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RESUMO 
 
Este trabalho aborda as representações sociais, trata-se  de um  estudo que teve por objetivo geral conhecer as 
representações sociais dos professores sobre a agressividade dos alunos nas escolas públicas em 
Penedo/Alagoas/Brasil e de como o psicologo educacional pode contribuir com a presença desse comportamento 
na escola. Definimos como problema deste trabalho: Quais as representações sociais dos professores sobre  
agressividade em alunos das escolas públicas deste municipio? Assim essa pesquisa poderá servir de base para 
estudos posteriores, além de informar aos profissionais da educação a respeito do trabalho das agressões nas escolas. A 
metodologia adotada foi um estudo descritivo com abordagem qualitativa e quantitativa fundamentado na teoria 
das representações sociais (TRS). As análises e discussões dos dados, observou-se que os professores 
consideram o comportamento agressivo como sendo a agressão física e verbal. Percebe-se, através dos 
educadores, a necessidade de existir Psicólogo nas escolas para auxiliar o trabalho voltado para a agressividade 
dos educandos. 
 
Palavras-chave: Representações sociais, Comportamento agressivo, Gestão Escolar. 
 
ABSTRACT 

 
This work approach the social representation, treated - if by one I study had for objective across the board know 
the social representation from the teachers above the aggressiveness from the followers on the publics schools of 
the district in Penedo/Alagoas/Brasil and as the psychology educational can you add up with the presence of this 
behavior at school. Define them the problem you gave I work: What the social representations from the teachers 
on the subject of aggressiveness at followers from the publics school you gave district? Such this monograph 
may serve of base about to studies in the future, in addition to inform to the teachers from education whereof I 
work from the aggression at schools. The methodology adopting was a study descriptive with approach 
qualitative and quantitative based in Theory from the social representations (TSR). Before from the overhauls 
and discussions of data, observed - if as the teachers considerate the way aggressive as being the physical and 
verbal aggression. Persevere, by the educators, the need to be exist Psychologist  at the schools about to auxiliary 
the work round for aggressiveness from the raising. 
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1 INTRODUÇÃO 

O presente trabalho é um estudo de caso, com o tema Representações Sociais: 

professores e agressividade dos alunos, que teve como objetivo analisar as representações 

sociais dos professores sobre comportamento agressivo e de como o psicologo educacional 

pode contribuir com a presença desse comportamento na escola. As  escolas que foram 

selecionadas são instituições públicas e estão localizadas  no municipio de  Penedo-Alagoas. 

Observa-se que diariamente são constatados casos em que crianças praticam 

algum tipo de comportamento agressivo, seja em casa, em locais destinados à diversão e até 

nas escolas. Esse tipo de comportamento que acontece nas escolas só agrava a crescente 

reclamação de professores e profissionais da educação os quais são obrigados a enfrentar esse 

problema no cotidiano profissional.  

De acordo com Dias (1996, p.58)  

“A Agressividade é natural no ser humano, ela é um traço da característica 
do indivíduo. Todo ser humano defronta-se com outras pessoas, com as 
quais irão disputar seu espaço e seus meios de existência - é a lei da 
natureza. Esta agressividade é natural, qualificada de primária e que se 
caracteriza justamente pela afirmação do desejo do individuo”. 

 

As práticas agressivas, aparentemente leves, das brincadeiras de mau gosto, 

demonstrações de força e agressões verbais, presentes no âmbito escolar, são chamadas de bullying. 

Bullying é uma  

“palavra inglesa, adotada em muitos países para definir o desejo consciente e 
deliberado de maltratar uma outra pessoa e colocá-la sob tensão; termo que 
conceitua os comportamentos agressivos e anti-sociais, utilizado pela literatura 
psicológica anglo-saxônica nos estudos sobre o problema da violência escolar” 
(FANTE, apud FRANZEN, 2008). 

 

Para Franzen (2008), bullying geralmente é popular no meio escolar, usa de tais 

ações para afirmação de seu poder, dominação e persuasão, como também comumente aplica 

tais sanções apoiado por um grupo. Assim, pode-se deduzir que o comportamento agressivo 

apresentado por alguns discentes e ou docentes deve atrapalhar o processo ensino-aprendizagem.  

Neste sentido, o ambiente escolar é responsável pela formalização do 

conhecimento já adquirido no contidiano e que irá proporcionar novas conquistas, 

relacionamentos com outras pessoas que não são da familia, as quais são construídas de 

valores, senso crítico e cidadania. Assim sendo, o presente estudo servirá como base de pesquisa 

para que os educadores detectem tal problema e que possam interferir auxiliando ao educando, ao 

grupo e a família do envolvido com a situação.    

A metodologia adotada foi um estudo descritivo com abordagem qualitativa e 
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quantitativa fundamentado na teoria das representações sociais (TRS). O instrumento 

utilizado foi um questionário dividido em duas partes denominadas A e B, sendo - parte A: 

caracterização do Sujeito, parte B: questões sobre as representações dos professores 

relacionadas ao comportamento agressivo, a incidência do comportamento agressivo nas aulas 

teóricas e a intervenção do professor, o trabalho da escola voltado para os professores no que 

concerne a agressividade e a proposta desses professores sobre o assunto, a presença do 

Psicólogo Escolar e a sua importância no processo ensino-aprendizagem e comportamental 

desses alunos e uma questão específica para o professor da Educação Básica em relação à 

incidência do comportamento agressivo nas aulas práticas e a respectiva solução encontrada 

pelo professor para o problema. 

 

2 REFERENCIAL TEORICO  

A Gestão Escolar constitui-se numa atuação que objetiva promover a organização, 

a mobilização e a articulação de todas as condições materiais e humanas dos estabelecimentos 

de ensino. Estes que visam promover a efetiva aprendizagem dos alunos, de modo a torná-los 

capazes de enfrentar adequadamente os desafios da sociedade globalizada e da economia 

centrada no conhecimento.  

Portanto, o processo de Gestão Escolar deve estar voltado para garantir que os 

alunos aprendam sobre o seu mundo e sobre si mesmo. Adquiram conhecimentos úteis e 

aprendam a trabalhar com informações complexas, gradativamente, sendo estas, muitas vezes 

contraditórias com a realidade social, econômica, política e científica (LÜCK, 2000). Nos 

últimos anos, a educação tem sido envolvida por propostas que têm se mostrado inovadoras e 

suficientes para resolver os problemas educacionais seja na área de ensino, na questão da 

aprendizagem, no currículo, na avaliação como também no relacionamento interpessoal entre 

alunos/alunos, alunos e profissionais do ensino, bem como, toda a equipe que compõem a 

comunidade escolar. 

Dessa forma, nos deteremos às questões de inter-relacionamentos entre alunos e 

professores de educação básica. Com base nos teóricos eles afirmam que a indisciplina e 

violência afetam a qualidade do processo de ensino-aprendizagem, o desdobramento do 

currículo, e podem transtornar nossas melhores visões e práticas educacionais (ARUM, 2005; 

XAVIER, 2002; AMADO, 2001; D'ANTOLA, 1989). Tais problemas, portanto, representam 

forças que atuam em diversas instâncias do trabalho e projeto educacional das escolas. 

Nesse sentido, indisciplina e violência iriam representar uma tensão de mudança 

que solicitam das escolas que aprendam a conjugar de um modo diferente o potencial dos 



IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade  ISSN 1982-3657 
 

 

4 

atores, recursos e ambientes que ali se apresentam, e a desdobrar novas visões, estratégias e 

finalidades da própria Educação.  

Poderíamos questionar, por exemplo, se nossas escolas estão comprometidas com 

uma cultura da paz. Estamos, em nossas escolas, cultivando as visões necessárias para 

enfrentar os principais desafios na nossa época? O currículo, afinal, está evidenciando o 

cotidiano do discente e pode ser considerado significativo? Em sala de aula, estamos 

explorando as questões que atravessam sociedade contemporânea? Essas questões podem 

fornecer uma idéia do amplo horizonte de investigação a explorar, no campo dos estudos 

sobre desobediência e agressão nas escolas.  

Neste trabalho, em articular, apresentamos uma reflexão sobre um conjunto de 

análises sobre indisciplina e violência nas escolas, destacando alguns avanços necessários em 

termos de gestão educacional. A perspectiva aqui apresentada reflete uma percepção de que as 

expressões de indisciplina e violência representam desafios que solicitam uma mudança de 

procedimento, e não somente um conjunto de ações parciais que muitas vezes afetam a escola 

de tal forma a fragmentar seu papel social mais amplo. 

As expressões de indisciplina e violência vêm há muito tempo produzindo 

diversos tipos de mal estar nas escolas.  

Nas últimas décadas, particularmente em instituições de educação básica, tem se 

delineado uma tendência de diversificação e intensificação das expressões de indisciplina e 

violência (GORDON, 1999; ABRAMOVAY e RUA, 2004; ARUM, 2005). Além disso, tais 

fenômenos estariam avançando em complexidade, como se estivesse em curso algum tipo de 

"evolução" em suas expressões. 

Nas escolas estão presentes diversos sinais de uma crise. Essa crise estaria 

envolvendo o próprio sentido da escolarização, a autoridade dos professores, a relevância do 

currículo, e a própria idéia de educação. Assim, apesar de décadas de teorização crítica sobre 

o currículo, por exemplo, nas escolas ainda predominam visões que afirmam práticas 

curriculares fechadas, centradas em percursos predeterminados de conteúdos, e nem tanto 

voltadas a experiências de aprendizagem significativa, contextualizada e emancipatória. 

Tradicionalmente, o fundamento do trabalho pedagógico, em sala de aula, residia 

na autoridade intelectual formal dos professores, na sua posição hierárquica, superior, mesmo 

quando estavam pouco preparados para o magistério. Em complemento, as respostas sobre o 

que fazer em relação à indisciplina e violência nas escolas estava associado a uma perspectiva 

de controle e punição. 

Na atualidade, ainda persiste, entre muitos educadores, a idéia de disciplina como 
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algo que solicita processos de controle e punição, tendo em vista garantir a manutenção de um 

determinado estado de ordem.  

Recentemente, os cenários de indisciplina e violência passaram a ser analisados 

segundo leituras sociais amplas (ARUM, 2005). Na escola, diversas análises buscam situar 

aqueles problemas ao contexto complexo das relações entre as diversas forças, atores sociais e 

aspectos que compõe a escola (AMADO, 2001). 

Se indisciplina e violência representam braços de uma crise instalada na escola, 

precisam ser pensadas no horizonte mais amplo do que entendemos por escola e sua 

finalidade social. Portanto, se desejamos transformar os quadros de indisciplina e violência 

nas escolas, será necessário repensar conceitos, modelos e práticas sociais que tem sido 

exercida. É nesse sentido que nos parece importante pensar nesse avanço como uma mudança 

de paradigma. 

Para Paulo Freire (1984, p.68) uma coisa é o esforço educativo libertador numa 

sociedade em que os desníveis econômico-sociais são visíveis a olho desarmado, as 

contradições palpáveis e a violência exercida contra as classes dominadas pela classe 

dominante se faz a um nível grosseiro e primário. Outra coisa é o mesmo esforço numa 

sociedade capitalista intensamente modernizada, com altos níveis do chamado “bem estar 

social”, em   que   as    contradições    existentes   são   menos   facilmente    perceptíveis   e  a 

“manipulação das consciências” exerce um papel de indiscutível importância no 

mascaramento da realidade.  

                 Neste sentido, a escola seja qual for o seu tipo do serviço prestado por ela. É  

utilizada pelo Estado como um instrumento de controle,  seja, para obtenção do conhecimento 

e  ideologia,  e ou profissionalizante. Mas é no seu interior que as representações sociais 

muitas vezes são idealizadas a partir da disseminação de mensagens e de percepções advindas 

do senso comum, que segundo Moscovici (1978) apud Resende (2007, p.23) a Representação 

social é “um conjunto de conceitos, proposições e explicações originadas na vida cotidiana, 

no curso de comunicações interpessoais,(...) que podem também ser vista como a versão 

contemporânea do senso comum”. 

Em se tratando das representações sociais, estas estão vinculadas ao objeto 

pensado e falado uma vez que  é fruto da atividade humana ocorrida a partir do e no lugar. 

 Assim, o indivíduo ou o grupo são os contribuintes  pela transformação do lugar a 

partir do seu envolvimento nas relações sociais.  Dessa forma, concordamos com Leontiev 

(1978), apud FRANCO (2004), quando afirma que “as representações sociais são 

comportamentos em miniatura”.  Por esta razão atribuímos lhe uma virtude preditiva, uma vez 



IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade  ISSN 1982-3657 
 

 

6 

que, segundo o que um indivíduo diz, não apenas podemos inferir suas concepções de mundo, 

como também podemos deduzir sua “orientação para a ação”. Assim acontece com a 

violência das escolas A e B, agressões que são verbalizadas e materializadas por meio da 

agressão física. 

De acordo com Minayo (1995) “representações sociais é um termo filosófico que 

significa a reprodução de uma percepção retida na lembrança ou conteúdo do pensamento”. E 

mais, que são elementos simbólicos que os homens expressam mediante o uso de vocábulo e 

de gestos. 

Além disso, a representação social “... tem por objetivo comunicar, estabelecer 

relações entre grupos sociais e embutir sentido ao comportamento, tornando essas relações 

estáveis e eficazes” (MOSCOVICI, 1978). Nesse sentido esta se torna um aliado no estudo do 

comportamento agressivo dos alunos nas escolas públicas do bairro Santa Luzia.  

 

2.1 Comportamento Agressivo 

A violência escolar não é só preocupante, ela parece ser um indicador terrível de 

decadência civilizatória como tragédia do desenvolvimento e caos humano. E em nosso dia-a-

dia somos alertados sobre casos de agressividade em e, por crianças e jovens, seja em casa, 

ambientes de lazer e até nas escolas. De acordo com Dias (1996, p.58): “A Agressividade é 

natural no ser humano, ela é um traço da característica do indivíduo. Todo ser humano 

defronta-se com outras pessoas, com as quais irão disputar seu espaço e seus meios de 

existência” 

Já para Baron & Richardson apud Weimberg & Gould (2001, p. 494) o 

comportamento agressivo é "qualquer forma de comportamento dirigido ao objetivo de 

prejudicar ou ferir outro ser vivo que está motivado a evitar tal tratamento". 

Contudo, verifica-se no ambiente escolar uma grande preocupação com esse 

comportamento agressivo, conhecido por alguns autores como bullying. Segundo Fante apud 

Franzen (2008) o comportamento agressivo que acontece na escola, mais conhecido como Bullying, 

é definido como: “o desejo consciente e deliberado de maltratar uma outra pessoa e colocá-la sob 

tensão; termo que conceitua os comportamentos agressivos e anti-sociais, utilizado pela literatura 

psicológica” 

Para Constantini apud Andrade o Bullying ”trata-se de um comportamento ligado à 

agressividade física, verbal ou psicológica”. Podem ser considerados exemplos de 

comportamentos agressivos ou bullying: 

“(...) ações de intimidação repetida, humilhação, agressão, ofensa, gozação, 
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emprego de apelidos, assédio, perseguição, ignoração, isolamento, exclusão, 
discriminação, sofrimento, aterrorização, amedrontamento, tirania, 
dominação, empurrão, violência física,...”(CONSTANTINI apud FRANZEN, 
2008). 

 

De acordo com (ANDRADE, 2008) “Essa violência aparentemente leve, das 

brincadeiras de mau gosto, das agressões verbais, do clima de desordem e desrespeito, não 

pode ser negligenciada”.De acordo com Dias (1996, p.58) A agressão pode ser resultado de 

um estado de frustração, de rejeição, de depressão, de provocação, de ansiedade e de tensão, 

conforme  estudiosos como Rodrigues (1976), Campos (1978) e Manning (1981). 

Assim, pode-se verificar que, realmente, existem diversos fatores que influenciam 

o comportamento agressivo ou deles resultam: Organização escolar; demandas acadêmicas da 

escola;formação de uma personalidade;matriz curricular;condições socioeconômicas da 

família; excesso de confiabilidade pelos pais e outros. 

Além dos pais, o professor de educação básica também tem importante papel no 

trabalho da agressividade dos jovens.  Para Lapierra e Aucouturier (1988) apud Dias (1996, 

p.60) os professores devem “desviar essa agressividade para um objetivo que libere a 

violência do gesto (ato agressivo)”. 

“O papel do professor é fundamental para qualquer processo educativo, pois é a 

partir de suas estratégias que ele conduzirá as atividades para uma interação harmônica do 

grupo e o alcance dos objetivos a que se propõe” (VAYER e TOULOSE; 1985) apud (DIAS, 

1996, p.67). 

Assim, podemos perceber a importância de uma equipe interdisciplinar na escola, 

na qual a psicologia escolar pode contribuir na redução ou mudança de comportamento do 

processo ensino-aprendizagem. Visto que o objeto de estudo de ambos é o homem.  

 

2. 2 Psicologia Educacional 

A Psicologia Escolar e Educacional “tem se constituído historicamente como 

importante campo de atuação da Psicologia. Psicólogos escolares e educacionais são 

profissionais que atuam em instituições escolares e educativas, bem como dedicam-se ao 

ensino e à pesquisa na interface Psicologia e Educação” (ABRAPEE, 2008). 

O objetivo da Psicologia Escolar é “ajudar a aumentar a qualidade e a eficiência 

do processo educacional através da aplicação dos conhecimentos psicológicos. 

(YAMAMOTO, 2001,18:13), Como por exemplo, o psicólogo escolar pode fazer orientação 

vocacional, palestras, ministrar aulas para alunos, dinâmicas, auxiliar aos pais em relação aos 
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problemas de aprendizagem, emoções, bullying entre outros. No entanto, o psicólogo não 

atuar como clinico, visto o ambiente em questão é a escola.  

Wechsler (1996, p.21) afirma que “A psicologia escolar/educacional nasceu e 

desenvolveu-se e atingiu o estágio em que se encontra presentemente sob os signos da 

utilidade social, da controvérsia e da unidade na diversidade”. 

De acordo com Wechsler (1996) A Utilidade Social porque desde seu início a 

Psicologia Escolar sempre se propôs a promover o bem estar dos seres humanos. A 

Controvérsia pelo motivo que resulta da multiplicidade de modelos reinantes na Psicologia, 

da variedade de posturas com que são encarados a educação escolar e o papel social da escola 

e por fim reflete nas diversas concepções sobre a atuação dos psicólogos escolares. Unidade 

na Diversidade “porque, surpreendentemente, existe um quadro generalizado e coerente no 

que respeita aos pontos essenciais da Psicologia Escolar, tanto em níveis nacionais como 

internacionais”. 

  “Vários países reivindicam o título de berço da Psicologia Escolar/ 

Educacional” (WECHSLER, 1996, p.22). “Por esta razão é que as origens ao mesmo tempo 

européias e norte-americanas da Psicologia Escolar/Educacional devem ser consideradas” 

(VIANA, 2008). 

A Psicologia foi e tem sido alvo de uma série de críticas quanto à sua utilização na 

Educação. Para Meira (2003) A análise “das principais críticas dirigidas à Psicologia Escolar 

parece indicar que ela acabou por se reduzir a uma Psicologia do Escolar, descomprometida 

com a construção de uma educação radical e plenamente democrática”. 

Mas em contrapartida “A educação tem se constituído em campo profissional para 

uma parcela considerável de psicólogos e, de acordo com pesquisa realizada pelo Conselho 

Federal de Psicologia, em 1992, depois da clínica 37,2% e organizacional 29,6%, ela já é a 

área de atuação no Brasil que mais absorve profissionais 24,4%” (MEIRA, 2003).  

 

“A profissionalização do Psicólogo Escolar Educacional no Brasil vive um 
paradoxo, pois de um lado há um reconhecimento cada vez maior quanto á 
importância da Psicologia à Educação e de outro, tem-se um modelo de 
desenvolvimento que não prioriza investimentos na Educação, associado a 
uma política educacional equivocada” (WECHSLER, 1996, p.142). 

 

Andrada (2005) afirma que a atuação do Psicólogo Escolar/Educacional “... deve 

estar no âmbito da educação formal realizando pesquisas, diagnóstico e intervenção 

preventiva ou corretiva em grupo e individualmente.” 

De acordo com Contini (2000) apud Viana (2008) “Nos dias atuais o Psicólogo 
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Escolar/Educacional não atua somente visando déficits de aprendizagem dos alunos, mas 

também na promoção de saúde dos mesmos”. 

Para que o profissional em psicologia atue sobre os problemas da aprendizagem 

dos discentes faz-se necessário destacar duas capacidades Analítica e a Instrumental. Sendo 

que primeira que segundo Wechsler (1996), são “as habilidades de identificar os elementos 

inerentes ou alheios à natureza do processo educacional e às metas da instituição escolar no 

contexto sociopolítico, de avaliar necessidades e possibilidades de mudança nesse processo e 

nessas metas de planejar alternativas de intervenção orientadas para a concretização dessas 

mudanças” e a segunda “envolve as habilidades técnicas (aplicação de testes, condução de 

entrevistas e observações, estratégias de intervenção psicopedagógica, (...)  

 

3  METODOLOGIA 

A pesquisa foi bibliográfica e de campo para coletar informações acerca do 

problema, assim após a revisão de literatura tivemos a capacidade de conhecer, compreender e 

analisar o tema abordado e permitir que os leitores tenham compreensão acerca da 

contextualização do assunto abordado: representações sociais, comportamento agressivo, 

Educação Física Escolar e Psicologia Escolar Educacional. Esta pesquisa foi realizada em 

duas escolas públicas que denominamos “A” e “B”  em Penedo/Alagoas. 

 Escolhemos a pesquisa de campo para o nosso estudo pela necessidade de 

“definir, dentre outros parâmetros, o campo da pesquisa, as formas de acesso a esse campo e 

os participantes, para então ser possível determinar os meios de coleta e análise dos dados” 

(MATTAR, 2005, p.152); quanto ao tipo de estudo caracterizou-se como sendo descritivo 

com abordagem qualitativa e quantitativa fundamentada na teoria das representações sociais 

(TRS). De acordo com Gil (1996, p.46) o estudo descritivo se baseia na “utilização de 

técnicas padronizadas de coleta de dados, tais como questionário e observação sistêmica”. 

A coleta de dados foi realizada com a aplicação de um questionário dividido em 

duas partes denominadas A e B, sendo - parte A: caracterização do Sujeito, parte B: questões 

sobre as representações dos professores relacionadas ao comportamento agressivo, a 

incidência do comportamento agressivo nas aulas teóricas e a intervenção do professor, o 

trabalho da escola voltado para os professores no que concerne á agressividade e a proposta 

desses professores sobre o assunto, a presença do Psicólogo Escolar e a sua importância no 

processo ensino-aprendizagem e comportamental desses alunos e uma questão específica para 

o professor de Educação Física em relação à incidência do comportamento agressivo nas aulas 

práticas e a respectiva solução encontrada pelo professor para o problema.  
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 A população deste artigo foi composta por professores de duas escolas públicas. 

Para Oliveira (1997, p.160) população “é o conjunto de seres animados ou inanimados que 

apresentam pelo menos uma característica em comum”. A amostra foi representada 

professores que ensinam nas respectivas escolas.  

Para uma melhor compreensão dos dados coletados, optou-se por representá-los 

em quadros, onde se pode verificar claramente a freqüência de respostas dos sujeitos 

entrevistados representados por categorias. A partir desses dados estão correlacionadas todas 

as respostas e por meio de percentagem temos os resultados desta pesquisa. Utilizamos a letra 

“A” para representar os sujeitos da 1ª escola e a letra “B” para representar os sujeitos da 2ª 

escola. 

Utilizou-se a técnica de análise de conteúdos para interpretação dos dados 

contidos no questionário. Segundo Bardin (1977) a análise de conteúdos é entendida como um 

conjunto de técnicas de análise das comunicações que visa, mediante procedimentos 

sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, obterem indicador 

qualitativo ou não, que permitam a influência de conhecimento relativo à percepção dessas 

mensagens.  

 

3.1 Perfil  

A caracterização do perfil dos profissionais  da educação  que foram entrevistados 

nas escolas “A” e “B” baseou-se nos seguintes critérios: idade, escolaridade, religião e se 

divide seu tempo com  escolas particulares ou com outra ocupação.  

A partir da pesquisa realizada nas duas escolas observamos que nas Instituições A 

e B em ambas o número de professores pesquisado foi 100% do sexo feminino. Em relação à 

faixa etária dos entrevistados foi detectado um percentual de 77,7% na escala de idade de 41 – 

50 anos através dos dados pode-se deduzir que esses profissionais sejam mais experientes; e 

que  11,1%  nas escalas mais jovens.  

De acordo com a escolaridade dos entrevistados da escola “A”, três professores 

possuem o nível superior completo e um professor possui grau de pós-graduação. Na escola 

“B” três entrevistados possuem o ensino superior completo, um está no terceiro período de 

Pedagogia e um possui grau de pós-graduação.  

Em relação à religiosidade dos entrevistados da escola “A”, dois afirmaram ser 

católicos, um evangélico e um espírita. Na escola “B” dois professores se intitularam 

católicos dois professores evangélicos e um espírita.  

Quanto ao vínculo institucional dos professores verificou-se que na instituição 
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“A” todos os professores informaram  que lecionam exclusivamente na rede pública. E na 

escola “B” um professor trabalha em escola particular e os outros docentes ensinam apenas na 

rede pública.  

Os docentes da escola A possuem de 15 a 29 anos de experiência de sala de aula e 

os da escola B afirmaram possuir um tempo de experiência entre 5 a 20 anos. E apenas um 

docente assume outra ocupação (artesã).  

Percebe-se que a diversidade de respostas e dos sujeitos entrevistados, em relação 

aos critérios instituídos no instrumento de coleta de dados, deduz-se que o resultado 

encontrado em relação á agressividade tema deste estudo. 

 

4  RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A seguir, serão apresentados os resultados da coleta de dados realizada com nove 

professores da rede pública da zona norte de Penedo que participaram de um questionário 

com cinco perguntas. Uma dessas perguntas foi específica para o profissional de educação 

básica. De acordo com as repostas dos professores fez-se uma análise dos dados coletados 

com interpretação das representações dos professores referentes à agressividade dos alunos na 

escola.  

De acordo com a primeira categoria - o que é considerado um comportamento 

agressivo -, nas duas unidades escolares pesquisadas concordam que há  agressão física e 

verbal entre os alunos; sendo que na unidade “A” aparece a falta de controle emocional; e na 

unidade “B” os respondentes identificaram  o comportamento anti-social e falta de respeito 

com a coordenação, que podem ser evidenciados através das falas: 

“_ xingamentos com palavrões e que atingem familiares dos envolvidos – 
filho desta ou daquela que é o motivo para uma agressão física.” 
 “_ Desrespeito ao pedido da coordenação da escola em relação ao uso do 
boné.”  
 

Os  dados significam  o conceito evidenciados pelos professores acerca do que é 

uma agressão,  assim segundo Franco (2004, p.170) “as representações sociais são elementos 

simbólicos que os  homens expressam mediante o uso de palavras e de gestos. No caso do uso 

de palavras, utilizando-se da linguagem oral ou escrita, os homens explicitam o que pensam, 

como percebem esta ou aquela situação, que opinião formulam acerca de determinado fato ou 

objeto, que expectativas desenvolvem a respeito disto ou daquilo... e assim por diante. Essas 

mensagens, mediadas pela linguagem, são construídas socialmente e estão, necessariamente, 

ancoradas no âmbito da situação real e concreta dos indivíduos que as emitem.” 

A segunda categoria – houve em suas aulas casos de agressões entre os discentes 
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–  Em  ambas unidades tanto na “A” quanto na “B” foi detectado as subcategorias que 

ratificam as ações de agressão. E em relação à terceira categoria - como o professor procede 

com tal situação -  Em relação á intervenção do professor junto a esse problema, podemos 

destacar que em 100% das instituições de ensino os professores respondem as subcategorias 

fazendo uma analise do que seria melhor pra o discente e em alguns momentos encaminham o 

aluno á direção, enquanto que uma parcela de educadores prefere resolver a partir do diálogo 

com o aluno ou com os pais. Estas informações podem ser vistas através de: 

 “_ Sim. Eles jogam as carteiras contra os outros e tento acamá-los, pois 
mostro que ali é um bem público e pertence a todos que não pode ser 
estragado pois direta ou indiretamente os pais deles contribui na compra das 
mesas e cadeiras.”  

 

Esses dados podem ser confirmados através da teoria de Constantini apud Andrade, 

pois para ele o comportamento agressivo que acontece no âmbito escolar ou Bullying “trata-se de um 

comportamento ligado à agressividade física, verbal ou psicológica.” 

Como vimos, através dos questionários, a agressão por parte dos alunos que 

acontece na escola se apresenta das mais variadas formas: lutas corporais, tapas, chutes; 

ofensas, troca de acusações. De acordo com Constantini apud Franzen (2008) podem ser 

considerados exemplos de comportamentos agressivos ou bullying: 

“(...) ações de intimidação repetida, humilhação, agressão, ofensa, gozação, 
emprego de apelidos, assédio, perseguição, ignoração, isolamento, exclusão, 
discriminação, sofrimento, aterrorização, amedrontamento, tirania, 
dominação, empurrão, violência física,(...)”. 

 

A intervenção reflexiva do educador é imprescindível para o processo ensino-

apredizagem, pois é a partir de suas táticas que irá conduzir atividades que o aluno também 

participe na resolução dos problemas da escola e pessoais.  

 

4.1  A Gestão Escolar Marcando Presença de Fato 

A categoria que se refere a ação por parte da escola - Existe por parte da escola, 

algum trabalho voltado para os professores no que concerne á agressividade dos alunos – os 

entrevistados da unidade “A” evidenciaram  que na sua escola não há nenhum trabalho 

voltado para subsidiar os professores, enquanto que na unidade “B” numa posição 

privilegiada a equipe diretiva tem ações  como foi citada as subcategorias de conscientização, 

dialogo,   reunião entre educadores e da escola com os pais, deduz-se que nesta escola os 

gestores tem uma visão ampla do que é ensino-aprendizagem e uma melhor interação dentro 

da comunidade escolar.  
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A segunda categoria enfatiza propostas dos professores para a manutenção de um 

trabalho mais crítico e reflexivo nas ações para a escola a inclusão  de profissionais “A” : 

Cursos de capacitação, Psicólogo, Conscientização e Maior acompanhamento dos pais e educadores; 

escola “B”: Psicólogo, trabalhos educativos/oficinas e Psicopedagogo. E para tratar a 

agressividade dos alunos, através das falas: 

 “_ uma equipe de recursos humanos para dar apoio aos educadores na 
intervenção com os alunos.”  
“_ Administradores mais presentes na escola.” 
 “_ Acompanhamento e participação  dos pais/professores/direção.  
 

É de extrema importância destacar que a educação não é obrigação somente da 
escola, é interessante lembrar também que a “educação dada pelos pais a uma criança 
desempenha importante papel na formação de uma personalidade mais ou menos agressiva” 
(DIAS, 1996, p.59). 

A existência de um profissional da psicologia é importante na escola, pois as 

agressões entre alunos poderiam ser amenizadas  com dinâmicas e um trato melhor , porque 

há outros fatores que são provenientes das condições de vida  de cada aluno. Segundo os 

professores a atuação do psicólogo escolar é fundamental para conscientização, orientação, 

socialização. Os educadores também alegaram que é uma pena não existir esforços por parte 

do Estado para contribuir na montagem de uma equipe compromissada com o ensino e a 

aprendizagem. As falas evidenciam: 

 
“_ Eu considero muito importante, uma equipe que pudesse montar uma 
matriz curricular adequada a realidade e dentro do contexto histórico de cada 
discente.”  
“_ Não temos psicólogos nas escolas, seria de bom tamanho pelo menos 
semanalmente para uma socialização, pudesse trabalhar assuntos que 
pudessem sensibiliza-los do que vem a ser agressão na escola e quais as 
consequências destas ações.     

 

A Psicologia Escolar/Educacional “tem se constituído historicamente como 

importante campo de atuação da Psicologia. Psicólogos escolares e educacionais são 

profissionais que atuam em instituições escolares e educativas, bem como dedicam-se ao 

ensino e à pesquisa na interface Psicologia e Educação” (ABRAPEE, 2008). 

É interessante lembrar da importância desses profissionais nas instituições 

escolares, pois “nos dias atuais o Psicólogo Escolar/Educacional não atua somente visando 

déficits de aprendizagem dos alunos, mas também na promoção de saúde dos mesmos” 

(CONTINI, 2000) apud (VIANA, 2008). 

Mas, em contrapartida, a presença deste profissional nas escolas brasileiras ainda 

está longe da realidade, pois no nosso país  vive-se um paradoxo, porque de um lado há um 
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reconhecimento cada vez maior quanto á importância da psicologia na educação e de outro um modelo 

de desenvolvimento que não prioriza investimentos na educação. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com este trabalho foi possível visualizar qual a representação social do corpo 

docente das escolas em questão sobre comportamento agressivo. Entendemos que as 

representações sociais foram contempladas através das verbalizações dos professores quando 

soube diferenciar agressões físicas e agressões verbais.  

Para os educadores a maior dificuldade da escola é a indisciplina, para os alunos 

as condições ambientais e pedagógicas desfavoráveis. Logicamente que para os docentes o 

ponto prioritário de mudança é controlar a indisciplina, enquanto que para os discentes 

melhorar o corpo técnico e gestor da escola. 

 Notamos que os professores, na maioria das vezes, encaminham o problema da 

agressividade para a direção da escola. Esta por sua vez carece de mecanismos que 

possibilitem o trabalho junto às crianças agressivas. 

 Verificamos a necessidade de profissionais como Psicopedagogo e 

principalmente o Psicólogo, para trabalhar o problema da agressividade no ambiente escolar 

juntamente com os professores, pois estes profissionais foram citados como sendo a principal 

proposta no combate a essa problemática. 

Entendemos que este estudo pode trazer contribuições não só para os professores, 

pais e direções escolares, mas também para os Psicólogos haja vista que o problema da 

agressividade pode representar um dos principais desafios para estes profissionais ao 

ingressar nessas escolas. E um dos papeis do Psicólogo na escola é orientar os professores ao 

lidar com diversos tipos de personalidades e basicamente o comportamento agressivo dos 

alunos no ambiente escolar, fato muito comum nas escolas publicas do Brasil. 

Por fim concluímos que o estudo das representações sociais é imprescindível para 

se entender o problema da agressividade no ambiente escolar, pois a partir do “senso comum” 

dos professores conseguimos detectar as principais informações sobre este problema que 

desafia todos nós educadores. 
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