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AGRESSIVIDADE NA ESCOLA: Uma aprendizagem social 

 

1Jasonethe Silva Felício 

RESUMO 

O nível de agressividade em crianças, tem sido grande preocupação no âmbito 

escolar (SHAFFER, 2008). Daí o crescente interesse da comunidade acadêmica em 

compreender o porquê e as causas deste fenômeno em seres em tão tenra idade 

(FREIRE 1992, TRAIN 1997). Este artigo debruça-se sobre a temática da 

agressividade na infância, dentro do contexto escolar de uma escola pública na 

comunidade de Capueiruçu, pertencente ao município de Cachoeira-BA, tendo seus 

fundamentos pautados na perspectiva da aprendizagem social. Fazendo uma breve 

analise teórica deste construto, e retratando um caso real de agressividade escolar 

através de observação direta no período de aula e recreio. Utilizou os instrumentos 

de coletas de dados a observação direta e registro da mesma e entrevista com 

questionário semiestruturado realizado com as diretoras e professora do aluno. As 

análises dos conteúdos foram feitas de acordo a técnica de Bardin com 

modificações propostas por Minayo (2007), com duas vertentes distintas de coletas 

de dados. Houve-se a necessidade de dividir a análise em dois momentos para 

melhor discussão dos resultados: Análise e discussão das observações e análise e 

discussões das entrevistas, as quais se sugeriram as classificações, de categorias e 

subcategorias. Os resultados mostraram que contexto escolar é o lugar onde 

acontecem grande parte das manifestações de agressividade tanto, verbais, físicas 

e psíquicas, sendo essas manifestações agressivas oriundas de uma internalização 

da aprendizagem que o aluno vivencia em seu contexto social e familiar, onde a falta 

de carinho e de afeto caracterizam este ambiente como “nocivo” e produtor de 

atitudes agressivas. 
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INTRODUÇÃO 

O nível de agressividade em crianças, tem sido grande preocupação no âmbito 

escolar (SHAFFER, 2008). Daí o crescente interesse da comunidade acadêmica em 

compreender o porquê e as causas deste fenômeno em seres em tão tenra idade 

(FREIRE 1992, TRAIN 1997). 

Este artigo debruça-se sobre a temática da agressividade na infância, dentro do 

contexto escolar, tendo seus fundamentos pautados na perspectiva da 

aprendizagem social. Fazendo uma breve analise teórica deste construto, e 

retratando um caso real de agressividade escolar. 

A violência e agressividade são tidas como instrumentos de poder, que tem por 

finalidade impor, de forma arbitrária, sua vontade sobre outrem, usando para este 

fim a força física ou coação psicológica, provocando um ambiente de desigualdade, 

inferioridade e impotência (TAILLE et al, 2006). 

Para os psicólogos sociais a agressão é o comportamento de aproximar-se de 

alguém com a intenção de fazer-lhe mal (Leyenes,1979). 

Sharfetter (1997) retrata a agressão como sendo “o comportamento que visa a 

expulsão, a ofensa, a desvalorização, exploração, bem como estragar, ferir ou matar 

um ser humano ou animal ou uma coisa”. Já o comportamento agressivo está 

relacionado á fúria, a raiva, ao contrariamento, a alegria, á cobiça, e a exigência. 

Pode também está atrelada ao medo, manifestando-se através do desespero por 

sentir-se encurralada. 

Na citação abaixo Taille et al (2006) define como é caracterizada a violência em 

sujeitos: 

“A violência é uma “passagem do ato”, uma 

descarga direta de um desejo ou de uma intenção 

que, por motivos diversos, conscientes ou 

inconscientes, não pode mais aguardar, renunciando 

á tentativa de buscar no simbólico alternativas de 

expressão. Então, ação ocorre como agressividade 

cega e automática despejando toda a ira ou sede de 

poder e dominação sobre alguma vitima. (p. 46) 
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Train (1997, p. 42) cita a agressividade como parte do desenvolvimento da criança, 

sendo um dos elementos da sobrevivência. Conforme o crescimento da criança o 

nível de agressividade vai sendo moldado ás suas necessidades físicas. Quando na 

fase adulta a agressividade torna-se em sutis mecanismos de defesa. 

Taille et al (2006) considera que a agressividade tem um caráter politico, pois são 

usadas como politicas de governo para gerenciar relações sociais e afetivas, criar 

hierarquias e controlar o poder. 

Vivemos em uma cultura, assim como muitas outras, que encorajam certos tipos de 

agressão, porém, de forma bem sutil e meticulosa, inserem na vida dos sujeitos 

princípios que envolvem competitividade, que incentiva e reforça a agressividade. 

Os valores sociais como: iniciativa, espirito empreendedor, capacidade de liderança 

e ambição são tidos como bons e devem ser cultivados nas crianças desde tenra 

idade. Frases de incentivos usadas em vários discursos, quer públicos ou privados, 

como: “você deve ser um fazedor de fortuna”; “seja o que for que fizermos, devemos 

fazê-lo com todo nosso poder”; “nunca ceda”; “se não tiver êxito na primeira vez, 

tente outra e outra vez”; “o mundo afasta-se para deixar passar o homem que sabe 

aonde vai”. Podemos encontrar em vários discursos frases como estas que em sua 

essência exaltam a agressividade. Entretanto, a agressividade colocada neste 

contexto tem suas regras, e se não seguidas, o sujeito é tido como “anormal”, ou 

seja, com padrões de agressividade acentuados demais para conviver em uma 

sociedade civilizada, e assim este sujeito passa a ser marginalizado (SAWREY & 

TELFORD, 1971, p. 102 e 103). 

Sawrey & Telford (1971) citam a agressão como um sistema de defesa que é 

resultado de uma frustração, e sempre que alguém, algum ambiente ou situação 

similar ao agente frustrador entra em cena, desencadeiam-se reações agressivas no 

sujeito. Alguns controles linguísticos e estímulos verbais são tidos como agentes 

frustradores, tais como: “não faça isso”, “não”, “você não pode”, “pare”, “não sai 

daqui”, “volte aqui”. Estes suscitam a agressão, pois são agentes restritivos verbais. 

Há pesquisas que apontam a rejeição parental, e praticas de punição física e verbal 

como causadores primários da conduta super agressiva na criança. Sawrey & 

Telford (1971, p. 109) salientam que “as provas indicam que  agressão é uma forma 

de comportamento desenvolvida em resposta as condições ambientais especificas, 

nas quais o meio familiar constitui um importante componente.” 
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A teoria da aprendizagem social de Bandura (1974) fundamenta a agressividade no 

conceito de “modelagem”, acreditando que o sujeito aprende praticas agressivas á 

partir da observação que o mesmo faz de diversos modelos, internalizando-os e 

reproduzindo-os quando julgar ser necessário, tornando o sujeito praticante da 

agressividade um ser antissocial. 

A agressão pode ser deslocada para outro sujeito ou objeto, quando se é impedido 

de agredir o frustrador. Assim, o sujeito passa a procurar um “bode expiatório”. “Em 

tais casos, a mera percepção de diferenças será bastante para despertar a 

hostilidade” (SAWREY & TELFORD, 1971). Essas diferenças podem ser físicas, 

econômicas ou até mesmo o direcionamento de afeto de outros para o sujeito 

escolhido como “bode expiatório”. 

Sawrey & Telford (1971) comentam que a agressividade acontece nos campos 

escolares a partir da escolha do “bode expiatório”. O texto citado abaixo por Sawrey 

& Telford (1971), esclarece bem esta afirmativa: 

“Quando uma turma ou grupo de escolares exibe 

uma persistente tendência para perserguir e ser 

cruel com indivíduos fracos e sem defesa, com os 

seus próprios membros menos populares, ou com 

um pequeno subgrupo, podemos suspeitar que  

agressão indireta está se manifestando; assim os 

“queridinhos do professor” podem converter num 

alvo substituto dos estudantes frustrados pelo 

professor e que temem atacar diretamente o 

professor.” (p. 110) 

 

Train (1997, p. 27) considera que crianças vulneráveis se defendem mais que as 

outras. Ressalta ainda que há três tipos de categorias amplas de agressividade 

infantil: 

1º - Crianças que durante o jogo, tornam-se fisicamente descontroladas e perdem os 

limites, sua agressividade é muito bruta e intimida a todos. 

2º - Crianças que são fisicamente agressivas em disputas e se mostram muito 

controladoras. 
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3º - Crianças que são agressivas e dominadoras em sua fala, mas não são 

fisicamente violentas. 

Constantemente podemos perceber no contexto escolar reações agressivas 

relacionadas á algumas das características citadas acima. Em geral as crianças 

agressivas apresentam características de senso de justiça elevados, tomando o 

lugar de juiz nos julgamentos, e elas mesmas executam a sentença que julgar 

melhor no caso. 

De acordo a descrição de Train (1997) há três principais razões para uma criança ter 

reações agressivas em excesso: 

- Quando sentir que alguém está interferindo em seus objetivos; 

- Quando sentir que ela ou seus amigos estão sendo criticados; 

- Quando sentir que a situação é injusta. 

Com as leituras realizadas pode-se perceber que a agressividade pode ser 

aprendida e desenvolvida á partir dos modelos de comportamentos internalizados 

pela criança, e a depender do contexto social e grupo familiar em que a acriança 

está inserida o grau de agressividade poderá ser maior ou menor. É na escola que 

este comportamento agressivo apresenta-se com maior ênfase. Daí a importância 

de educadores e pais se preocuparem com esta questão que compromete a 

convivência das crianças em sociedade. 

 

OBJETIVO GERAL 

 Descrever e compreender os fatores causais da agressão no ambiente escolar sob 

a óptica de educadores de uma escola pública do ensino fundamental. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

- Levantar os tipos de agressão no ambiente escolar. 

- Descrever o contexto cultural e social em que os alunos estão inseridos. 

- Descrever a relação entre alunos para identificar possíveis causas de 

agressividade.  
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METODOLOGIA 

Este é um estudo qualitativo, e se utilizou como método o estudo de caso, que 

possibilita a compreensão profunda de fenômenos específicos (no caso a 

agressividade dos alunos). (TRIVINOS, 1995) 

Foi um estudo desenvolvido e fundamentado na abordagem da aprendizagem 

social. A amostra foi constituída por duas diretoras, uma professora e um aluno do 2º 

ano do ensino fundamental da rede publica, com idade de 10 anos. Utilizou-se como 

critério de escolha do aluno a indicação das diretoras da escola e da professora da 

turma.  

As técnicas utilizadas para coleta de dados foram: observação e entrevista com 

questionário semiestruturado. Sendo que a entrevista com questionário 

semiestruturado foram aplicados apenas ás diretoras e professora, e a observação 

foi realizada exclusivamente com o aluno durante três dias no período de aula e 

recreio.  As entrevistas foram gravadas (com autorização prévia das participantes) e 

transcritas. Após análise minuciosa das falas, elaborou-se as categorias com suas 

respectivas subjetivações.  

ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

As análises dos conteúdos foram feitas de acordo a técnica de Bardin com 

modificações propostas por Minayo (2007), com duas vertentes distintas de coletas 

de dados (observação e entrevista), houve-se a necessidade de dividir a análise em 

dois momentos para melhor discussão dos resultados: Análise e discussão das 

observações e análise e discussões das entrevistas, as quais se sugeriram as 

classificações, de categorias e subcategorias abaixo: 

Análise e Discussão das Observações 

Os dados coletados nas observações foram analisados minuciosamente e 

distribuídos em categorias com a identificação de suas alocações em seus 

respectivos parágrafos, para melhor compreensão dos resultados. Apresenta-se a 

seguir as respectivas categorias identificadas nos relatos. 
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QUADRO 1: Categorias da observação 1. 

CATEGORIAS PARAGRAFOS CORRESPONDENTES 

Obediência e respeito á professora. 2, 10 e 14 

O comportamento antissocial e vingativo 

do aluno “A” afasta os colegas. 

6, 7, 11, 12, 17 

Atitude defensiva em colocar a culpa em 

outros. 

8 

Ao ser contrariado e envergonhado 

diante dos colegas, apresenta atitudes 

de retraimento e agressividade. 

9 e 10 

A atitude de descaso da professora para 

com as necessidades, solicitações do 

aluno e afastamento dos colegas que a 

mesma permite e até executa, aumenta 

as possibilidades do aluno sentir-se 

injustiçado, e fazer sua própria justiça. 

6, 9, 10, 11, 12, 13, 18  e 19 

Os colegas reproduzem a ação da 

professora afastando outros colegas do 

aluno “A”. 

12 

Atitudes agressivas. 7, 6, 10, 11, 12, 14, 15, 16 e 18 

 

O aluno em todos os momentos obedece e respeita a professora, porém seu 

comportamento agressivo afasta os colegas. Train (1997) declara que “crianças 

altamente agressivas poderão estar agindo agressivamente na tentativa de vivenciar 

o sentimento da própria existência.” A depender dos resultados desses atos 

agressivos elas podem passar a ter a interação social como uma experiência 

prazerosa, o que não é o caso do aluno em questão, pois este ato é punido com o 

afastamento dos colegas. Colocar a culpa nos outros é um mecanismo sutil de 

defesa que se manifesta ao sentir que a imagem que tem de si está sendo atacada, 

ou seja, é uma forma de proteger sua autoimagem (TRAIN, 1997, p. 23). Ao sentir-

se frustrada a criança também pode  demonstrar sua frustração se retraindo, ou se 

refugiando “num mundo de fantasia” (TRAIN, 1997, p. 17). A professora pode sentir-
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se estressada com o comportamento do aluno e por isso atua com descaso ás suas 

necessidades, favorecendo o afastamento dos colegas e o isolamento do aluno, o 

que o faz sentir-se rejeitado aumentando o seu nível de frustração e 

consequentemente seus ataques agressivos (TRAIN, 1997, p. 18 e 31). A falta de 

autocontrole do aluno e suas atitudes hostis faz com que seja rejeitado por seus 

pares e criticado pela professora (SHAFFER, 2008, p. 499). Atitudes agressivas são 

vistas pelos behavioristas como resultado da frustração, ou impedimento de realizar 

algo, e pode manifestar-se em ataques verbais ou físicos (TRAIN, 1997, p. 17). 

QUADRO 2: Categorias da observação 2. 

CATEGORIAS PARAGRAFOS CORRESPONDENTES 

Obediência e respeito á professora. 1, 2, 3 

Atitudes agressivas e defensivas. 2 

Chamando atenção para si. 4 

 

A professora é o porto seguro do aluno na sala de aula, ele precisa saber que 

alguma pessoa no mundo estará sempre presente, com isso ele a respeita e 

obedece para garantir seu carinho e atenção, o que nem sempre acontece (TRAIN, 

1997, p. 19). As brincadeiras hostis e de cunho agressivo do aluno provoca reações 

hostis nos demais alunos, reações essas que o fazem sentir-se ameaçado, com isso 

ele usa a mentira para proteger a sua imagem (TRAIN, 1997, p. 23). A criança 

precisa sentir-se pertencente a um grupo, precisa perceber-se valorizada pelos 

outros, é o que lhe proporcionará uma identidade, por isso a busca de atenção do 

grupo (TRAIN, 1997, p. 20). 

QUADRO 3: Categorias da observação 3. 

CATEGORIAS PARAGRAFOS CORRESPONDENTES 

Interação com colegas. 6 

Senso de justiça. 4 e 6 

 

Na interação com os colegas qualquer ameaça que surgir aos mesmos, o aluno 

entra como defensor, na intenção de preservar os integrantes do seu mundo 
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(TRAIN, 1997, p. 23). O aluno apresenta um grande senso de justiça, e fica evidente 

“quando ele sente que uma situação não é justa, ou que alguém está sendo 

negligente (TRAIN, 1997, p. 25). 

Análise e Discussão das Entrevistas 

Após análise detalhada dos dados obtidos através das entrevistas, realizou-se a 

classificação das falas, agrupando-as por afinidade em categorias que as 

convergiam. Em seguida, fez-se o recorte dos conteúdos, classificando-os por suas 

significações, as quais formaram as unidades de análise com as propostas de 

categorias e subcategorias abaixo. 

QUADRO 4: Distribuição das categorias e subcategorias 

CATEGORIAS SUBCATEGORIAS 

CATEGORIA I 

Compreensão da agressividade 

 Agressão verbal 

 Agressão física 

 Agressão moral e psíquica 

CATEGORIA II 

Atitudes agressivas do aluno 

 

 Comportamento agressivo do 

aluno 

 Punidor 

 Autoritarismo 

 Vitimização 

CATEGORIA III 

Atribuições á agressividade do aluno 

 

 Contexto familiar 

 Contexto social 

 Influência da mídia 

CATEGORIA IV 

Descrição do aluno agressivo 

 Carente 

 Respeito pelas autoridades 

escolares 

CATEGORIA V 

Representação educacional 

 Responsabilidade social 

 Sugestões para amenizar a 

agressividade 
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Na categoria “compreensão da agressividade” destacou-se nas falas: agressão 

verbal, agressão física e agressão moral e física. Na categoria “atitudes agressivas 

do aluno” os discursos apontaram para o “comportamento agressivo do aluno”, o 

aluno foi definido como “punidor” com fortes manifestações de “autoritarismo”, e em 

alguns momentos o aluno “vitima-se”. Na categoria “atribuições á agressividade do 

aluno” destacaram-se: o “contexto familiar”, o “contexto social” e a “influência da 

mídia”. Na categoria “descrição do aluno agressivo” os discursos prevaleceram com 

as subjetivações de “carente” e “respeito pelas autoridades escolares”. Na última 

categoria “representação educacional” apresentaram-se com maior ênfase: 

responsabilidade social” e “sugestões para amenizar a agressiva”. 

QUADRO 5: Compreensão da agressividade 

A primeira categoria destacada nas falas foi, “compreensão da agressividade”, que 

se subdividiu em três subcategorias com suas respectivas apreensões analisadas 

nas verbalizações abaixo: 

SUBCATEGORIAS UNIDADE DE ANÁLISE F 

 Agressão verbal ...o xingar(D1); é todo gesto que não seja 

delicado né, seja ele falado, que  você agride 

com palavras... o reflexo daquilo que você vive, 

você expõe através de uma atitude, de palavras 

agressivas, gritar (D2); o bulling, palavrões, 

falar alto (P) 

3 

 Agressão física ... o bater, é quem agride, quem maltrata... 

apanhar, porrada, bate e justifica (D1); chutes, 

pontapés, espancar, brigar, bater, dar rasteira, 

apanhar (D2); dá um tapa no outro coleguinha 

chutar, espancar um coleguinha (P) 

3 

 Agressão moral e 

psíquica 

...reprimir o colega, conseguem magoar, 

machucar, o amedrontar (D1) 

1 

TOTAL  7 
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Legenda: 

D1: Diretora 1                                       D2: Diretora 2                          P: Professora 

Verificou-se que a verbalização hostil, o gritar e o xingar são tidos como agressão 

verbal para as educadoras, os quais fazem parte da realidade escolar em que vivem. 

Salazar e Michelangelo (2008) caracterizam como abuso verbal, gritos, que são 

aprendidos no ambiente social da família como forma de lidar com os problemas, e o 

mesmo é apreendido através da observação do comportamento de outros. Em seus 

estudos Maldonado (2005) considera toda punição corporal como abuso físico, as 

quais coadunam com as características apresentadas nas entrevistas, bater, chutar, 

pontapés e espancar como atos de agressão física. O bater é ressaltado em estudos 

de Salazar e Michelangelo (2008) como abuso físico que é frequentemente usado 

como instrumento de punição. Reprimir o colega, magoar, machucar e amedrontar 

são apreensões de agressão moral e psíquica, Salazar e Michelangelo (2008) 

caracterizam o abuso emocional com atitudes de escárnio e ridículo o que prejudica 

o desenvolvimento saudável das capacidades da criança, pois o ambiente passa a 

ser desfavorável com características ameaçadoras para o seu interagir. 

QUADRO 6: Atitudes agressivas 

A segunda categoria apreendida nas verbalizações foi “ atitudes agressivas” que 

subdividiu-se em quatro subcategorias, que mais se destacaram nas falas. Segue 

abaixo seus significados e subjetivações. 

SUBCATEGORIAS UNIDADE DE ANÁLISE F 

 Comportamento 

agressivo do aluno 

 

... reprimir o colega, magoa, machuca, ele 

xinga, amedronta, bate e justifica, “eu tomei, eu 

bati e pronto” (D1); agride com palavras, fala 

gritando, “estovado” , só brinca dando chute, 

dando pontapés (D2); palavrões que ele dá, 

bate muito nos colegas (P). 

3 

 Punidor 

 

...o punir da forma deles, que eles ainda se 

acham no direito de punir, se o colega apenas 

olha pra ele, ele já vai como se fosse um 

faroeste ...a punição dele, ele dá o veredicto 

2 
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dele, ele acha que  olhou pra ele, já ofendeu 

então ele vai e dá logo  a punição dele (D1); e 

se alguém bate nele né, ele vai mesmo com 

unhas e dentes né pra descontar (D2). 

 Autoritarismo 

 

...ele sai de encontro á outros colegas, toma a 

bola de um, toma a bola de gude de outro, e ai 

ele vai impondo os valores dele, os conceitos 

dele,” eu tomei, eu bati e pronto”, porque você 

bateu? “Porque eu pedi a bola e ele não me 

deu”, ele acha que escola é dele, e que todos 

tem que viver em função dele,achar que todo 

mundo vive em função dele (D1). 

1 

 Vitimização 

 

...e sempre ele é vitima, ele sempre se julga 

como vitima, eu acho que ele é uma pessoa 

agressiva por que ele está sempre assim, 

assim como a mola chefe, o carro chefe, ele 

bate, ele agride, ele xinga,  mas quando a 

gente vai cobrar...”não eu fiz porque alguém 

fez” (D1) 

1 

TOTAL  7 

 

O aluno é descrito como muito agressivo, suas atitudes de bater, reprimir, chutar, dar 

pontapés e falar palavrões podem simbolizar o auto grau de frustração tanto com o 

ambiente escolar, quanto o ambiente familiar, pois o mesmo apresenta-se por vezes 

agressivo mesmo sem motivos aparentes ou provocações dos colegas (TRAIN, 

1997, p. 19 e 36). Grossi e Bordin  (1992) ressaltam que a agressividade surge 

quando o sujeito sente-se ameaçado em sua “pretensão de completude” , quando o 

outro não está á altura para satisfazer essa completude. A característica de punidor 

associa-se ao ato de julgar e aplicar a sentença que acreditar ser a merecida, essa 

atitude  caracteriza-se como mecanismo de defesa que busca proteger a 

autoimagem (TRAIN, 1997, p. 23), também é sugerido por Salazar e Michelangelo 

(2008) que essa prática é um reflexo de uma aprendizagem efetuada no contexto 

familiar através dos pais, pois ao usarem práticas educativas punitivas faz com que 
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a criança aprenda novos comportamentos que porá em prática tanto no ambiente 

familiar como escolar. Da mesma forma o autoritarismo é uma prática apreendida a 

partir das práticas educativas manipuladas pelos pais, o que contribui 

significativamente para a formação de filhos com problemas comportamentais 

(SALAZAR E MICHELANGELO, 2008, p. 545), além de que, Train (1997) afirma que 

o autoritarismo é uma forma agressiva usada para adquirir o que se deseja e 

manifesta-se também ao sentir-se ameaçada , ressalta ainda que o grau de ameaça 

vivenciado representa o nível intrínseco de fragilidade da criança. O aluno faz se de 

vitima, em algumas circunstancias para não ser reprovada por alguém, Shaffer  

(2008) ressalta que essa é uma atitude manifestada pela criança que já é vitima em 

outros contextos, e por não ter quem as defenda a alternativa disponível é vitimar-

se. 

QUADRO 7: Atribuições á agressividade 

Fez-se necessário criar uma terceira categoria para destacar as atribuições feitas á 

agressividade. Para melhor compreensão da mesma estabeleceu-se subcategorias 

que correspondem ás apreensões mais frequentes nos discursos. 

SUBCATEGORIAS UNIDADE DE ANÁLISE F 

 Contexto familiar ... ele sofre agressividade em casa, todos os 

dias aliás esse menino apanhava, ele a mãe, a 

família toda, vive uma situação de violência em 

casa (D1); reflexo daquilo que você vive, “filho 

de peixe, peixinho é”, ele participa né, de 

toda... de toda aquela atividade agressiva do 

pai da mãe, a agressão de pai...do pai com a 

mãe, com os irmãos, com os vizinhos, questão 

da força física, de brigar, de reclamar no 

mesmo tom, é...é o que ele tem em casa 

...tanto a questão do pai quanto da mãe, o filho 

que no caso a mãe dele foi aluna nossa da 

casa também tinha a mesma questão de 

agressividade, todos os tios irmão da mãe, 

todos são super agressivos, então já é da 

3 
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família mesmo, do contexto familiar, todo o 

histórico familiar se você pegar você vê os tios, 

a mãe e ele está indo no mesmo caminho (D2); 

o pai espanca a mãe , ele já recebe 

agressividade de casa (P). 

 Contexto social ...a rua onde mora, os vizinhos, os colega, 

então eles vivem daquela forma (D2). 

1 

 Influência da mídia ...vê na televisão, desenho animado né, só de 

luta , então eles acham que aquilo que ele tá  

fazendo , aquilo que é normal (D2). 

1 

TOTAL  5 

 

Todas as educadoras atribuíram a agressividade do aluno ao seu contexto familiar, 

ressaltando que o pai agride a mãe e os filhos, Salazar e Michelangelo (2008) 

juntamente com Train (1997)  ressaltam que as crianças são propensas a 

internalizar as condutas agressivas de seus pais e tendem a reproduzi-las em seus 

ambientes de atuação,  inclusive no contexto escolar, ressaltam ainda que a família 

é o principal  agente responsável na formação do comportamento humano. Ao 

destacarem que o contexto social onde o aluno está inserido influencia 

consideravelmente seu comportamento agressivo, afirmam que seu contexto social 

apresenta atitudes agressivas como normais e aceitáveis na resolução de problemas 

e até mesmo nas brincadeiras entre seus pares, conclui-se portanto que a sociedade  

e comunidade em que o sujeito está inserido exerce grande influência no seu 

desenvolvimento e das  suas relações (TRAIN, 1997). A mídia também tem sido um 

agente influenciador nas atitudes agressivas das crianças, por apresentarem 

programas onde se evidencia a agressividade como principal resoluto de problemas 

(TRAIN, 1997, p. 53), com a exposição diária á cenas de violência e agressividade a 

criança tende a internalizar essas atitudes e sempre que julgar necessário ás porá  

em prática. Train (1997) destaca que a exposição da criança á atividades 

agressivas, histórias agressivas, filmes agressivos e jogos competitivos aumenta a 

sua agressividade. 
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QUADRO 8: Descrição do agressor 

Na quarta categoria ressaltou-se a “descrição do agressor”, destacando duas 

subcategorias para coadunar as representações salientadas sobre este tópico nas 

entrevistas. 

SUBCATEGORIAS UNIDADE DE ANÁLISE F 

 Carente ... Carente...eu acho ele muito carente, 

principalmente de amor, afeto que falta nele 

(D1); são vítimas, você não vê nele assim, 

gestos de carinho com os colegas, a questão 

da afetividade, do carinho, do amor, que muitas 

vezes ele não recebe em casa, e ás vezes ele 

é arredio, porque como ele nunca foi tratado 

com carinho, então se a gente vai dar ás vezes 

ele nem...até recusa, você não vê a questão da 

afetividade com os colegas(D2); carente de 

afetividade , não é um aluno que aceita um 

abraço(P). 

3 

 Respeito pelas 

autoridades escolares 

... quando eu chamo a atenção mesmo ele 

baixa a cabecinha e sai, e se ele quer bater de 

novo ele já olha e se me vê ele...e não é atitude 

de medo não é de respeito mesmo (D1); 

quando ele está errado que a gente chama ele 

abaixa a cabeça, ele ouve a gente falar, ele 

não é de responder, esta questão de responder 

ele não responde, pelo menos comigo (D2); ele 

não respeita ninguém, A gente tá ali chamando 

ele a atenção e ele tá ali lhe respondendo (P). 

3 

TOTAL  6 

 

Em todos os relatos sobre a descrição do agressor, o mesmo é tido como carente e 

vítima da agressividade do pai e da mãe. Train (1997) declara que o processo de 

aceitação é construído na relação com a mãe ao ter suas necessidades  de carinho, 
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amor, compreensão e afetos atendidas, caso esse processo não ocorra a criança 

tende a ser arredia, apresentando dificuldades em expressar tais atitudes afetuosas, 

mas busca em outras pessoas o sentimento de valorização, mesmo não 

conseguindo expressar esse anseio. O baixo nível socioeconômico dos pais torna 

suas vidas estressantes e com isso facilmente descarregam suas tensões nos filhos, 

fazendo deles vitimas da sua agressividade, em consequência a criança desenvolve 

atitudes antissociais  e a agressivas, tornando a criança, muitas vezes, hostil a 

qualquer atitude de carinho e afeto (SHAFFER, 2008). Ao analisar a subcategoria 

“respeito pelas autoridades escolares” pode-se perceber uma contradição nas falas, 

enquanto as diretoras o caracterizam como respeitador e obediente ás autoridades 

escolares, a professora discorda, afirmando que o mesmo não respeita ninguém, o 

que também contradiz com os resultados da observação. Pode-se dizer que as 

diretoras por certo atende ás necessidades de atenção do aluno, enquanto que a 

professora, por ter que dispensar atenção a toda uma turma durante o tempo que 

tem o aluno em sua companhia, não consegue suprir esta necessidade, pode ser 

também que a professora tenha desenvolvido o sentimento de rejeição pelo aluno 

(TRAIN, 1997; SHAFFER, 2008). 

QUADRO 9: Representação educacional 

Nas análises, apresentaram-se discursos voltados á “representação educacional”, os 

quais foram subdivididos em duas subcategorias que melhor os comportam na 

explicação dos termos abaixo.  

SUBCATEGORIAS UNIDADE DE ANÁLISE F 

 Responsabilidade social ... eu procuro sempre falar com ele com gesto 

de carinho, de afeto, esse afeto que falta nele, 

eu tenho...eu sempre tenho dispensado pra ele 

(D1); e a gente tem que trabalhar de uma forma 

diferente né, mostrar pra ele o outro lado a 

questão da afetividade, do carinho, do amor, 

que muitas vezes ele não recebe em casa, a 

gente  tem é que mudar a nossa metodologia, 

ser mais carinhoso, conversar mais, explicar 

mais as coisas(D2); eu já tenho que mostrar 

3 
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pra ele, que com agressividade pra ele é pior 

(P). 

 Sugestões para 

amenizar a 

agressividade escolar 

...tava no momento da escola preparar um 

projeto no qual, pelo menos uma vez por 

semana, cada turma tivesse disponibilidade de 

brincar lá fora e que o próprio professor tivesse 

um plano de aula naquele dia voltado á 

recreação e que ele se sentisse 

realmente...que ele pudesse extravasar até, eu 

acredito que no momento que a escola se 

interessar mais... (D1); um monitor de campo, 

uma aula de educação física pra estar 

direcionando essas atividades, com certeza 

isso mudaria, tudo depende da forma como a 

gente vai trabalhar o aluno, e se, no caso, o 

professor principalmente ficar mais tempo com 

ele na sala, a própria escola desenvolver 

atividade, nós estamos até pensando no 

próximo ano a gente subtrair um tempo do 

intervalo, porque o intervalo é longo, e como 

eles não têm uma atividade direcionada, então 

eles ficam meio que muito soltos(D2);  

...comprassem materiais que pudessem ser 

usados no horário do recreio eu acredito que 

muita coisa ia melhorar (P). 

3 

TOTAL  6 

 

Os discursos apresentados na subcategoria “responsabilidade social”, demostram 

que as educadoras se sentem responsáveis por apresentar um universo diferente do 

que vivenciado pelo aluno em seu contexto social e familiar. Ao proporem atitudes 

de carinho, afeto e conversar mais para explicar ás coisas coincidem com a proposta 

de Shaffer (2008) que ressalta que a substituição de gestos e atitudes agressivas 

por respostas pró-sociais ajudam a criança a “controlar suas emoções, a entender o 
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sentimento e as intenções de outros, e a buscar soluções de conflitos não 

agressivas”. Train (1997) sugere que a mudança do ambiente e do estilo de vida na 

intenção de atender as necessidades da criança, pode contribuir significativamente 

para sua mudança de atitude e comportamento diante de outros, com isso as 

educadoras sugerem atividades monitoradas de recreação nos horários de intervalo, 

que são os momentos de maior manifestação da agressividade, e o professor 

despenderá mais tempo de qualidade com o aluno, demonstrando-lhe carinho e 

atenção ao ensinar-lhe. Shaffer (2008) concorda plenamente com a proposta das 

educadoras ao mencionar que “ uma abordagem simples mais eficiente para a 

redução da agressividade infantil é a criação de áreas de brincadeiras que 

minimizem a probabilidade de conflitos”. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir do estudo realizado com educadores, e observação do aluno em ambiente 

escolar foi possível perceber que o contexto escolar é o lugar onde acontecem 

grande parte das manifestações de agressividade tanto, verbais, físicas e psíquicas, 

sendo essas manifestações agressivas oriundas de uma internalização da 

aprendizagem que o aluno vivencia em seu contexto social e familiar, onde a falta de 

carinho e de afeto caracterizam este ambiente como “nocivo” e produtor de atitudes 

agressivas. Por não ter suas necessidades primárias atendidas no lar e ser vitima da 

agressão dos pais e colegas da comunidade a criança é tida como “vitima” e tende a 

contra atacar seus pares, mesmo sem motivos, a fim de defender sua imagem, 

sendo hostil com todos á sua volta por percebê-los como adversários. Concluiu-se 

que a comunidade escolar pode desempenhar papel importante na mudança de 

atitudes da criança, apresentando-lhe novos modelos de interação, e mostrando-se 

compreensivos á situação do aluno e dispostos a suprir algumas de suas 

necessidades sócio afetivas para melhorar suas relações interpessoais. Com esses 

resultados ressalta-se a necessidade de futuras pesquisas com maior 

aprofundamento deste assunto. 
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