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RESUMO 
Objetiva-se neste trabalho analisar a existência, ou não, da agressividade no discurso de 
professores que ministram aulas de Educação Física para alunos do 6º. ano do Ensino 
Fundamental, de quatro escolas públicas da cidade de Piracicaba – SP. Por meio da literatura 
buscou-se alguns autores que, em suas produções, abordassem o tema agressividade para 
melhor compreensão e embasamento teórico. A metodologia abordou princípios da pesquisa 
qualitativa, abrangendo a pesquisa bibliográfica e de campo com a utilização de entrevista. 
Como resultado a pesquisa evidencia a ocorrência de agressividade nas aulas de Educação 
Física Escolar. Para compreender essa agressividade espera-se que os profissionais repensem, 
reflitam e exponham idéias, objetivando a busca de novos horizontes e soluções. 
Palavras-Chave: Agressividade – Educação Física – Violência 
 
 
 
ABSTRACT 
 
The objective of this work is to analyze the existence ,or not, of aggressiveness in the speech 
of teachers, who teach physical education classes for students in the 6th grade of elementary 
school at four public schools in Piracicaba - SP. Through the literature, we looked for some 
authors who, in their productions, approached the topic for the  understanding of 
aggressiveness and the theoretical basis.The methodology discussed principles of qualitative 
research, including the bibliographic and field research using interviews. As a result, the 
research showed the occurrence of aggression in those classes of Physical Education. In order 
to understand this aggression it is expected that professionals rethink, reflect, and expose their 
own ideas, having as main objective new perspectivies and solutions. 
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1 INTRODUÇÃO 

Face à nossa vivência, de aproximadamente quinze anos, na área da Educação Física 

Escolar, em classes de Ensino Fundamental (do 1º ao 9º ano), foi possível observar a conduta 

dos alunos, dentro e fora da sala de aula, perceber o aumento, acentuado e preocupante, de 

atitudes agressivas entre os alunos de uma mesma classe ou de outras classes, também, em 

relação aos funcionários e professores. O deboche, a ironia, o desprezo, as brigas, as 

exclusões e a agressividade, tanto de menor como de maior grau, sempre foram situações 

incômodas, acreditando que para todos os educadores. É difícil conviver na escola, local de 

formação, de convívio social, com a agressividade, o desrespeito, a indisciplina e, 

principalmente, a violência. 

É nessa escola, que temos convivido nos últimos anos, observando informalmente o 

comportamento dos alunos nas nossas aulas de Educação Física, ouvindo os colegas 

professores da mesma disciplina e também das outras disciplinas.  Todos, num discurso único 

de desabafo, solicitando ao profissional de Educação Física que faça exercícios com os 

alunos, pois alegam que estes voltam à sala de aula agitados após a atividade física. Outros 

dizem que, por meio da aula de Educação Física, o aluno pode extravasar, canalizar sua 

energia, sua agressividade. Mediante tais colocações o impasse: se a agressividade se 

manifesta ou não nas aulas de Educação Física. Assim, passamos a buscar variadas literaturas 

que  propiciassem um norte para tal questão, procurando um entendimento maior e melhor 

sobre a agressividade e o relacionamento entre as pessoas. 

Frente a essas considerações iniciais, o objetivo deste estudo foi enfocar e analisar a 

existência, ou não, da problemática da agressividade na escola, através do discurso dos 

professores que ministram aulas de Educação Física, para alunos do 6º ano do Ensino 

Fundamental, de quatro escolas públicas da cidade de Piracicaba – SP, por meio de entrevista 

com os professores de Educação Física das referidas escolas. 

2  A Agressividade e a Violência na Sociedade Atual 

Nesta parte do trabalho salienta-se as diferenças conceituais dos termos 

agressividade e violência. Uma atitude agressiva não é entendida igualmente como uma 

atitude violenta, pois, quando uma pessoa responde para outra de forma não amigável, ou 

seja, de maneira hostil, este comportamento não deve ser considerado violento, mas sim, 
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agressivo. No entanto, se alguém se dirigir a outrem lhe dando um murro ou um soco a pessoa 

que assim agiu não fez de modo agressivo, e sim violento. Por essa razão, a necessidade de 

melhor esclarecer esses conceitos. 

A agressividade e a violência não devem ser interpretadas da mesma maneira, pois o 

comportamento agressivo envolve uma ação e desencadeia uma reação, enquanto a violência 

é uma reação não gratuita.  

O ato de violar se manifesta nas atitudes de um indivíduo; já o comportamento 

agressivo implica na maneira da pessoa se comportar, podendo ser também capaz, de conter 

esse comportamento. 

De Marco (2000, p.233) afirma que “inconscientemente nós alimentamos a 

agressividade, nas palavras ou nos atos, entendendo que a violência extrapola as fronteiras do 

físico e do verbal; ela ganha dimensões sociais e políticas”. 

Segue o pensamento de alguns autores sobre o termo violência e suas características.  

Segundo Aquino (1998), violência indica a qualidade do que atua com força ou 

grande impulso, força, ímpeto, impetuosidade, paralelamente com intensidade, com 

irracibilidade ou força abusiva, que se emprega com o direito. Pode-se compreender 

juridicamente o termo violência como: trata-se de um “constrangimento” que se exerce sobre 

outrem com o objetivo de “obrigá-lo” tanto a “fazer” como a “deixar de fazer” um ato 

qualquer. 

Werthein (2000), representante da UNESCO no Brasil, no período de 1996 a 2005, 

alerta todos os envolvidos sobre a importância e preocupação com relação à violência e a 

todos os seus tipos, como: a exclusão, a discriminação, os preconceitos e não somente a 

guerra. Para o ser humano ser livre precisa libertar-se da própria agressividade, pois não há 

liberdade onde existe a prática da violência; da paz depende também a estabilidade do país em 

todos os campos, e há que se pensar melhor as políticas públicas para a juventude brasileira. 

“Todos sabemos que atitudes de indiferença, desamor ou desprezo dos pais para com os filhos 

são atitudes violentas”.  

Como conseqüência pode surgir a agressão por parte dos filhos, quando estes copiam 

o que vivenciam, ou seja, seguem um modelo.  O sujeito violentado sabe ou virá, a saber, que 

foi submetido a uma coerção e a um desprazer absolutamente desnecessário ao seu 
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crescimento, desenvolvimento ou manutenção do bem-estar enquanto ser psíquico, ser 

emocional.  

Já na opinião de Guimarães (1996), as relações humanas são movidas pela violência, 

levando-se em conta a instabilidade social. Ainda diz que esta vem ligada a todo o momento 

pela ação contraditória de unificação e desagregação dos grupos que se confrontam.  

A forma mais concreta de violência está nos maus tratos, acidentes, tortura e morte, 

incluindo as condutas autodestrutivas. A violência está presente no imaginário de cada pessoa 

e se materializa nos espaços de vida onde crianças não brincam nas ruas, não saem sozinhas e 

quando saem, na maioria das vezes, é de carro e acompanhadas. As casas fechadas com 

muros, cercas elétricas, grades, equipes de segurança, alarmes, câmeras, etc, para dar 

impressão de bem-viver, de segurança, são apenas uma faceta da violência mais visível. A 

violência está presente, também, dentro das casas, escolas e, infelizmente, das pessoas. 

A violência é um dos elementos estruturantes da sociedade, é uma herança 
comum a todo e qualquer conjunto civilizacional, ou seja, é uma estrutura 
constante do fenômeno humano que, de forma paradoxal, representa um 
certo papel na vida em sociedade. Nesse sentido, não considera a violência 
como um saldo negativo de uma ordem bárbara em vias de desaparecimento. 
É, antes, um fenômeno que precisa ser compreendido em sua lógica interna, 
na qual reside a sua ambigüidade, expressa tanto nas suas formas destrutivas 
como nas construtivas (MAFESOLI apud GUIMARÃES, 1996, Prefácio). 

Há possibilidade de transformação, mas existe a necessidade de mudanças e 

entendimento, tanto por parte de quem é violento quanto por quem convive nesses ambientes. 

A violência é examinada como uma manifestação que revela a desordem e a 

diferença que ameaça apresentar na sociedade, podendo vir de forma contagiosa, doentia, de 

difícil controle, que aprisiona o ser humano e, por continuidade, todo grupo social, que passa 

a viver em constante estado de insegurança, conseqüentemente, no medo. 

Morais (1995) menciona que temos que assumir os papéis de vítima e de 

responsáveis pela violência que se difunde em nossa sócio-cultura, pela necessidade da troca 

de papéis, onde sujeito e objeto se posicionam para chegar a um possível denominador.  

Afinal, é sabido que o tecido da sociedade em seu processamento resulta, 
simultaneamente, de ações de organizações ou desorganizações sociais; se 
uma ação é organizadora ou desorganizadora segundo nosso ponto de vista, 
tal diferenciação dependerá necessariamente do lugar social, a partir do qual 
avaliamos tal ação (MORAIS, 1995, p.36). 
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Segundo mesmo autor, feliz ou infelizmente, a sociedade inclui e denomina “de 

bem” assaltantes, polícia e cidadãos dominados, vendo cada vez mais e em maior 

profundidade, o emaranhado dos processos dialéticos que representam a realidade sócio-

cultural, sendo que esse emaranhado é acompanhado de uma ação socializadora, que ora se 

organiza, ora se desorganiza. 

É de importante valia apresentar os três momentos do processo dialético na visão de 

Morais (1995), para poder manter uma visão empírica da sociedade como: a exteriorização, a 

objetivação e a interiorização. É através delas, respectivamente, que a sociedade é um produto 

do homem, quando ela (sociedade) se torna uma realidade sui generis (na qual o homem, 

refazendo as estruturas do mundo objeto internalizando-as e transformando-as em estruturas 

da consciência subjetiva), em que o homem é um produto da sociedade. 

Por meio desses conceitos de dialética social se entende que o “ser humano não é só 

produto do meio”.  

Com o entendimento de agressividade, de violência e de sua influência pelo meio, 

cabe abordar essa agressividade no local em que a criança passa boa parte do seu tempo. 

2.1 A Agressividade na Escola 

A agressividade vem se acentuando nas escolas, em especial de Ensino Fundamental 

e Médio. Isso tem sido observado pelos professores com uma freqüência cada vez maior; 

psicólogos e dirigentes têm se preocupado com o problema que se manifesta na entrada das 

aulas, nos intervalos entre as aulas, durante o lanche, na saída, nas filas e até mesmo durante 

as aulas. Existem cada vez mais “inspetores de alunos” nas escolas, para que estes alunos 

ajam com respeito no período escolar, não se apropriem do material alheio, não briguem, não 

danifiquem a estrutura, nem o mobiliário, entre outros, ou seja, eles tem função de 

supervisionar os alunos em tempo integral, até mesmo dentro dos banheiros. Sem esquecer 

das câmeras filmadoras, instaladas por todos os cantos da escola, monitorando e observando a 

todos; equipamento esse destinado pelo governo estadual a todas as escolas da rede pública.  

Um dos locais em que a criança passa boa parte do seu dia é na escola e, juntamente 

com outras crianças, adolescentes e professores sentem medo e raiva, porque é natural do ser 

humano amedrontar-se diante de algumas situações e enraivecer-se mediante outras.  
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Para Damásio (1998), o organismo interage com o ambiente como um conjunto 

estrutural e funcional, dominando-se operações fisiológicas, podendo apenas ser 

compreendido no contexto de um organismo em sintonia com o ambiente que o rodeia; ou 

seja, é como estímulo-resposta dependendo de como o indivíduo se achar internamente ou 

emocionalmente, a reação será uma; porém, se o meio ambiente não estiver proporcionando 

boas condições, a reação poderá ser outra. 

Na opinião de Train (1998), quando se convive com alguém extremamente birrento 

ou teimoso, neste caso crianças e adolescentes em crises constantes, estes podem se 

transformar em uma ameaça imprevisível e assustadora, pela inconstância, e espontaneidade 

podendo tornar-se perigosos pela imprevisibilidade. 

Especificando melhor, a agressividade na infância segundo Train (1998, p.39) pode 

ser influenciada por: 

� dificuldades do crescimento como, por exemplo, complicações no parto, doenças 

da infância, condições físicas, visão e audição, são problemas que devem ser 

analisados de perto, por profissionais competentes; 

� danos físicos de ordem conhecida ou desconhecida; 

� na escola: incapacidade de realizar tarefas, professor injusto, provocações de 

outras crianças; 

� no lar: estresse pela dinâmica familiar, tédio e falta de coerência. 

Quando a criança agressiva chega à adolescência, essa agressividade tende a se 

intensificar; às vezes, o adulto sente-se ameaçado pela própria presença desse adolescente. 

Segundo Otta e Bussab (1998), na adolescência é que ocorre uma das verdadeiras 

revoluções dentro do corpo, que podem variar dos 11 aos 18 anos mais ou menos. As 

mudanças devem ser ajustadas, pois, essas alterações físicas da puberdade influenciam as 

emoções e precisam ser reguladas psicologicamente;  devendo ser conversadas, explicadas e 

analisadas, já que o indivíduo tem o direito de saber como lidar com essas situações. 

Segundo Otta e Bussab (1998), seguem os estilos que cada pessoa tem para agredir: 

� confronto físico: é do tipo “pavio curto, resolve seus problemas no braço”; 
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� hostilidade verbal: apresenta-se no conteúdo da fala, através de ameaças, 

palavrões e críticas exacerbadas; 

� hostilidade indireta: são formas indiretas de agressões, como é o caso de fofocas 

maliciosas e piadas de mau gosto. 

Dentro destes três tipos de agressão que correspondem aos estilos que cada um tem 

para agredir, existem também os itens: irritabilidade, desconfiança, ressentimento e 

negativismo que condizem com sentimentos que, muitas vezes, nos preparam para agirmos 

agressivamente.   

De acordo com Abramowicz e Moll (2001), uma das possíveis explicações para a 

problemática escolar, segundo alguns professores da escola pública, é o acirramento da 

violência na sala de aula e na comunidade, tendo a presença dos “excluídos” do sistema, como 

é o caso de meninos/as de rua, dos repetentes, que merecem especial atenção. Continuam, 

alertando que é importante o papel escolar relacionado à formação da cidadania e à 

construção e aquisição de conhecimentos que são alicerces para elaboração de propostas 

pedagógicas, não esquecendo que a escola é uma instituição sociocultural, organizada e 

pautada por valores, concepções e expectativas que todos os atuantes e formadores da escola 

são sujeitos históricos e culturais, em que a instituição escolar, é um produto histórico-cultural 

agindo e interagindo numa complexa trama dos processos socioculturais. 

Abramowicz e Moll (2001, p.18) vão além descrevendo que são “realidades que nos 

perseguem e se agravam desde a década de 1980 com a recessão, o desemprego, a miséria, os 

baixos salários dos professores, a degradação moral e cultural da sociedade...” O fracasso 

escolar está voltado para a realidade econômica e social, visto que estas são o fomento da 

permanente reprodução da cultura da segregação e da exclusão da qual a nossa cultura faz 

parte; dentro do fracasso escolar está inserida a agressividade que é geradora de destruição. 

Mediante essa constatação, é possível adentrar na perspectiva do aluno, já que este 

traz à escola a sua cultura e a instituição escolar também tem uma cultura própria. Então, 

cabe-nos, enquanto educadores, entendermos o pensamento e o parecer do educando para uma 

possível reflexão e compreensão desse processo educacional, percebendo que a criança 

apresenta mudança de comportamento e, quando esta consegue administrá-lo, se torna de 

extrema importância nos anos que se seguirão até a adolescência.  
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É nessa idade, cuja média das crianças é de onze anos, que os adolescentes estão 

cursando o 6º ano do Ensino Fundamental. 

A violência no adolescente vem associada à confusão. Vivendo o conflito de 

gerações, que lhe é normal, tem-se que lembrar que a confusão leva à angústia e ao desespero, 

em que a única saída para essa confusão pode ser a descarga violenta. Levisky (1997), 

expressa em seu ponto de vista salientando que a sociedade que violentou esse adolescente 

passa a ser violentada por ele, criando-se um círculo vicioso, pois até o momento em que o 

conflito interno se manifesta, o adolescente não tem tanto entendimento para se situar consigo 

mesmo e com o mundo que o rodeia.  

Costa (2000), cobra mais participação das escolas nos dez anos do Estatuto da 

Criança e do Adolescente. Em seu modo de pensar: “A indisciplina e o vandalismo surgem 

quando a escola pratica o ‘não-porque-não’, acreditando que, se a negativa vem acompanhada 

de explicação, ela é respeitada”; reforçando que o professor deve estar preparado para o 

confronto, principalmente quando o foco é o adolescente, que se procura e se experimenta. 

Por isso, a educação não é um caminho suave.  

3  A trajetória metodológica 

A pesquisa teve o intuito de atender os objetivos do estudo, ou seja, verificar a 

existência ou não da agressividade nas aulas de Educação Física Escolar, através do discurso 

dos professores de Educação Física. A metodologia utilizada neste estudo foi embasada em 

princípios da pesquisa qualitativa, utilizando a pesquisa bibliográfica e de campo, com a 

utilização de uma entrevista estruturada. 

O levantamento das escolas foi feito junto à Secretaria de Estado da Educação que 

engloba 64 escolas credenciadas à Diretoria Regional de Ensino de Piracicaba, sendo que 

dessas 64 escolas, constam as da zona urbana, da zona rural, dos distritos e cidades vizinhas à 

Piracicaba.  A Secretaria de Educação forneceu, ainda, o mapeamento do município com a 

divisão das escolas por bairros, constituindo, assim, 32 zonas e a relação nominal de todas as 

escolas da cidade.  

Para efetuar a escolha da amostra, procedemos a seleção de um ponto de partida 

aleatório (sorteio) entre um e o inteiro mais próximo à razão da amostragem (número de 

elementos da população (N) pelo número de elementos da amostra (n)). A seguir, foram 
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selecionados os elementos em intervalos de amplitude N/n. Nessa técnica, a aplicação requer 

que a população seja ordenada de modo tal que cada um de seus elementos possa ser 

identificado pela posição. O número escolhido pela pesquisadora para ser o divisor, foi 10, e o 

resultado final foi de mais ou menos 03, ou seja, o quociente que mais se aproximou do 

resultado final. 

Através desse resultado final de no 03, das 33 escolas com 6º ano, a partir da primeira 

escola da lista, contou-se de três em três reduzindo, assim, de 33 para um número final de 11 

escolas.   

Assim, os critérios para a escolha dessas 04 escolas foram: escolas de grande porte; 

escolas da rede estadual de ensino; escolas com 6º ano; escolas situadas em bairros distintos 

na zona urbana e não central da cidade; a correspondência de horários. 

Definimos o 6º ano pelo fato de: constituir uma série que, no meio educacional, 

representa um “rito de passagem”, ou seja, mudanças significativas de uma fase para outra do 

Ensino Fundamental (5º para 6º ano); evidenciar as transformações físicas, psicológicas e 

sociais que envolvem o adolescer; destacar as relações interpessoais entre alunos e 

professores e alunos entre si. 

O universo pesquisado compreendeu, então, quatro escolas da rede estadual de 

Educação, da cidade de Piracicaba, estado de São Paulo, todas localizadas na zona urbana, 

mas não central da cidade. Consideramos satisfatório o número de escolas, que compreendeu 

quase 40 % do número total de escolas com 6º ano. 

A entrevista com os professores de Educação Física (quatro), que representou o 

segundo momento da pesquisa, ocorreu no próprio ambiente de trabalho, antes do início das 

aulas, e se constituiu de duas questões envolvendo Agressividade e a Educação Física: 1.)  

Como o professor (a) de Educação Física define o comportamento agressivo?; 2.)  Como a 

agressividade pode ser manifestada pela criança? 

Os dados das entrevistas foram disponibilizados por pergunta e por escola, para 

facilitar a verificação das definições. 
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3.1 Análise e discussão dos resultados das entrevistas 

Questão 1: Como o professor (a) de Educação Física define o comportamento agressivo? 

ESCOLA A R: O principal para mim é a desestrutura familiar; nota-se que os alunos já vêm de casa com certas atitudes e 

hábitos. Os alunos não têm limite, são vítimas do sistema escolar e também do próprio sistema social e familiar. A 

reorganização escolar chamada de “progressão automática”, que aprova todos os alunos, pode levar à agressão. 

ESCOLA B R: Comportamento agressivo para mim é o que destoa da normalidade de um grupo, vamos dizer assim, vai contra 

algumas regras e transgride as regras do grupo. 

ESCOLA C R: Comportamento Agressivo é aquele que tem violência; pode não ser físico ou de contato, mas é uma reação 

alterada. É  violência. 

Violência é o sentimento de raiva, de ódio. Quando tem reação, não sabe perder, fica descontente, mas não parte 

para briga. Já outros partem para briga. 

ESCOLA D R: Eu acho que é todo aquele comportamento que, de uma forma ou de outra, incomoda a sensibilidade do outro. 

Esse comportamento agressivo está ligado ao conhecimento cultural; o que pode ser agressivo num lugar, no outro 

não é, em um bairro, em uma escola. 

Questão 2: Como a agressividade pode ser manifestada pela criança? 

ESCOLA A R: Através do próprio relacionamento humano. A convivência que trazem de casa, a competição entre eles, a falta 

de respeito e de educação. 

ESCOLA B R: Quando gritam comigo. No tom de voz, na maneira de falar. 

Comportamento com relação aos colegas. Às vezes com o próprio material ou material da quadra. E, dentro da 

sala de aula, batendo carteira para irritar-me. Dentro do jogo, dentro de atividade recreativa. E tudo que eu falei 

acima, eu observo aqui. 

ESCOLA C R: Se expressam através do soco. Bater em alguém, descarregar na bola dando um chute para 

qualquer lugar. Outra forma de mostrar o comportamento agressivo é xingando. 

ESCOLA D R: Ou física ou verbalmente. Mas, aqui no meu cotidiano escolar, eles apresentam uma agressividade 

mais verbal do que física. Isso é para o meu entendimento e não para o deles porque eles acham que 

palavrão não é agressividade. 

Esta parte transcreve os depoimentos dos professores entrevistados que responderam 

prontamente à pesquisadora, demonstrando interesse pelas questões em foco. 

Houve atenção especial em preservar o direito de sigilo quanto à identificação das 

escolas, dos seus participantes e em registrar a escrita própria de cada um conservando a sua 

autenticidade. Notamos a preocupação dos professores quanto ao assunto, e a inquietação para 

definir o que compreendem por agressivo. 
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1- Como o professor (a) de Educação Física define o comportamento agressivo? 

Os professores responderam que o comportamento agressivo está na desestrutura 

familiar e, com isso, os alunos possuem certos hábitos e atitudes, como a falta de limite. 

Acrescentaram, ainda, que as crianças são vítimas do sistema escolar onde a progressão 

automática pode levar à agressão pelo desinteresse do aluno, pois este não valoriza o estudo já 

que sabe que não será retido, acarretando a perda da noção de limites. Isso nos reporta aos 

estudos de Train (1998) quando descreve que as experiências de vida de uma criança pode 

fazê-la comportar-se agressivamente e, o quanto é importante o amparo familiar, pois 

convivendo num ambiente seguro e com padrão fixo de relacionamento ela poderá ter 

melhores chances de desenvolvimento. 

 Identificaram, também, que o comportamento agressivo é aquele que se sobressai 

perante a normalidade violando as regras do grupo; é aquele que tem violência, sentimento de 

raiva e de ódio que desencadeiam reações nos alunos que não sabem perder em jogos, 

acarretando descontentamento e levando, ou não, ao embate físico que, muitas vezes nem é 

físico mas, simplesmente, uma reação exacerbada. Alegaram que o comportamento agressivo 

incomoda a sensibilidade do outro estando ligado ao conhecimento cultural, onde o que pode 

ser agressivo em um local pode não ser em outro; e isso ocorre nas escolas também. 

Percebemos que durante as entrevistas houve dificuldade nas respostas por parte dos 

professores, por duas razões: pelo pouco tempo que dispuseram para as respostas, que se 

restringiu a apenas alguns minutos antes do início das aulas, e pela falta de informações. Eles 

têm interesse no assunto, se incomodam, mas precisam buscar mais informações plausíveis e 

explicações para o assunto para poder lidar com as situações agressivas em suas aulas de 

Educação Física Escolar. 

2- Como a agressividade pode ser manifestada pela criança? 

De um modo geral, os professores responderam que a convivência grupal, ou seja, o 

próprio relacionamento humano manifesta a agressividade. Quer se tratando de competição 

entre os alunos ou na falta de respeito e de educação, na maneira como se expressam 

verbalmente, tanto com o professor quanto com os colegas, como cuidam do próprio material 

escolar e com o material das aulas de Educação Física Escolar.  
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 Os alunos demonstraram agressividade no jogo e nas outras atividades também, 

como é o caso da recreação e mostraram isso através de socos, palavrões, descarregando no 

material da aula. Um dos professores respondeu que, para os alunos, o fato de xingar ou dizer 

palavrão não é agressividade;  é normal para o meio estudantil daquela escola, o que nos leva 

a considerar o meio em que vive esse aluno. Não houve dificuldade nas respostas pelos 

professores, porém foram concisos. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 No desenrolar da pesquisa, três dos professores, demonstraram insegurança para falar 

do assunto, responderam brevemente o que entendem por comportamento agressivo 

mostrando despreparo para abordar tal assunto, em virtude de deixar de lado os 

acontecimentos. Eles observam que existe, porém, quase nada fazem.  

Na segunda pergunta da entrevista que questiona a forma de manifestação da 

agressividade por parte das crianças tiveram mais desenvoltura para responder pois há 

correspondência com a sua prática, porém,  foram igualmente breves.  

Pelas respostas obtidas, salientamos que os profissionais presenciam a agressividade 

no meio escolar, especificamente nas aulas de Educação Física Escolar, mas não vêem 

agressividade naqueles alunos que não participam das aulas, bem como nas atitudes de 

exclusão de uns para com os outros.  

A Educação Física é uma disciplina que se diferencia das outras por sua forma de 

expressão e de liberdade de movimento. Nas demais disciplinas, na maioria das vezes, os 

alunos permanecessem, a maior parte do tempo, sentados nas carteiras dentro da sala de aula o 

que acarreta mais situações desgastantes. 

A nossa posição e, até mesmo, nossa colaboração, para uma possível minimização da 

agressividade, após a pesquisa, é que os professores podem tomar providências em suas aulas, 

mostrando caminhos aos seus alunos para que estes possam vivenciar e não apenas escutar; 

tendo chances através das atividades corporais, de correção diante de situações não resolvidas 

ou mal entendidas. Professor e alunos devem rever e reverter situações de risco que a 

agressividade possa vir a desencadear para ambos.  
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Essa agressividade pode ser analisada a partir do momento que o ser humano se 

disponha a compreendê-la, para tentar controlá-la ou, até mesmo, superá-la através do diálogo 

onde os alunos e professores podem tomas consciência, assim repensar, refletir, expor suas 

idéias em conjunto, partindo  para uma ação concreta a fim de melhorar, transformar, buscar 

novos horizontes e novas soluções dentro deste contexto social que é a escola. 

Enfim o palco que julgamos ser a educação, com uma platéia representada por toda a 

sociedade, pode apresentar peças fáceis e difíceis, mas conforme os seus protagonistas, 

educandos e educadores, se bem elaboradas e bem vividas em conjunto, podem vir a  receber 

muitos aplausos e deixar marcas na nossa história educacional. 
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