uma prima e uma colega nossa, quando passava 

pela frente da casa de minha tia, passava também um grupo de mais ou menos 

oito homens, eles fizeram uma roda, abriram uma bolsa e guardaram uma arma 

dentro, minha tia que estava no rol da casa no 1º andar sinalizou para que nós 

saísse do local, eles perceberam e perguntaram se nós tinha visto alguma coisa, 

nós respondemos que não, saímos e eles também”.Um aluno informou nunca ter 

presenciado nenhum ato de violência na comunidade. 

Casos específicos de alunos agressivos na turma do 3º ano B: 

O aluno N 1 tem 14 anos e foi meu aluno no estágio, ele afirma ter sido 

agredido por colegas de classe na sala de aula e sem motivo aparente; ele já 

apanhou, já foi empurrado e xingado, isso aconteceu quando estava correndo pela 

sala, em alguns casos ele se isola do grupo em outros desconta na pessoa, também 

disse já ter colocado apelidos feios nos colegas e agredir fisicamente; na sala ele 

tanto já presenciou brigas como já brigou também, não recorda a postura da 

professora; afirmou não presenciar brigas em casa, mais já apanhou da mãe por 

quebrar o prato que ela acabou de comprar, do pai uma única vez, pois não 

convive mais com ele e da tia; para ele a culpa é de quem agride, no caso é dele 

mesmo (retruquei e ele sorriu) e de quem é agredido, não quis dar uma solução 

para o problema dessa agressão cometida até por ele mesmo. Perguntei se não 

havia casos de drogas ele baixou a cabeça e balançou que não. Na verdade ele não 

quis falar mais a escola tem conhecimento de que ele é filho de um traficante 

muito conhecido no bairro e talvez ele até seja envolvido em alguma coisa. 

O aluno N 2 tem 15 anos de idade nunca foi agredido em sala de aula mais 

já agrediu fisicamente, afirmou estar nas brigas na sala de aula, a professora 

separou e conversou, ele falou que a culpa e de quem agride, portanto, dele 

mesmo e não soube responder o que fazer para solucionar esse problema; já 

presenciou brigas em casa mais não sabe o motivo, não apanha de nenhum 
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membro da família e não revelou nenhum caso de violência na comunidade em 

que vive. 

Esse aluno foi aprovado para o 4º ano A mais voltou para o 3º ano B 

novamente por não ter condições de acompanhar o ensino. Observei que ele senta 

sempre isolado num canto da sala de aula e não conversa muito com ninguém, 

anda sempre de cabeça baixa e tem um olhar diferente e falta muita aula. Quando 

entrei nessa turma para falar da pesquisa e da importância de trazer a declaração 

de aceitação assinada pelo responsável, ele foi um dos alunos que se dispôs a 

responder espontaneamente, a professora me deixou com eles e saiu, daí ele 

começou a andar na sala falando que estava com o demônio no corpo e se batia, 

ele mesmo batia na sua cabeça e nos ombros, pegou a vassoura e começou a 

varrer perto do lixeiro continuou falando, aguardei ela voltar e saí da sala. Passei 

alguns dias procurando por ele que se esqueceu de trazer a declaração e outros 

dias ele faltou, no dia que trouxe ele me entregou a declaração assinada mais no 

momento não veio comigo responder, fiquei aguardando a boa vontade dele, a 

professora ainda mandou três vezes para que ele viesse falar comigo, apresentou 

no momento da entrevista dificuldade em responder, sempre ficava de cabeça 

baixa e demorava a responder. 

Observa-se a distorção idade/ano de estudo desses alunos e o baixo 

rendimento escolar, o aluno N 2 não soube responder algumas questões, só 

compreendia quando exemplificava a situação. Os dois alunos apontam tendência 

a serem violentos.  

Irei detalhar sobre essa aluna do 4º ano A porque aponta especificidades: A 

aluna disse já ter sido agredida por colegas de classe na saída, não respondeu o 

motivo da agressão, já teve os cabelos puxados, já foi empurrada, já recebeu 

objetos jogados, já foi ameaçada de apanhar na rua e já foi xingada; quando isso 

acontece ela fica triste, se isola do grupo e desabafou “sigo meu caminho de casa 

e não falo mais com ninguém” fica calada e chegando em casa conta para a avó, 

nunca viu briga na sala de aula mais em casa sim, ela disse brigar com um primo 

porque ele xinga ela, ela apanha em casa da avó, da tia porque das brigas entre ela 

e o filho da tia e também dos primos; para ela a culpa é de quem agride e a 

solução é que esses alunos fossem observados mais.  

Esta menina foi minha aluna no estágio e trazia uma série de conflitos na 

sala de aula, os colegas xingavam e falavam mal da mãe dela e ela agredia eles, 
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mais também chorava e ficava triste e, se os colegas batessem nela, ela também 

agredia fisicamente e xingava também, eu separei várias brigas dela e observava 

que ela era uma menina triste, demorava a fazer as atividades e era muito 

esquecida, inclusive ela foi a última aluna da turma a trazer a declaração assinada 

ela sempre justificava que tinha esquecido; no decorrer do tempo eu fui me 

aproximando dela e conversando, ela apresentou uma melhora até o final do ano 

letivo, e este ano ela melhorou bastante o comportamento agressivo na sala de 

aula, não agride mais nenhum colega questionei ela que ano passado ela agredia, 

ela sorriu e eu parabenizei pelo comportamento, embora ela tenha demonstrado 

revidar as agressões dos primos em casa ela não reproduz mais na escola, acredito 

que o motivo da mudança foi a atenção afetiva recebida na escola. Essa aluna é 

irmã dos dois alunos da turma do 2º ano B. Em algumas questões ela especificou 

ter ocorrido no ano passado e em alguns casos na rua ela também sofre de 

agressão. Isso demonstra o quanto à agressão ou discriminação afeta o indivíduo e 

marca sua vida como algo negativo, ela expressou isso nessa entrevista. Nesse 

caso esta aluna pode ser vítima de bullyng. 

Irei detalhar esse caso da turma do 5º ano A porque há especificidades de 

agressividade e violência. 

 O aluno embora tenha afirmado que nunca foi agredido respondeu que já 

apanhou, já recebeu socos e pontapés e já foi xingado, dos objetos, só bolinhas de 

papel; ele acha que isso acontece por raiva da pessoa que não gosta, quando isso 

acontece ele fica com raiva e se isola do grupo, reage ficando calado mais 

sentindo raiva, as vezes desconta na pessoa ou comunica a professora, a direção e 

aos pais. Afirmou colocar apelidos feios nos colegas, agredir fisicamente no 

momento da briga e discussão, já ameaçou bater fora da escola e já isolou algum 

colega da sala; já brigou e já presenciou briga na sala de aula a professora levou 

os dois para a diretoria, para ele a culpa é de quem agride e de quem é agredido, a 

solução apontada por ele é chamar os pais dos dois e conversar; em casa ele disse 

presenciar só discussão sem agressão e acontece quando estão bebendo entre os 

vizinhos; ele respondeu que os pais batem nele sim e ainda afirmou que “quando 

está errado tem que bater!”, portanto, ele acha correto bater. Nesse caso, pela 

expressão dele no momento da entrevista ele é agressivo e violento, quando ele 

afirma que os pais tem de bater nele, reflete a violência doméstica, e a partir dela 
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ele reflete no ambiente escolar também. Além dos pais já apanhou dos avôs; disse 

nunca ter visto um ato de violência na comunidade.  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Evidenciou-se nessa pesquisa monográfica que a origem da agressividade 

física ou psicológica praticada por alunos da faixa etária que se estendeu de 7 a 15 

anos contra colegas e professor se dá por razões como o ambiente familiar 

desestruturado e/ou conflituoso, e da comunidade em que mora ser violenta 

variando de aluno para aluno.  

Além da agressividade também foi demonstrado nessa escola a presença de 

violência. Uma violência velada pelos alunos maiores ocorrendo em sua maioria 

na ausência da professora, evidenciando que há respeito pelo professor ou medo, 

nesse segundo caso não foi relevante. Os alunos que apresentaram mais 

agressividade e violência foram os menores (2º ano B), um ambiente de sala de 

aula bem conflituoso entre alunos e a professora, os pais dos mesmos não se 

fazem presente na escola e a professora já se encontra desmotivada e angustiada 

com a profissão. A outra turma foi dos maiores (5º ano A) suas brincadeiras 

sempre são de bater e chutar que levam a violência física dentro da sala de aula e 

em sua maioria na ausência da professora. 

A análise descritiva dos dados revelou ainda, que apesar de a escola em 

estudo não ser considerada apropriada estruturalmente para o bom funcionamento 

como instituição de ensino. O ensino acontece havendo perdas, entre outras razões 

já analisadas, principalmente por conta do comportamento agressivo e violento 

dos alunos e a ausência dos pais ou responsáveis no acompanhamento dos 

mesmos e por falta de água que as aulas são suspensas. 

Pode-se observar diante das afirmações que em sua maioria os alunos 

gostam da escola, da sala de aula, da professora e dos colegas porque nesse espaço 

eles são acolhidos, fazem amizades, enfim é um espaço socializador e têm a 

percepção de que aprender a ler e escrever, enfim estudar é importante para eles.  

No contexto de sala de aula o tipo de agressividade mais constante é a física 

e a verbal, com presença do bullyng no contexto e escolar e também na rua. A 

violência doméstica e a reprodução do meio em que vive foram em sua maioria as 

respostas das professoras dadas a origem da agressividade em sala de aula. Em 

todas as turmas há brigas envolvendo agressão física na sala de aula. 
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As relações interpessoais entre alunos e professoras na escola se dão de 

maneira positiva, pois as professoras demonstraram carinho, afeto e atenção para 

com os alunos, podendo observar que muitos deles demonstraram ser agressivos 

em casa e não manifestam essa agressividade na escola, outros embora apanhem 

de seus familiares também não refletem na escola, bem como também houve 

casos que não sofrem agressividade em casa mais agride na sala de aula, e há os 

casos que sofrem agressão em casa e também agridem na escola e poucos alunos 

não apresentam nenhuma agressividade.  

A escola não apresenta violência a partir dela, mas reflete a violência que 

está ao seu redor. Possuem problemas de estrutura, localização em local muito 

agitado, ambiente pequeno e abafado, pouca iluminação solar e vários ruídos que 

atrapalham a aprendizagem dos alunos. 

A pesquisa privilegiou o estudo da agressividade humana, suas 

manifestações, determinantes e conseqüências. Apesar de o estudo ser focalizado 

na agressividade com a necessidade teórica de diferenciação conceitual e, em 

decorrência das respostas dadas nos questionários e nas entrevistas foi tratado 

também sobre a Violência presente na escola e contemplou os objetivos esperados 

da pesquisa.  

A relação das crianças nos contextos familiares só pode ser tratada de forma 

indireta através das professoras e dos próprios alunos, uma vez que por motivos 

diversos, conforme já assinalado, os pais não puderam comparecer à escola para 

entrevistas, nem foi possível fazer a entrevista com a gestora. 

Fazer o estudo da agressividade humana e da violência na escola foi de 

suma importância para levar o futuro pedagogo a refletir o que emerge nas escolas 

e que não fazem parte do currículo escolar, bem como o que está acontecendo de 

fato na nossa sociedade. Espero que esta pesquisa possa contribuir de fato com os 

estudos dos futuros pedagogos e educadores, já que para mim foi gratificante e 

difícil também, tratar de um tema tão subjetivo e com poucas referências 

impressas. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 

FACULDADE DE EDUCAÇAO 

CURSO DE PEDAGOGIA 

 

Questionário para professor 
 

Identificação: 
 

         Idade:__________________ 
Sexo: (  ) M     (  ) F 
Formação:_____________________________________ 
Tempo de formado:______________________________ 
Tempo de atuação nessa instituição:_________________ 
 
Identificação da série/turma em que leciona: 
 
Série/ Ano:_______________ 
Turma:___________________ 
Total de alunos:____________ 
Total de meninos:___________ 
Total de meninas:___________ 
 
1º) O que você entende por Agressividade? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 

          2º) Para você a agressividade é decorrente de: 
 
(  ) uma tendência inata, própria do ser humano. 
(  ) uma pré-disposição psicológica para agredir, humilhar e destruir o outro. 
(  ) é o resultado de experiências frustradas. 
(  ) é um comportamento de afirmação frente ao meio. 
(  ) é uma reprodução do meio em que está inserido o indivíduo. 
(  ) uma forma de comportamento de reação ao meio. 
(  ) Outros( especificar): _____________________________ 
(  ) NDA 
(  ) NS/NR 
 
3º) Que tipos de agressividade são mais comuns na sala de aula? 
(  ) agressividade física 
(  ) agressividade verbal 
(  ) agressividade emocional 
(  ) Outros ( especificar):_____________________________ 
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(  ) NDA 
(  ) NS/NR 

           

          4º) Em sua sala de aula há ocorrências  de agressividade? 

(  ) Sim         

(  ) Não 
 
5º) Em caso afirmativo, em relação a agressividade física que tipos são mais 
comuns na sala de aula?  

          (  ) bater na boca 

(  ) puxar o cabelo 

(  ) dar coque 

(  ) machucar gravemente 
(  ) ferir 
(  )chutar 
(  ) dar socos e pontapés 
(  ) morder 
(  ) dar tapa na cara 
(  ) empurrar 
(  ) cuspir na cara 
(  ) furar com objetos de ponta 
(  ) outros (especificar): ____________________________ 
(  ) NDA 
(  ) NS/NR 
 

6º) Em caso afirmativo, em relação a agressividade verbal que tipos são mais 
comuns na  sala de aula: 

(  ) palavrões 

(  ) grosserias 

(  ) insultos 

(  ) discussão 

(  ) bate-boca 

(  )ofensas 

(  ) xingamentos 

(  ) ameaças 

(  )apelidos feios 

(  ) difamações 

(  ) falta de respeito 

(  ) brincadeiras de mal gosto 

(  ) outros (especificar): ______________________________ 
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(  ) NDA 

(  ) NS/NR 

 

7º) O que você julga ser condicionantes da agressividade dos alunos? 

(  ) carência afetiva 

 (  ) a desestruturação da família 

 (  ) a questão social (desemprego, pobreza, fome,etc) 

(  ) o vício dos pais (álcool, drogas) 

(  ) doença 

(  )  a televisão 

(  ) a violência doméstica 

(  ) a violência sexual 

(  ) uso de drogas 

(  ) outros(especificar):______________________________________ 

(  ) NDA 

(  ) NS/NR 

 

8º) Essa agressividade se manifesta também no patrimônio? 

(  ) Sim 

(  ) Não 

 

 9º) Em caso afirmativo, que atos de violência são manifestados no ambiente? 

(  ) depredação 

(  ) delitos contra objetos e propriedades 

(  ) descuido com o asseio das áreas coletivas( banheiros, por exemplo) 

(  ) outros (especificar):___________________________________________ 

(  ) NDA 

(  ) NS/NR 

 

10º) Em sua opinião a agressividade e violência são sinônimos ou há diferença 
entre um e outro? 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
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11º) Em que momentos ocorre a manifestação da agressividade? 

 (  ) na entrada 

 (  ) no decorrer da aula 

 (  ) no recreio 

  (  ) na sala 

  (  ) outros(especificar):______________________________________ 

  (  ) NDA 

  (  ) NS/NR 

 

  12º) A manifestação da agressividade é mais comum entre: 

   (  ) meninos 

   (  ) meninas 

   (  ) meninos contra meninas 

   (  ) meninas contra meninos 

   (  ) NDA 

   (  ) NS/NR 

 

13º) A agressividade manifestada em sala de aula atrapalha o processo de ensino-
aprendizagem dos alunos? Justifique sua resposta. 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 

14º) Em casos de brigas entre alunos na sala de aula, como você reage ao fato? 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 

    15º) Já houve casos de agressividade que tornou-se um problema para além da sala 
de           
aula?_____________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 

16º) Em casos de agressividade constante em sala de aula como é solucionado o 
problema?_________________________________________________________ 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
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17º) Quando os pais ou responsáveis são chamados para conversar sobre o 
problema da agressividade de seus filhos, eles se fazem presentes e há alguma 
mudança no comportamento do aluno? 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 

          18º) Você identifica casos específicos de alunos agressivos em sala de aula? 

(  ) Sim 

(  ) Não 

Em caso afirmativo, quantos:_________________ 

 

19º) Qual a postura dos gestores( diretor e coordenador) em relação aos casos 
específicos de agressividade de alunos em sala de aula? 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 

20º) Em sua opinião como deve ser trabalhado a questão da agressividade dos 
alunos em sala de aula? 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 

FACULDADE DE EDUCAÇAO 

CURSO DE PEDAGOGIA 

 

Questionário para alunos 
 

Identificação: 
Idade:___________________ 
Sexo: (  ) M    (  ) F 
Série/Ano: _______________ 
Turma:__________________ 
Religião:_________________ 
Moro com:______________________________________ 
 
1º) Você gosta da sua escola? 
(  ) Sim  
(  ) Não 
(   ) ND/NS 
Por quê?_________________________________________ 
 
2º) Você gosta da sua sala de aula? 
(  ) Sim 
(  ) Não 
(   ) ND/NS 

   Por quê?_________________________________________ 
 
3º) Você gosta dos seus colegas de classe? 
(  ) Sim 
(  ) Não 
(   ) ND/NS 
 
 4º) Em caso negativo, de não gostar de algum colega qual o motivo? 
 

Em caso de gostar de seus colegas explique o motivo: 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
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5º) Você gosta da professora? 
(  ) Sim 
(  ) Não 
(   ) ND/NS 
 

6º) Em caso de não gostar, qual o motivo? 

 

            Em caso afirmativo por quê ? 

            ________________________________________________________________ 

O que é agressão para você ? 

_______________________________________________________________ 

 

7º) Você já foi agredido(a) por algum colega de classe? 

(  ) Sim 

(  ) Não 
(   ) ND/NS 
 

           8º) Em caso afirmativo, em que lugar aconteceu a agressão? 

(  ) na sala de aula 

(  ) no recreio 

(  ) na rua 

(  ) no pátio 

(  ) nos corredores 

(  ) nos banheiros 
(   ) ND/NS 
 

Qual foi o motivo da agressão? 

___________________________________________________ 
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9º) O que já aconteceu com você em sala de aula? 

(  ) alguém já te bateu 

(  ) alguém já puxou os cabelos 

(  ) alguém já te empurrou 

(  ) alguém já deu socos e pontapés 

(  ) alguém já cuspiu em você 

(  ) alguém já jogou objetos 

(  ) alguém já te furou ou feriu com algum objeto 

(  ) alguém já ameaçou de bater na rua 

(  ) alguém já te xingou, usou palavrões 

(  ) outros(especificar):_____________________________________ 
(   ) ND/NS 
 

Em caso afirmativo porque você acha que isto aconteceu ? 

______________________________________________________ 

 

10º) Em caso afirmativo, como você se sente quando acontece esse fato? 

(  ) fica triste 

(  ) chora 

(  ) fica com raiva 

(  ) se isola do grupo 

(  ) outros(especificar):___________________________________ 
(   ) ND/NS 
 

11º) Como você reage à agressão de seus colegas: 

(  ) fica calado 

(  ) xinga quem fez a ação 

(  ) desconta na pessoa que praticou a ação 
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(  ) quebra algum objeto com raiva 

(  ) comunica ao professor 

(  ) comunica à direção 

(  ) conta o ocorrido ao seus pais 

(  ) outros(especificar):___________________________________ 
(   ) ND/NS 
 

12º) Indique  as formas de agressividade que você já praticou: 

(  ) já coloquei apelidos feios nos colegas 

(  ) já agredi fisicamente (bateu, chutou, empurrou,etc) 

(  ) já ameaçou de bater fora da escola 

(  ) já isolei algum colega de sala 

(  ) já quebrei objetos da sala de aula 

(  ) outros( especificar):____________________________________ 
 (   ) ND/NS 

 

13º) Você já presenciou alguma briga na sala de aula? 

(  ) Sim 

(  ) Não 
(   ) ND/NS 
 

14º) Em caso afirmativo, qual foi a postura da professora?  Ou o que fez sua 
professora ? 

 

 

15º) Você já presenciou alguma briga de seus pais ou parentes em sua casa? 

(  ) Sim 

(  ) Não 

Por quê?________________________________________________ 
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16º) Seus pais batem em você? 

(  ) Sim 

(  ) Não 

Por quê?________________________________________________ 

 

17º) Alguma das pessoas abaixo já te bateram? 

(  ) pai 

(  ) mãe 

(  ) tio 

(  ) tia 

(  ) avôs 

(  ) irmãos 

(  ) padrasto 

(  ) madrasta 

(  ) primos 

(  ) empregada 

(  ) outros(especificar):_____________________________________ 

 

 18º) Você já presenciou algum ato de violência na comunidade em         que vive?  Em 
caso afirmativo relate o fato. 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 

19º) Na sua opinião, de quem é a culpa se a agressão continua acontecendo na sala de 
aula? 

(  ) de quem agride 

(  ) dos pais do agressor 

(  ) do professor 
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(  ) da direção da escola 

(  ) de quem é agredido 

 

             20º) O que você acha que poderia ser feito para solucionar o problema? 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________  
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UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 

FACULDADE DE EDUCAÇAO 

CURSO DE PEDAGOGIA 

 

Entrevista com a gestora da Escola 
 

Identificação: 
 
Idade:__________________ 
Sexo: (  ) M     (  ) F 
Formação:_____________________________________ 
Tempo de formada:______________________________ 
Tempo de atuação como gestora:___________________ 
Tempo de atuação nessa instituição:_________________ 
 

1 - Faça um breve histórico da escola: 
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 
2 – Perfil da escola e da família dos alunos: 
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 
3 - O que a sra. entende por agressividade? 
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 
4 – Para a sra. há diferença entre agressividade e violência? 
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 
5 – De acordo com os questionários aplicados foram identificados casos 
de agressividade em sala de aula nas turmas do 2º , 3º , e 5º anos do 
turno matutino, poderia me falar sobre o históricos desses alunos e suas 
famílias? 
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
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_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 
6 – Qual o fato de agressividade grave já ocorreu na escola? 
 
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 
7 - O que a sra. identifica como fatores que favorecem a agressividade 
dos alunos ? 
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 
8 - Esta agressividade ocorre mais na : 
 
(   )  Sala de aula 
(   )  No recreio 
(   )  Na entrada dos alunos na escola 
(   )  Na saída dos alunos da escola 
(   )  Não tem hora certa. 
 
9 – Como a sra. se posiciona diante desses casos de agressividade? 
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 
10 – A escola já recebeu alguma ameaça de pais de alunos? 
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 
11 – A escola já sofreu algum tipo de violência por pais de alunos ou 
pessoas de fora da comunidade escolar? 
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 
12 – O que é possível a escola fazer para diminuir a agressividade dos 
alunos? 
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 

 


