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RESUMO 

Este artigo trata de uma pesquisa em andamento intitulada representações sociais de 
professores/as sobre a agressividade manifesta pelo/a aluno/a no espaço escolar, onde a partir 
da conceituação da agressividade enquanto energia individual, instintiva, inerente à natureza 
humana e relacionada, inclusive, à sobrevivência; caracterizada pela ação e não pelos seus 
propósitos, o que a diferencia da violência; se propõe a apreensão de tais representações 
sociais e através de criteriosa avaliação qualitativa, elencar e contribuir com propostas de 
ações pedagógicas que favoreçam o lidar e o controle da agressividade infantil no ambiente 
escolar, pelos diferentes sujeitos, de forma a habilitá-los ao convívio social, frente às 
demandas contemporâneas.  
PALAVRAS-CHAVE: agressividade; educação; infância. 

 

 

                                                                ABSTRACT 
This article discusses a research project entitled Teachers' social representations as on the 
aggressiveness manifested by a student in the space school, where from the conceptualization 
of aggression as individual energy, instinctive, inherent in human nature, and related, 
including , survival, characterized by action and not for his purposes, as distinct from 
violence; proposes the seizure of such representations and through careful qualitative 
assessment, listing and contribute to proposals for pedagogical actions that favor the handling 
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and control of aggressive children in the school environment, the different subjects, so as to 
enable them to socialize, meet the demands of today. 
KEY WORDS: aggression, education, childhood. 
 
 
         Face às incertezas da contemporaneidade e os crescentes desafios à comunidade escolar, 

perceber as manifestações de agressividade do/a aluno/a no contexto educativo possibilitará 

compreender e atuar, desde os seus primeiros momentos, nos impulsos agressivos, vez que a 

escola ao configurar como um espaço de socialização propicia expressões mais espontâneas 

de afeto, tornando possível assim seu manejo e transformação para fins construtivos. 

         A agressividade é uma energia individual, instintiva, associada à vida psíquica e as 

motivações quase biológicas (pulsionais), inerente à natureza humana e relacionada, inclusive, 

à sobrevivência. A presente pesquisa busca então, a partir da apreensão das representações 

sociais dos/as professores/as acerca da agressividade manifesta pelo/a aluno/a no ambiente 

escolar, contribuir com ações pedagógicas que favoreçam o lidar e o controle da agressividade 

pelos diferentes sujeitos de forma a habilitá-los ao convívio social, frente às demandas 

contemporâneas.  

         Neste contexto faz-se inevitável distinguir a violência de agressividade, de modo a 

melhor explicitar o objeto deste estudo, bem como, desmistificar que a violência é 

constitutiva da natureza humana, vez que estudar e atuar na agressividade pode garantir que 

os níveis de violência diminuam, principalmente, no espaço escolar. Para Peres (2008, apud 

Machado, 2010, p.20), a agressividade está relacionada ao indivíduo e à sua vida psíquica, 

repleta de motivações quase biológicas (pulsionais), ao passo que a violência estaria associada 

a fatores mais culturais e sociais.  

         Contudo, percebemos que muito do que atualmente vem configurando, o que 

efetivamente é chamado de violência escolar, tem sua origem, em atos de agressividade, nem 

sempre negativos, pois a agressividade diz do instinto primitivo, segundo Riviére (1975, apud 

Pietro, 2008, p.222), inato no homem e na maioria dos animais, pelo menos como 

manifestação de defesa, necessitando ser trabalhada e orientada para o crescimento e 

desenvolvimento saudável da criança e sua habilitação para o convívio social.  

         Comumente confundida com a violência, agressividade vem do latim “ad gradior” que 

significa movimento para frente; ou ainda, “ir na direção do outro”, conforme Outeiral (2003, 

apud Lech, 2007, p.42). Observa-se etimologicamente, o sentido positivo da palavra, que é 

caracterizada pela ação e não pelos seus propósitos que podem ter fins construtivos ou 

destrutivos. 
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          Na perspectiva de Winnicott (1992), a agressividade é fundamental para a saúde das 

pessoas, pois é ela que dá o impulso para nossas ações e garra para lutarmos por aquilo que 

queremos, consistindo numa característica intrínsica à personalidade do sujeito e que o 

predispõe para a ação. Já a violência, segundo Costa (1986, p.02), “é o emprego da 

agressividade com fins destrutivos, podendo ser voluntário, deliberado, racional e consciente, 

ou pode ser inconsciente, involuntário e irracional”. A agressividade é, portanto, 

imprescindível em qualquer ato de violência, o que por certo, faz comumente, confundí-las.  

 
A existência de impulsos agressivos é inerente à constituição do ser humano 
[...]; o modo e as razões de a agressividade se destacar no funcionamento 
psíquico – gerando a delinquência e o comportamento anti-social na vida 
adulta – constituem um processo que se inicia precocemente e está 
estreitamente ligado ao desenvolvimento infantil. (Klein, 1970; Winnicott 
1939/1987. In: Souza, 2008) 
 

         Assim, parece ser fundante, entender o fato de que para qualquer tipo e ato de violência 

é imprescindível a agressividade, e assim ela será graduada em mais ou menos violenta, a 

ação que for depreendida de maior ou menor grau de agressividade que possuir, souber ou 

puder controlar o autor sujeito.  

         Ante a complexidade que marca a contemporaneidade, o professor se vê numa rede de 

acontecimentos, onde a racionalidade técnica, a desestruturação da família, a indisciplina, a 

diversidade cultural, o fluxo e o volume de informações, as contradições entre o local e o 

global, a não valorização do trabalho pedagógico, o aumento da violência urbana intra e 

extramuros, a sensação de impunidade, além da ausência de um programa eficiente de 

formação continuada constituem alguns dos desafios para o exercício da atividade docente. 

         As situações que fogem ao seu controle se instalam em sala de aula, tirando-lhes a 

autonomia e a condição pedagógica de saná-las, refletindo um suposto fracasso no processo 

de formação daquele sujeito, agora detentor de uma agressividade descontrolada que culmina 

em atos de violência, inclusive, contra os próprios professores. 

         Assim, ao buscar perceber as manifestações da agressividade por alunos no espaço 

escolar, pensamos ser possível propor intervenções pedagógicas a partir da problemática 

apresentada. Pois, segundo Machado (2010), à medida que se progride no processo de 

crescimento observamos diminuições dos níveis de agressividade e um aumento nas 

competências interpessoais. Contudo, para Farrington (2000, apud Machado, 2010, p.19), o 

comportamento agressivo durante a infância poderá ser preditor de atos de violência na fase 

adulta devido, provavelmente, à continuidade temporal de um constructo subjacente, a 

personalidade agressiva. 
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         A possibilidade de observar tais comportamentos traz à tona outros questionamentos 

quanto à existência de modelos agressivos em casa, por parte dos alunos ou até mesmo dos 

pais como influenciadores de tais comportamentos, além da permissividade, que também por 

outro ângulo pode estar gerando tais atos na escola vez que em casa tudo é permitido, logo, na 

escola tenderá a resistir, não estando habituado a cumprir regras.  

         Outro aspecto que tende a ser evidenciado, é que quando as crianças têm pais muito 

autoritários, tornam-se pouco independentes, ficando temerosas frente a qualquer autoridade 

ou revoltando-se contra as normas.  

         Assim, a partir da apreensão das representações sociais de professores/as do ensino 

fundamental I sobre a agressividade do/a aluno/a no espaço escolar contemporâneo, 

desvelando o lugar e a posição do/a professor/a diante dessa problemática, objetivamos 

perceber as manifestações de agressividade pelo aluno no espaço escolar; identificar as 

representações de afeto presentes na relação professor-aluno que interferem no manejo da 

agressividade; pontuar se o lugar assumido pelo professor orienta a agressividade do aluno 

para fins pedagógicos, e por fim, perceber se o espaço escolar favorece a aprendizagem de 

como lidar e desenvolver o processo de controle da agressividade enquanto pulsão primitiva. 

         Para tanto, na rota investigativa desta pesquisa três constructos se apresentam enlaçados 

e fundamentalmente, essenciais: a agressividade, o ser professor e as representações sociais. 

         Dada a complexidade dos novos tempos, questionamentos acerca do papel da escola e 

seus desafios na contemporaneidade, bem como, da atuação dos professores nesse contexto, 

se tornam cada vez mais atuais e inesgotáveis, pois dada as novas configurações familiares e o 

avanço tecnológico, muitas das habilidades e valores que anteriormente se aprendiam com os 

pais, agora precisam ser ensinados na escola.  

 

As famílias tendem a diminuir, e os pais parecem dispor de menos tempo 
para acompanhar o desenvolvimento e educar seus filhos. Assim transferem 
para a escola o ensino de certas habilidades e valores que são 
preliminarmente, de sua responsabilidade, como, por exemplo, a colocação 
de limites, a canalização das pulsões agressivas a as condições para o 
desenvolvimento e o exercício da cidadania. (Lech, 2007, p.10) 

 

         Com isso, o ser professor passou a requerer mais do que conhecimento técnico, pois a 

diversidade e a complexidade da pós-modernidade são desafios que os tornam inseguros e 

instáveis, exigindo, portanto, o desenvolvimento de habilidades de cunho inter-relacional e 

interpessoal, além da percepção e aceitação da necessidade de novos conhecimentos e sua 
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aplicação, adquirindo competências que lhe permita administrar as dificuldades que surgem 

no seu exercício profissional.  

         Muitas das situações conflituosas que se dão no espaço escolar, vêm requerer do 

professor uma postura diferenciada vez que os vínculos estabelecidos entre ele e os educandos 

favorecerá soluções, sendo ele um modelo de identificação para o aluno. 

         Sobre isso, Enderle (1987, apud Lech, 2007, p.21) esclarece que a criança faz uma 

identificação introjetiva com a figura do professor, muitas vezes convertendo-o como parte de 

si mesma. Desse modo, um professor inseguro, impaciente e tecnicamente despreparado pode 

estar influenciando no desenvolvimento de seu aluno e obstaculizando um bom desempenho 

escolar. 

         Por outro lado, sendo ele um professor preparado para enfrentar as dificuldades de 

relacionamento inerentes à sua profissão a partir da compreensão das diferenças, da 

disponibilidade para o outro e da consciência da heterogeneidade, poderá estabelecer relações 

para uma melhor convivência e aceitação social, a qual percebida pelos alunos também será 

assimilada, pois “ensina-se mais aquilo que se é do que o que se sabe” (Perrenoud, 2000. In: 

Lech, 2007, p.119) 

         Na verdade as relações estabelecidas no espaço escolar são fonte de aprendizado, 

requerendo do professor não só a observância da dimensão cognitiva, mas e principalmente, 

das dimensões motivacionais e afetivas que são essenciais ao processo educacional. Um novo 

olhar atento a reciprocidade e à complexidade dos comportamentos que se estabelecem, 

principalmente dentro da escola, como alerta Rodrigues (2002, apud Lech, 2007, p.38) aos 

educadores: “os educandos precisam de ajuda não só na mediação dos conhecimentos, mas no 

apoio para solucionar seus problemas pessoais e para superar suas dificuldades”. 

         Corroborando com isso e possibilitando um valioso acréscimo para o estudo, 

ORNELLAS (2005) destaca que a relação pedagógica não está unicamente orientada pela 

transmissão de conteúdos, mas pela qualidade da relação afetiva que se estabelece entre eles, 

articulada de forma dinâmica em um processo que envolve racionalidade e afetividade, onde 

professor e aluno ocupam lugares e posições de sujeitos cognitivos, afetivos e sociais.  

         Assim, inevitavelmente, o espaço escolar configura o cenário onde a agressividade do 

aluno estará presente, em maior ou menor grau, dentro ou fora da sala de aula, requerendo do 

professor a percepção e o manejo das situações de forma a canalizar tal energia para 

atividades socialmente úteis, evitando que tal processo acabe se manifestando na forma de 

violência ou de autoviolência. A isso, corrobora Lech (2008), ao registrar que quando o aluno 

não é compreendido por utilizar sua agressividade, ou seja, sua energia na busca de algo, ele 
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pode começar a cometer atos de agressão. A agressividade faz parte do impulso de conhecer, 

e a agressão, ao contrário, dificulta a possibilidade de pensar. 
 

[...], se por um lado há convergência na percepção do que é vivenciado como 
expressão agressiva pelos docentes, por outro também é possível observar 
certa impotência e despreparo em relação ao manejo destas manifestações. A 
agressividade infantil, ainda que reflita a esperança de suprir necessidades 
muito precoces, também provoca hostilidade, desejos de retaliação ou 
mesmo de evasão por parte dos professores, o que demanda um 
aprofundamento sobre as atitudes que os docentes assumem em sala de aula 
ao interpretarem as atitudes infantis como agressivas. (SOUZA, 2008) 

 
 

         Fernandez (1992, apud Pietro, 2008, p.223) traz a agressividade como parte do impulso 

que está intimamente ligado ao aprender e à capacidade criativa e simbólica da criança; já a 

agressão, pelo contrário, acaba por dificultar e destruir o processo de pensar. A autora traz 

uma contribuição importante acerca da diferença de agressividade e agressão. Em relação à 

agressividade, ela aponta como um fator importante à aquisição da aprendizagem e que pode 

servir de mediatizadora, estando dentro de um nível simbólico e não sendo algo que deve ser 

evitado, porque é constitutivo de toda a pulsão. Quanto à agressão, esta é relacionada à 

atuação agressiva; não pode ser mediatizada e não está no nível simbólico, em que a criança 

que passa a apresentar problemas de agressão demonstra sério deficit em sua experiência 

lúdica. 

         No itinerário desta pesquisa, além da Teoria das Representações Sociais na abordagem 

processual, com Moscovici (1961, 1976, 2001, 2003) e Jodelet (2001, 2011), trabalhamos 

também com autores que discutem os saberes da formação docente, como Tardif (2006) e 

Nóvoa (2000). Ademais, se faz necessário discutir a questão do afeto, referenciado em 

Ornellas (2001, 2005, 2008), uma vez que, como suporte, a apreensão das representações 

sociais dos professores acerca da agressividade, permite o desvelamento das práticas docentes 

e dos afetos relacionados a questão, posto que: 

 

(...) o estudo das representações sociais proporciona a compreensão das 
conjunturas educacionais e oferece os elementos para a promoção da 
mudança, propagação e construção de novos saberes. A identificação das 
representações construídas pelos sujeitos sobre os objetos permite a 
exposição das mesmas à análise constante, em especial porque as 
representações são construídas na vida cotidiana. (Novaes, 2010)  
 
 

         A isso, contribui Tardif (2006), ao assinalar que a formação do professor é uma 

atividade complexa que envolve a articulação de um conjunto de saberes, sendo que a 
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intervenção sobre cada um deles não modifica isoladamente a relação professor-aluno, caso 

não considere o contexto em que essa ação se dá e as subjetividades dos atores envolvidos. 

         Portanto, na busca de um aporte teórico-metodológico que favoreça a interpretação da 

complexidade envolta no lidar com as manifestações de agressividade pelos alunos, o estudo 

das representações sociais oferece os elementos basilares que subsidiam este estudo, vez que 

o sujeito, ao representar o objeto, pode construir e reconstruir a realidade em que vive, assim 

como se constituir nela.  

 

As representações sociais devem ser vistas como uma maneira específica de 
compreender e explicar o que nós já sabemos. Elas ocupam, com efeito, uma 
posição curiosa, em algum ponto entre conceitos, que tem como seu objetivo 
abstrair sentido do mundo e introduzir nele ordem e percepções que 
reproduzam o mundo de uma forma significativa (MOSCOVICI, 2003). 

 

         O percurso metodológico pelo viés da pesquisa qualitativa parece ser a forma mais 

adequada para nortear este estudo, pois permite entendimento do contexto, sendo possível a 

partir da observação dos vários fenômenos de um pequeno grupo e explicar seu 

comportamento. 

         Os sujeitos da pesquisa serão em número de nove, entre professores e coordenador 

pedagógico de classes do ensino fundamental – séries iniciais, de uma escola pública da rede 

municipal de ensino, da cidade de Salvador, que atuem junto às crianças entre oito e nove 

anos de idade, fase propícia aos objetivos desta pesquisa. 

         A coleta de dados terá como instrumentos: entrevistas semi-estruturadas; o grupo focal e 

o desenho. A entrevista, como um processo de interação e escuta, possibilita a obtenção de 

dados subjetivos que se relacionam com os valores, atitudes e opiniões dos sujeitos, 

produzindo uma melhor amostra da população de interesse.  A utilização do grupo focal na 

pesquisa possibilitará escutar a formação de opiniões e atitudes na interação entre os sujeitos, 

favorecendo o entendimento das diferentes percepções e atitudes daquele contingente.  Já o 

desenho, permitirá captar através da forma e do traçado das imagens, as representações que os 

sujeitos têm acerca da agressividade manifesta pelo aluno no espaço escolar.  

         Portanto, entender a agressividade enquanto pulsão primitiva, inerente a natureza 

humana, a importância do ambiente e o papel da escola como provedora de continência para 

limitar e controlar a agressividade são questões que permeiam as discussões a serem 

desenvolvidas. 

        Assim, ao longo do desenvolvimento deste trabalho, ainda estágio inicial, esperamos a 

partir da apreensão das representações sociais de professores/as do ensino fundamental I sobre 
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a agressividade do/a aluno/a no espaço escolar contemporâneo, fomentará discussões 

profícuas, possibilitando proposições e ações promissoras, vez que poucos são os estudos que 

enfocam a implicação dos professores nos conflitos observados em classe, bem como, a 

avaliação do manejo nestas situações. 

         Ensejando e desejando, ainda, que a partir de uma melhor preparação do corpo 

docente e funcionários para lidar com essa problemática, os atos de agressividade possam 

ser canalizados para ações produtivas e positivas, individual e socialmente aceitos (fins 

contrutivos), prevenindo e minimizando seus possíveis fins destrutivos que culminam com 

situações como o bulling e a violência física que tanto afligem a comunidade escolar. 
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