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"Nos pedirnos com insistencia
Nao digarn nunca: isso e natural I

Diante dos acontecirnentos de cada dia
Nurna epoca em que reina a confusao

Em que corre 0 sangue.
Em que se ordena a desordem,

Em que 0 arbitnirio tern [o[(;;ade lei,
Em que a hurnanidade se desurnaniza,

Nao digarn nunca: isso e natural I"
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Durante 0 ana 2000, no periodo de man;:o a dezembro, participei do Projeto de Extensao

Universitaria "Saude e Violencia Escolar" realizado na Escola Municipal de 10 Grau Vereador

Carlos Pessoa de Brum, situada na rua Aboliyao, bairro Restinga Velha. Este projeto esta

sendo coordenado pelo Prof Dr. Renato Zamora Flores, sendo a equipe composta por

estagiarios dos cursos de medicina, enfermagem, psicologia e biologia da Universidade

Federal do Rio Grande do Sui - UFRGS - e outras universidades.

o referido projeto, consiste em fornecer atendimento clinico a crianyas e adolescentes

dessa Escola Publica, os quais sac encaminhados pelos professores durante os conselhos de

classe e/ou em outras situayoes em que tais profissionais sintam a necessidade de

encaminhamento. 0 objetivo geral deste projeto consiste em fornecer a crianyas e

adolescentes modelos alternativos e eficientes de lidarem com os problemas do cotidiano sem

necessidade de recorrerem a violencia fisica, promovendo dialogos entre partes conflitantes,

estimulando estrategias comportamentais cognitivas e promovendo 0 desenvolvimento da

empatia, auto-estima e competencia social. Os professores preenchem urn parecer descritivo

dos alunos, constando os motivos de encaminhamento deste para 0 atendimento a ser

realizado pela nossa equipe. As principais queixas contidas em tais encaminhamentos se

referem a: agressividade e dificuldade de aprendizagem
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"0 fen6meno da agressao entre os seres humanos e abordado em
disciplinas tao distintas como a biologia, a antropologia e a
psicologia. Cada area do conhecimento ve 0 tema sob uma
diferente perspectiva ..."

"Entre as tribos de indios americanos, os Comanches e os
Apaches criavam seus filhos para serem guerreiros, ao passo que
os Nepis e os Zunis valorizavam orientavoes pacificas, nao
violentas. "
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"As familias que parecem ter as crianvas menos agressivas
parecem ser aquelas onde se pratica uma combinavao de nao-
permissividade, nao-punivao e nao-rejeivao".

"Os meninos saG particularmente propensos a reagir com
agressao fisica quando saG atacados ou quando alguem interfere
em suas atividades. Em urn estudo de observavao de crianvas
pre-escolares, os meninos eram atacados apenas ligeiramente



com maior frequencia do que as meninas, porem eram duas
vezes mais propensos a responder com urn contra-ataque"
(Parke e Slaby apud Mussem, 1988, p. 357).

"as crianvas altamente agressivas nos primeiros anos tern a
probabilidade de 0 serem quando alcanvam a adolescencia e a
fase adulta. As nao agressivas tendem a continuar assim."

"As salas de aula estao cada vez mais repletas de alunos que
gritam, empurram, arranham, batem. As atitudes agressivas
parecem explodir a qualquer instante, tanto por parte dos alunos
quanta por parte do professor"



"Nao existem ,crianyas agressivas, assim como nao existem
crianyas hipercineticas, deficientes mentais, dislexicas, etc. Se



eu digo que uma crianya e agressiva, esta agressividade se
transform a em parte de sua identidade".

"Os enfermeiros estao se preparando para oferecer atenyao
primaria de saude aos escolares mediante a avaliayao de
problemas fisicos, psiquicos de comportamento e aprendizagem
para dar atenyao integral a crianya sadia". (Oda apud Duarte,
1992, p. 85).





o estudo foi conduzido segundo 0 enfoque de pesquisa qualitativa, utilizando 0 metodo

explorat6rio descritivo.

Segundo Souza (1993, p. 21), "a pesqUisa qualitativa responde a questoes muito

particulares. Ela se preocupa nas ciencias sociais, com urn nivel de realidade que nao pode ser

quantificado" .

Segundo Triviiios (1987, p. 109): "os estudos explorat6rios permitem ao investigador

ampliar sua experiencia em tome de determinado problema". 0 pesquisador planeja urn

estudo explorat6rio para descobrir os elementos necessarios que the permitam, em contato

com determinada populac;:ao,obter as informac;:oesque necessita. (Triviiios, 1987)

o estudo teve como participantes selS professores da Escola Municipal de 10 grau

Vereador Carlos Pessoa de Brum que foram escolhidos aleatoriamente e que concordaram em

participar da investigac;:ao. Os participantes assinaram em duas vias de igual teor 0 Termo de



Consentimento Infonnado (anexo A), ficando uma vIa com 0 participante e outra com 0

pesquisador responsavel.

Na busca qualitativa, a preocupayao se da pelo aprofundamento e abrangencia da

compreensao do que sera estudado, nao sendo portanto, de carater numerico. A amostra

considerada a melhor possivel e aquela que e capaz de refletir a totalidade nas suas multiplas

dimensoes (Minayo, 1993).

A Escola Municipal de 10 grau Vereador Carlos Pessoa de Brum situa-se na rua

Aboli<;;ao, sIn, Bairro Restinga Velha em Porto Alegre. Este bairro e caracterizado pela

realocayao foryada, na decada de 1960 e 70, de favelas (vilas) que criavam dificuldades nas

regioes mais centrais do municipio.

Para a coleta de informayoes, foi utilizada uma entrevista semi-estruturada individual

(anexo b) e urn gravador para gravar as informa<;;oesobtidas com os entrevistados As fitas,

que contem as entrevistas e suas respectivas transcri<;;oesestao guardadas como document os.

De acordo com Minayo (1993), a entrevista semi-estruturada combina perguntas

fechadas ou estruturadas e abertas, sendo que 0 entrevistado tern a possibilidade de discorrer 0

tema proposto, com ausencia de respostas ou condi<;;oesprefixadas pelo pesquisador

Conforme Andre e Ludke (1986), e importante que durante a entrevista haja a cria<;;ao

de uma rela<;;aode intera<;;ao, havendo uma influencia reciproca. 0 mesmo refere que a



vantagem da entrevista sobre outras tecnicas e que permite a captayao coerente e imediata da

informayao.

o inicio da coleta de informayoes ocorreu apos reuniao como a Diretora da Escola no

dia 07/0512001, onde apresentei 0 meu Projeto de Pesquisa explicando-lhe como seria

desenvolvido 0 estudo junto aos professores. A Diretora da escola concordou com a

realizayao da pesquisa, mostrando-se disponivel para auxiliar-me se necessario. A coleta de

informayoes iniciou-se entao no dia 1010512001 e terminou no dia 28/0512001, totalizando

seis entrevistas realizadas com durayao media de dez minutos cada. As entrevistas ocorreram

sempre nas segundas e quintas-feiras, no tumo da tarde, na sala destinada ao atendimento dos

alunos.

Para que fossem cumpridos os aspectos eticos desta pesqUlsa, foi utilizado 0

"Consentimento Informado" (Goldim, 1997), por escrito e previo dos entrevistados. A

entrevista so foi realizada apos esta confirmayao. Para manter sigilo sobre a identidade dos

respondentes, foram utilizados nomes ficticios. 0 projeto foi avaliado pela Comissao de Etica

do Hospital de Clinicas de Porto Alegre, recebendo aprovayao para a sua execuyao.

As entrevistas [oram analisadas dentro da abordagem da analise de conteudo de

BARDIN (1977), que visa analisar os conteudos de modo classificatorio. Segundo BARDIN,

esse modo de analise de conteudo e 0 exemplo mais classico e conhecido na interpretayao de

respostas a perguntas abeI1as, como e 0 caso das entrevistas



Na segunda fase, 0 momento e de aplicarmos 0 que foi definido na fase anterior. E a fase mais
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II - Reac;;aodos professores £rente
a conduta agressiva
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III - Fatores relacionados com
conduta agressiva.

que se fac;;adela. E uma especie de combustivel indispensavel para evitar a extinc;;ao das



nao tern respeito pelos limites estabelecidos pelo gropo".
(Bia)

"Que grita, que xinga os outros, independente se e com os
professores ou com os colegas, que chuta a porta". (Bia).

" ...aluno que nao consegue manter 0 respeito com seu colega, ...
- come~a: porque tu e bobo, chato - daqui a pouco ele come~a a
avan~ar ... atira urn g'iz, atira urn lapis". (Ana)

"0 aluno que agride com palavras ou com gestos ou ate com
violencia." (Beti)



" ... e aquele cara que tu nao consegue ter controle sobre ele, nao
adianta dizer para parar, ... segurar porque ele segue batendo,
segue dando, segue surrando nao interessa quem seja". (Ana)

nao seria assim urn aluno agresslvo, senam atitudes
agressivas". (Ana)



agressivo, agitado ...". E necessario que estes tenham muito cuidado para nao falarem dessa

aprendizado. E importante que todos os profissionais tenham cuidado com essa questao dos

"... nunca tive nenhum aluno agressivo a ponto que eu
percebesse assim na sala de aula ..." (Ana)



"Se eu, frente a urn ato agressivo dirigido a minha pessoa, nao
consigo usar minha capacidade criativa para situar-me frente a
esta situa'Yao e poder no minimo pensa-la, sou eu quem estou
agredindo a mim mesma, mais do que 0 aluno que esta me
agredindo. "
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"Eu procuro acalmar-te acalma fulano. S6 quero saber 0 que
aconteceu". (Rosa)

acerca do acontecido. E importante que se mostre a crianc;a altemativas mais saudaveis de se
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"Tenho, muitas vezes, necessidade de repreender, de dizer que
nao e assim, de falar mais alto, de gritar, chegando ate a agir
com agressividade, a agressividade verbal e claro". (Maria)

autoritarios. E sabido que somente quem esta privado de algo e precisamente quem tern 0

"Procuro tratar eles como se fossem meus filhos. Sempre digo
para eles: eu sou mais amiga de voces, gosto de voces como se
fossem meus filhos" (Rosa)



"Se for algo generalizado na turma, eu procuro fazer urn
trabalho mais especifico em cima daquilo que foi apresentado".
(Beti)

"A gente tern que cuidar na hora de trabalhar com eles ... com
jogos e atividades que favoreyam 0 toque sem ser essa coisa do
empurrao, do tapa, do chute". (Ana)



"... alguma coisa do ambiente familiar, alguma coisa que
perturbe em casa." (Beti)



" ... dentro da escola, e 0 reflexo de uma residencia onde a
familia esta super -desestruturada ..." (Ana)

"0 fato da agressividade acontecer dentro do ambiente escolar e
porque ja existe uma confusao. Eles nao tern muito bem
estruturada a questao familiar, a questao de casa." (Bia)

"Eu vejo que eles vem de fora com uma carga enorme de
agressividade ... a maioria nao recebe ajuda quanto aos trabalhos
escolares, os pais nem sabem se eles vem com 0 cademo".
(Rosa)
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As familias super-protetoras causam problemas para 0 desenvolvimento infantil it

medida que impedem a crianc;;a de cometer seus proprios erros e aprender com isso. Para

Souza (1978), a crianc;;acriada em urn lar superprotetor tem poucas oportunidades de ac;;aoe

de explorac;;ao do ambiente, 0 que Ihes reduz as possibilidades de aprendizagem. Alem disso, a

satisfac;;ao imediata de seus desejos impulsivos gera uma baixa tolerancia a frustrac;;ao, 0 que

poderia ocasionar uma maior predisposic;;ao ao desenvolvimento de agressividade. Colavitti

cita Araujo ao descrever as consequencias da ausencia de limites e excesso de mimos sobre 0

comportamento da crianc;;a:"a ausencia de limites e 0 excesso de mimos em casa podem fazer

com que a crianc;;a fique egoista, chata, agressiva, enfim, nao slga as regras basicas de

convivencia em grupo" (Araujo apud Colavitti, 2001, p. 142).

Observamos durante os nossos atendimentos na escola que as crianc;;asprovenientes de

urn lar superprotetor apresentam poucas noc;;6esde limites, determinando caracteristicas de

conduta que tornam dificil a sua convivencia em grupo. Como resposta, a crianc;;aapresenta

urn comportamento agressivo, muitas vezes devido a essa dificuldade de obter relac;;6essociais

satisfatorias com as outras crianc;;as.As familias desestruturadas, muitas vezes, sac aquelas em

que 0 re1acionamento com a crianc;;a se faz por meio de urn dialogo urn tanto alienado. E

comum nestas familias a rotatividade de seus membros, fazendo com que a crianc;;afique ora

com 0 pai, ora com a mae, ora com os avos. Esta situac;;aopode agravar problemas de auto-

estima da crianc;;a E esperado que as manifestac;;6es de agressividade e violencia estejam

presentes neste ambiente, 0 que faz com que a crianc;;areproduza em sala de aula as mesmas

ac;;6esque vivencia em seu lar



"Eles buscam 0 social e 0 social deles tambem esta muito
desestruturado - no clube, no som, na escola de samba ou na
rua. As mesmas coisas que eles fazem nesses lugares eles fazem
na escola tambem". (Bia)

"E complicado falar contra a droga quando, na minha sala de
aula, eu tenho 0 filho do traficante, 0 usuano de drogas". (Ana)

"E dificil falar de higiene quando sei que 0 cara, com urn frio de
3° ou 4° tern agua gelida em casa." (Ana)

"Eu falo em banho, em higiene, falo em habitos de higiene
quando a casa dele e urn muquifol" (Ana)

"Muitas vezes 0 rapaz, a mocinha, 0 menino, a cnanya e
agressiva com 0 colega porque ela sabe que esta fedendo. Ela
nao quer que 0 colega chegue perto entao eJa e agressiva". (Ana)



E precise que estejamos cientes de todo esse contexto e sua colabora<;:ao para 0

"Pode ser alguma coisa da turma, de repente ele nao e aceito
pela sua maneira de ser dentro da turma". (Beti)

" ... avalio isso - essa frustrayao, essa baixa toledincia deles. Ele
se frustra e nao consegue fazer dai sim se torna agressivo."
(Maria)



"0 tempo inteiro eles esHio se tocando ... nao e so uma quesHio
de agressividade e violencia, e falta de contato humano-" (Ana)

"... 0 carinho que a minha mae nao me dei, eu dou urn tapa nele
porque pelo menos eu estou tocando em alguem, e a gente
percebe isso entre eles." (Ana)

E importante que, diante de uma crianva com condutas agressivas, procuremos entender
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problemas de saude que a gente sabe que nao e pouco que
tern por aquil" (Ana)

"Eu ja percebi alunos que tern problemas neurol6gicos, que a
gente percebe que nao e urn problema apenas social". (Beti)

"A gente e que esta no meio de duas paredes, prensado. Num
lado 0 aluno, que tu sabes que tern que assistir as necessidades
dele e 0 outro lado e de uma sociedade que te pressiona a
mostrar que existe 0 outro lado" (Ana)



A escola atualmente, e uma institui~ao em que a crian~a desenvolve a maior parte da

sua socializ;q.cao. E uma institl}icao. que e reconheciqa. oficialmente. como um ~sQaco de

defesa dos direitos das crian~as e dos adolescentes. Nesse sentido, a escola poderia ser de fato

um local propicio a reflexoes sobre as rela~oes entre pais e filhos em tome de questoes

concretas como violencia, desnutri~ao, faha de multiplos recursos com que se defrontam as

familias de baixa renda no Brasil.



Os resultados do presente estudo apontam que os professores, em sua maIOna,

consideram como crianya agressiva aquela que nao tern respeito e limites no convivio social.

Seus depoimentos demonstram que a agressividade, tanto a fisica como a verbal, esta cad a

vez mais presente no ambiente escolar, ja fazem parte do cotidiano de trabalho destes

profissionais. Porem, a agressividade verbal tambem aparece na relayao professor-aluno em

sala de aula.

o dialogo parece ser a conduta mais utilizada pelos professores diante de uma situayao

de agressividade entre os alunos. Se a situayao nao for resolvida desta maneira, os professores

encaminham os alunos envolvidos para 0 SOE.

Os professores identificaram, de diversas maneiras, que a conduta agressiva dos alunos

e uma repetiyao dos comportamentos de terceiros: eles sac violentos por serem criados sem

atenyao dos adultos, em familias complicadas e violentas, aprendendo com os mais velhos a

se tornarem agressivos. As condiyoes s6cio-econ6micas tambem foram bastante citadas pelos

professores como agravantes para a manifesta<;:aodo comportamento agressivo A questao da

afetividade da crianya tambem foi abordada Para os professores, a baixa auto-estima de

algumas crian<;:astern sido bastante evidenciada, diftcultando a aprendizagem e trazendo

problemas de comportamento.

Com base nestes resultados, fayamos algumas considerayoes.
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Esta pesquisa esta sendo realizada para 0 trabalho de conclusao do curso de
Enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande do Rio Grande do SuI. 0 objetivo desta
pesquisa e saber 0 que voce pensa a respeito da agressividade no ambiente escolar Sera feita
uma entrevista semi-estruturada individual, utilizando-se urn gravador para gravar suas
respostas. Ap6s transcritas para 0 papel, esta fita sera desgravada.

Pelo presente consentimento informado, declaro que fui esclarecido(a), de forma clara e
detalhada, livre de qualquer forma de constrangimento e coenyao, dos objetivos, da
justificativa, dos procedimentos que serei submetido(a), dos riscos, desconfortos e beneficios
do presente Projeto de Pesquisa.

Fui, igualmente, informado(a):
- da garantia de receber resposta a qualquer pergunta ou esclarecimento dos

procedimentos, riscos, beneficios e outros assuntos relacionados com a pesquisa;
- da liberdade de retirar meu consentimento, a qualquer momento, e deixar de participar

do estudo, sem que isto me traga qualquer tipo de prejuizo;
- da seguranc;:ade que nao serei identificado e que se mantera 0 carater confidencial das

informac;:oesrelacionadas com a minha privacidade;
- do compromisso de proporcionar informac;:ao atualizada obtida durante 0 estudo, ainda

que esta possa afetar a minha vontade em continuar participando.
o pesquisador responsavel por este Projeto de Pesquisa e Patricia Menezes Castilhos,

fone: 3223-6040/9696-3334.

Observac;:ao: 0 presente documento, baseado no item IV das Diretrizes e Normas
Regulamentadoras para a Pesquisa em Saude (Resoluc;:ao 196/96), sera assinado em duas vias,
de igllal teor, ficando uma via em poder do vollintario e outra com 0 pesqllisador responsavel.



Quais os fatores que voce considera estarem relacionados com a conduta
agressiva dentro do contexto escolar?
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