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RESUMO 

 

André de Freitas Souza Costa. Educação Física e comportamento agressivo: uma 

proposta de intervenção. 2017.  Produto Final (Especialização em Docência da Educação 

Básica na Disciplina Educação Física) - Colégio Pedro II, Pró-Reitoria de Pós-Graduação, 

Pesquisa, Extensão e Cultura, Rio de Janeiro, 2017. 

 

A indisciplina, seguida de casos de violência no ambiente escolar, sempre foi um 

grande empecilho para o bom andamento das aulas, principalmente em escolas 

situadas em locais onde a violência é muito comum. Com a finalidade de diminuir 

esse cenário, o objetivo dessa pesquisa foi buscar entender os porquês de os alunos 

se comportarem dessa forma e desenvolver atividades que tornassem os alunos 

mais respeitosos uns com os outros. Foi utilizada a metodologia da pesquisa-ação 

de cunho qualitativo, empregando um questionário aberto para melhor conhecimento 

das opiniões dos alunos. A pesquisa foi desenvolvida com uma turma de quinto ano 

do Ensino Fundamental (352) na Escola Municipal Jardim Gláucia, no Município de 

Belford Roxo, Estado do Rio de Janeiro. As intervenções aplicadas foram uma 

gincana esportiva-cultural, onde o respeito pelo outro era o foco principal e a 

Meditação Laica Educacional, além da mudança na qualidade da regência do 

professor diante da turma. Pode-se concluir que a Educação Física possui inúmeras 

práticas possíveis com potencial de mudar a atitude e consequentemente melhorar o 

comportamento dos alunos. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

  Sabe-se que um dos maiores problemas que um professor pode encontrar 

para por em prática uma aula onde haja aprendizagem desejável por parte dos 

alunos é binômio indisciplina-agressividade. Segundo Aquino (1996), a indisciplina 

pode ser entendida como a revolta contra normas existentes, ou pelo simples 

desconhecimento delas, portanto, há que se situar em cada caso especificamente. 

Vale ressaltar que crianças e adolescentes são, por natureza, seres agitados e 

curiosos, o que acaba os levando a uma inquietude difícil de ser controlada.  

  Quando se fala em indisciplina, temas como desobediência, falta de limites e 

violência – verbal e física – vêm imediatamente à tona. Loeber & Hay (1997, p.373) 

definem conduta antissocial ou agressiva como “aquela que inflige dano físico ou 

psicológico ao outro; e/ou perda ou dano de propriedade, podendo ou não constituir 

uma infração às leis vigentes.” (MARTINS, 2005).  

  Entende-se que a escola possui um papel de suma importância nesse 

processo de diminuição da agressividade dos alunos, para que passem a pensar e 

agir respeitando as normas e as pessoas. A escola da pesquisa abrange o Ensino 

Fundamental (1º e 2º ciclos) e se situa numa área carente, onde não há a estrutura 

necessária para se viver de forma tranquila, além de contar com frequentes casos 

de violência, por conta do tráfico de drogas, necessitando de elementos diferentes 

dos diariamente presenciados pelos alunos. Muitos deles, por não possuírem uma 

base familiar bem estruturada e bons exemplos a serem seguidos, acabam apenas 

reproduzindo essas atitudes, possivelmente tornando-se crianças e adolescentes 

que não pensam nas consequências dos seus atos e consequentemente viram 

pessoas agressivas. Webster-Stratton (1997) destaca que diversos estudos têm 

demonstrado uma alta continuidade entre crianças que apresentam transtorno 

desafiador opositivo e externalização de problemas nos primeiros anos pré-

escolares e adolescentes que apresentam transtorno de conduta. 

   A Educação Física, através de suas mais variadas atividades – esportes, 

jogos, atividades competitivas e cooperativas -, que contém, quase sempre, uma 
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regra a ser seguida e devem valorizar as diversidades entre seus praticantes, pode 

ser uma grande aliada para que se chegue nesse objetivo.  

  Conforme os Parâmetros Curriculares Nacionais (1997), os praticantes das 

aulas de Educação Física devem ter acesso a uma gama ampla de papeis sociais, 

que os faz perder o preconceito em relação ao diferente, desenvolvem cooperação e 

a tolerância e são preparados para a vida adulta, assimilando que vivemos numa 

sociedade heterogênea e que as diferenças são enriquecedoras para o ser humano. 

  Isso posto, pode-se considerar que as aulas de Educação Física – através 

dos inúmeros procedimentos possíveis a serem desenvolvidos - têm grande 

potencial para melhorar os fatores indisciplina e agressividade de crianças e 

adolescentes, podendo modificar seus conceitos sobre respeito, tornando, por 

consequência, a relação interpessoal entre eles mais próxima da ideal. Como o 

grupo de alunos sujeitos do trabalho possuem as características mencionadas acima 

– indisciplinados e agressivos -, fez-se necessário um planejamento de intervenções 

para atenuar esse problema, que atrapalhava o andamento das aulas. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

Fazer com que, através das aulas de Educação Física, os casos de 

indisciplina e violência diminuam. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

a) conhecer melhor os alunos, através de questionário;  

b) lidar com os alunos de forma menos impositiva durante as aulas; 

c) criar estratégias com o intuito de aumentar o respeito entre os 

alunos. 
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3 JUSTIFICATIVA 

   

O presente trabalho pretende abranger assuntos muito recorrentes no 

ambiente escolar: indisciplina e violência. Quando se é criança ou adolescente, há 

uma constante busca pela inserção em grupos sociais e, quando a violência se faz 

presente, tudo fica mais complicado. De acordo com Mendes (2010), a aceitação 

pelos pares é fundamental para o desenvolvimento da saúde de crianças e 

adolescentes, promovendo as suas habilidades sociais e fortalecendo a sua 

capacidade de gerir situações de estresse. 

    Esse tema – indisciplina-violência – deve ser tratado com muita atenção 

por parte da escola e dos professores, pois crianças e adolescentes agressivos e 

com dificuldades de respeitar pessoas e regras, têm chances maiores de se 

tornarem adultos violentos. Em muitos casos, situações de pequenas agressões 

(físicas, verbais ou psicológicas) passam sem ser percebidas, tamanha a recorrência 

com que ocorrem, principalmente nas escolas que ficam em regiões mais carentes. 

O grande risco é que esses “pequenos” casos de violência se tornem normais ou até 

mesmo acabem numa tragédia de maiores proporções – seja ainda no período 

escolar ou já na vida adulta. 

  Como a Educação Física possui uma gama bem grande de atividades a 

serem desenvolvidas, pode se tornar uma boa aliada nessa tentativa de mudança de 

ver o colega de turma como um ser que merece respeito, e não somente socos, 

pontapés ou agressões verbais. 

  Desta forma, decidi por uma intervenção junto aos alunos de uma turma de 

quinto ano do Ensino Fundamental da Escola Municipal Jardim Gláucia, que fica no 

bairro Jardim Gláucia, na Cidade de Belford Roxo, Estado do Rio de Janeiro, pois 

uma boa parte dos alunos dessa turma se enquadra no perfil acima descrito. 
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4 METODOLOGIA 

 

  A metodologia empregada foi o da Pesquisa-ação. De acordo com Rato 

(2011), esse modelo é uma crítica ao modelo clássico, que pelo fato da distância 

entre o observador e o objeto da pesquisa deixa o resultado mais distante da 

realidade. Tripp (2005), diz que a pesquisa-ação educacional é principalmente uma 

estratégia para o desenvolvimento de professores e pesquisadores de modo que 

eles possam utilizar suas pesquisas para aperfeiçoar seu ensino e, em decorrência, 

o aprendizado de seus alunos. Ainda segundo Tripp (2005), a solução de problemas, 

por exemplo, começa com a identificação deles, o planejamento de uma solução, 

sua implementação, seu monitoramento e a avaliação de sua eficácia. 

  A fim de se obter maior aproximação com a realidade da situação problema 

da pesquisa, a abordagem aplicada é de cunho qualitativa, pois nela há o enfoque 

nos indivíduos – ou grupo deles – em seu contexto social, sem que exista a 

preocupação com a relevância numérica ou estatística. Minayo e Sanches (1993) 

dizem que essa abordagem se adequa, por exemplo, ao estudo de um grupo de 

pessoas afetadas por uma doença, ao estudo do desempenho de uma instituição, ao 

estudo da configuração de um fenômeno ou processo. É, portanto, de maior 

relevância subjetiva do que objetiva, medindo situações que são mais fáceis de 

serem medidas através da observação. 

  Para a escolha da amostra para a pesquisa foram utilizadas observações 

pessoais durante as aulas com diversas turmas do mesmo ano e faixa etária, 

surgindo assim o destaque para a turma presente no estudo, além de conversas 

com outros professores - inclusive com o professor regular da turma em questão. 

Martins (1996) afirma que a metodologia da observação possibilita olhar para as 

apropriações reais e potenciais que acontecem de baixo para cima: a partir dos 

sujeitos individuais que vivenciam diariamente o ambiente escolar. Além disso, ela 

cria a possibilidade de se construir um conhecimento que permite o estabelecimento 

de relações mais reais com os processos que se dão no interior das escolas. 

  A amostra dessa pesquisa é composta pelos alunos da turma de quinto ano, 

a 352, com 40 alunos. A turma foi escolhida para ser parte desse trabalho, pois é, 

dentre as sete turmas de quinto ano da escola, a maior e, talvez – também - por 
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esse motivo, a com mais casos de alunos agressivos e desrespeitosos. Foram 

sujeitos do trabalho alunos de uma turma de quinto ano, com idade entre 10 e 13 

anos, pois se mostravam, em diversas situações, intolerantes, arredios e bastante 

agressivos com seus colegas de classe, fazendo com que não houvesse o mínimo 

respeito pelo próximo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

11 
 

4.2 ETAPAS METODOLÓGICAS 

4.2.1 IDENTIFICAÇÃO DO PROBLEMA: 

  

 Durante as aulas de Educação Física ocorriam diversos casos de indisciplina 

que, em algumas situações, acabavam desencadeando em atos de agressividade. 

Isso atrapalhava demais o andamento das aulas e a convivência dos alunos.   Para 

a coleta de dados antes da intervenção, a fim de que se conseguisse chegar a uma 

comparação de como os alunos se portavam antes e após a intervenção, foi feito um 

questionário aberto, o qual 35 alunos responderam, além de constante observação, 

onde eram anotados os casos de agressão – física e verbal - ocorridos durante as 

aulas de Educação Física. Fraser e Gondim (2004) ao falarem sobre a entrevista 

como método de pesquisa, dizem que é a forma específica de conversação que 

favorece o acesso direto ou indireto às opiniões, às crenças, aos valores e aos 

significados que as pessoas atribuem a si, aos outros e ao mundo circundante.  

   Antes do questionário ser aplicado, foi esclarecido junto aos alunos o que 

deveria ser entendido como agressividade e ser violento (exemplos como 

xingamentos e agressão física, fossem por quaisquer motivos, foram a base para 

definir o conceito desses comportamentos, já que nem todos possuem o mesmo 

critério sobre eles) e eles não foram informados que haveria uma pesquisa com a 

turma.  

23/8 – Aplicação do questionário aberto, que visou a conhecer melhor o perfil 

de cada aluno e obter algumas opiniões. Vale reforçar que houve uma prévia 

explicação sobre o que eles deveriam considerar o ato de respeitar – gestos como 

não agredir, verbal e fisicamente, e obedecer foram alguns dos requisitos - e foi 

pedido que as respostas fossem dadas da forma mais sincera possível, mesmo que 

as respostas fossem ruins. 

4.2.2 PLANEJAMENTO DA INTERVENÇÃO: 

   

Para trabalhar o desenvolvimento da atitude respeitosa entre os alunos, foi 

escolhido, inicialmente, o “Jogos Olímpicos Jardim Gláucia”, uma gincana onde os 
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alunos teriam que trocar ideias – e respeitar as dos colegas – em atividades 

preliminares (criação do hino e confecção de bandeiras das equipes), além de 

competirem em provas esportivas, culturais e de raciocínio lógico. O ato de respeitar 

os companheiros de equipe e os adversários seria requisito importantíssimo e 

passível de punição.  

  A atividade foi substituída, por conta das paralisações e greves, pela 

Meditação Laica Educacional, que objetivava fazer com que os alunos pudessem se 

auto-observar e autoavaliar, além de se manterem mais calmos. Concomitantemente 

às intervenções, houve uma mudança na forma de agir do professor perante a 

turma.  

 Antes, para se conseguir o silêncio e a atenção dos alunos, 

eram utilizados gritos, apitos e, em situações mais drásticas, murros na mesa 

(quando a aula era em sala).  

 Passou-se a “respeitar” o momento que os alunos precisariam 

para ficar em silêncio, deixando-nos, no tempo deles, atenderem à 

necessidade do professor dar andamento à aula.  

  No início, houve bastante demora, chegando a se perder quase que a aula 

inteira, mas com o passar das semanas, os alunos foram entendendo, por eles 

mesmos, a importância do silêncio e da atenção deles para que as aulas 

transcorressem de maneira satisfatória. 

4.2.3 DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA 

 

30/8 – Apresentação do projeto para os alunos: nesse dia houve a explicação 

de como transcorreriam os Jogos Olímpicos Jardim Gláucia e foi focado que o 

respeito pelos companheiros de equipe e pelos das equipes adversárias seriam, 

além da competição em si, os principais pontos a serem considerados. Cabe 

observar que os integrantes que infringissem a regra “mau comportamento” 

poderiam ser eliminados dos Jogos. Todos os alunos foram informados acerca das 

regas e aconteceu a divisão dos alunos por categorias, onde eles mesmos definiram 

em qual se encaixariam, através de suas próprias qualidades, o que já foi uma 

maneira de medir se haveria respeito entre eles. 
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6/9 – Começo das atividades preliminares: os alunos, já divididos por 

categorias de habilidades, começaram a fazer as tarefas prévias dos Jogos. Os 

alunos que ficaram responsáveis pela confecção das bandeiras e pela criação dos 

hinos de cada equipe iniciaram as tarefas. Nessa etapa, os alunos tiveram que 

compartilhar os materiais disponibilizados, do mesmo espaço físico, além de 

respeitarem as opiniões e ideias de outros integrantes.  

Figura 1 – Alunos elaborando as primeiras tarefas da Gincana. 

Fonte: Elaboração própria 

13/9 – Continuação e finalização das tarefas preliminares: nesse dia os 

trabalhos iniciados na aula anterior foram praticamente finalizados. As bandeiras das 

equipes ficaram prontas e os hinos estavam bem encaminhados. A partir da semana 

seguinte começariam os Jogos, com desfile das delegações com as bandeiras 

confeccionadas, o canto dos hinos criados e início das atividades práticas.  

20/9, 27/9, 4/10 – Greve no Município de Belford Roxo 

Em decorrência do período em que não teve aula – o que ocasionou o 

cancelamento dos Jogos Olímpicos Jardim Gláucia – houve uma mudança na 

estratégia de intervenção com a turma. Durante o Programa de Residência Docente, 

do Colégio Pedro II, conheci a Meditação Laica Educacional, que serve, dentre 
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outras coisas, como estratégia pedagógica para o professor utilizar como recurso 

didático para uma educação emocional.  

4.2.3.1 MUDANÇA NA INTERVENÇÃO E MONITORAMENTO ATRAVÉS DA 

OBSERVAÇÃO SISTEMÁTICA: 

   

A Meditação Laica Educacional, como estratégia didática pedagógica, pode 

ser utilizada pelo professor no momento em que ele considerar adequado e, por 

isso, foi realizada algumas vezes no início da aula e outras ao final, sem prévia 

definição. Houve vezes que ela acontecia em sala, pois o conteúdo seria teórico 

naquele dia, e em outras vezes ocorreu no espaço físico (uma espécie de pátio) em 

que as aulas práticas eram feitas. Eu não determinei se a prática aconteceria antes 

ou após o conteúdo aplicado no dia, era de acordo com a forma que a turma 

chegava para aula de educação física. Se chegavam mais agitados, eu deixava pra 

aplicar no final, se chegavam menos agitados (porque sempre estavam), eu fazia no 

início. Como no primeiro dia de meditação metade da turma estava presente e por 

ser um fato novo, eles se mostraram interessados (com poucas exceções). Quanto 

aos alunos que ou faziam às vezes ou nunca, eles, em alguns dias, respeitavam os 

demais e em outros não. Como recurso de regência de turma eu tentava chamar a 

atenção deles, mas cheguei a retirá-los do ambiente enquanto a meditação 

transcorria. 

11/10 – Meditação Laica Educacional :  a turma nesse dia estava 

relativamente pequena (18 alunos) e a prática, precedida por uma explicação acerca 

do que seria a MLE, foi feita por 10 alunos, do início ao fim, tendo os demais ou 

perdendo o foco, ou desistindo. Terminada a meditação, palavras como PAZ, 

RELAXAMENTO E SONO foram as mais ditas para definirem a atividade. Os alunos 

que não conseguiram fazer até o final por algum motivo atrapalharam em alguns 

momentos e tiveram que ser repreendidos. A meditação foi feita no final da aula e os 

alunos foram para sala mais tranquilos e relaxados do que normamente iam. 
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Figura 2 – Alunos da turma 352 meditando pela primeira vez 

 

Fonte: Elaboração própria 

18/10 – Meditação Laica Educacional: nessa aula a turma estava bem maior 

do que na primeira (33 alunos estavam presentes) e houve uma dificuldade maior 

para que a maioria se concentrasse, também pelo fato de ser uma novidade para os 

que tinham faltado na semana anterior. Apenas 18 pessoas praticaram a MLE do 

início ao fim e as palavras mais mencionadas após o término foram AMOR, PAZ, 

RELAXADO E NADA. Dessa vez quem não praticou a MLE, com poucas exceções, 
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respeitou os colegas que fizeram. Novamente a atividade foi realizada no final da 

aula e a sensação a mesma da semana anterior. 

25/10 – Meditação Laica Educacional: a turma teve 31 alunos nesse dia e 17 

desses participaram da atividade do início ao fim. Dos que não fizeram – 

parcialmente ou por completo – a maioria respeitou os participantes, mas houve 

alunos que tiveram que ser retirados para que a MLE acontecesse tranquilamente 

até terminar. As palavras mais faladas para definir o sentimento foram RELAXANTE, 

PAZ E TRANQUILIDADE. Dessa vez experimentei fazer a prática no início da aula. 

Gostei muito do resultado, pois pude observar alguns alunos dos mais agitados e 

agressivos um pouco mais tolerantes em situações em que teriam atitudes mais 

impulsivas. 

01/11 – Meditação Laica Educacional: de um total de 27 alunos, 15 alunos 

conseguiram fazer a MLE do início ao fim. Os que não estavam afim de fazer ou que 

não conseguiram se concentrar totalmente, respeitaram e se mantiveram quietos. 

SONO, PAZ E RELAXAMENTO foram as palavras mais mencionadas.  Mantive a 

prática ao início da aula, pois havia gostado do resultado da aula anterior e o que 

percebi foram novamente alguns alunos mais tranquilos. 

Foto 3 – Alunos da turma 352 meditando 

Fonte: Elaboração própria 
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08/11 – Meditação Laica Educacional: nessa aula a turma estava cheia, 

contando com 35 alunos e, por algum motivo que não consegui identificar, a grande 

maioria estava muito agitada e intranquila. Por conta disso, somente 10 alunos 

praticaram por completo. Tive que retirar alguns alunos do local da aula, pois eles 

estavam atrapalhando demais o andamento da meditação. As palavras mais faladas 

foram AMOR, RELAXADO E BOM. Não consegui observar o resultado satisfatório 

das duas aulas anteriores, principalmente pelo fato da turma ter vindo para aula 

excessivamente agitada. 

29/11 – Meditação Laica Educacional: como nas duas semanas anteriores 

não houve aula (feriado dia 15 e semana de provas dia 22) e pelo fato de alguns 

alunos já terem obtido nota suficiente para serem aprovados, nesse dia a turma 

estava com poucos alunos (14). Desse total, 9 fizeram do início ao fim e disseram 

palavras como BOM, PAZ E AMOR para definirem a prática. Voltei a fazer 

novamente a fazer a atividade no final da aula e todos voltaram para suas salas 

aparentemente mais calmos e quietos. 

Nos dias 6, 13 e 20 de Dezembro não tive contato com a turma pois houve 

Conselho de classe e recuperação nesse período. 

4.2.4 AVALIAÇÃO 

   

Ao final do ano letivo, após ser diagnosticado o problema em questão 

(agressividade), transcorrerem as atividades interventivas, com o propósito de 

melhoria da forma de pensar e agir dos alunos e posterior comparação dos dados, 

através da observação e registro, intencionou-se compará-los com eles mesmos. 

Essa equiparação de informações se deu através da observação da maneira de agir, 

juntamente com o registro das atividades realizadas pela turma. Para levantar os 

dados do questionário aberto feito antes das intervenções foi utilizada a análise dos 

conteúdo e consequente montagem dos gráficos. De acordo com Bardin (1977), 

essa análise não rejeita qualquer informação, podendo o analista utilizar a aparição 

de índices similares em discursos semelhantes, ou seja, usa-se um tema, ou palavra 

para representar determinado resultado.  
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5 EMBASAMENTO TEÓRICO 

  

 Descobrir os motivos que levam os alunos de determinada escola ou turma a 

serem indisciplinados e violentos é uma tarefa muito difícil, pois teria que haver um 

acompanhamento bem aprofundado a respeito da vida desses indivíduos, inclusive 

fora do ambiente escolar. Segundo Rosa (2010), a indisciplina na escola pode ter 

diferentes origens e é a maior causadora da violência, problemas familiares, 

inserção social ou escolar, exagerada proteção dos pais, abuso e violência dentro de 

casa, carências sociais, influências negativas, são os principais. Nestes casos o 

professor muitas vezes fica impotente. 

  Como diz Nasário (1999) o aluno não chega ao ambiente escolar sem 

vivências anteriores. Ele vê televisão, ouve, participa da sociedade e chega á escola 

com grande bagagem que precisa ser amplamente considerada. O professor, 

portanto, precisa estar apto para poder identificar esse saber já adquirido, e, a partir 

dele, acrescentar conhecimento e proporcionar as transformações necessárias. 

  Sobre qual papel a escola deveria ter diante dessas situações, Fernandes 

(2012) ressalta que, além de promover os valores, ela deve gerir os alunos no pleno 

desenvolvimento, colocando-nos, progressivamente, em condições de assumirem 

suas responsabilidades, assim os deixando dispostos a integrarem na comunidade 

em que vivem, sendo acessíveis ao diálogo e ao amor. 

  Contrapondo a afirmativa anterior, Lopes (2001) diz que a escola também 

produz violência e isso não é simplesmente um reflexo presente na sociedade como 

um todo. Ou seja, a violência escolar possui características muito particulares e que, 

neste sentido, ao colocar em prática suas atividades, a escola pode diminuir ou 

aumentar a violência existente em seu interior. 

  O educador, dono do espaço que ocupa em sala de aula, determina a 

dinâmica das relações educador-educando, ora facilitando, ora, pelo contrário 

travando-as ou limitando os espaços, canalizando sob uma única perspectiva, sem 
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muitas vezes se dar conta disso. Nesse âmbito, se estabelece o poder disciplinar, ao 

mesmo tempo uma sujeição do trabalho exercido sobre o educando, levando-o não 

só para que se faça o que se quer mas, principalmente, para que funcione como se 

quer através da disciplina (NASÁRIO, 1999). 

  Em seu estudo sobre a violência no ambiente escolar, Rosa (2010) afirma 

que não há um estratégia-padrão a se colocar em prática diante de uma atitude de 

indisciplina do aluno. Cada situação tem sua particularidade. O professor deve evitar 

comportamentos que levem à violência física ou moral dos alunos, competindo a ele 

conduzi-lo de maneira que o faça sentir responsável e disposto a cooperar, fazendo 

diferença a experiência profissional para saber levar as variadas situações. 

  Esteve (1995), citado por Lopes (2001, p.62), diz que há um aumento das 

exigências que se fazem ao professor, cobrando-lhe que arque com um número 

cada vez maior de atribuições. Além de dominar a matéria que leciona, pede-se ao 

professor que facilite a aprendizagem, que seja um pedagogo eficiente, organizador 

do trabalho em grupo, e que, além de ensinar, cuide do equilíbrio psicológico e 

afetivo dos alunos, integrando-nos socialmente. 

  Ao falar especificamente a respeito do papel que as aulas de Educação 

Física tem para com os alunos, Darido (2001) afirma que o desenvolvimento moral 

do aluno está diretamente relacionado às partes afetiva e racional, e nas aulas de 

Educação Física escolar ocorrem episódios que permitem uma grande mobilização 

afetiva e interação social. Tal contexto apresenta-se como ambiente ideal para 

explicitação, discussão, reflexão e aplicação de atitudes e valores considerados 

éticos ou não éticos para os próprios alunos e para os outros. 

  Ainda de acordo com Darido (2001), tal procedimento poderia ser o ato de 

respeitar e ser respeitado; realizar ações em grupos; manter diálogo efetivo com 

colegas e professores; receber solidariedade e ser solidário; ter acesso a 

conhecimentos que sustentem a compreensão e a cooperação e obervar 

criticamente situações reais dentro e fora do ambiente escolar. 
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6 RESULTADOS 

6.1 DIAGNÓSTICO 

 

  Responderam ao questionário 35 alunos, que se identificaram, e eles 

tiveram 30 minutos para responder, havendo uma explicação sucinta sobre o que 

eles deveriam considerar comportamento agressivo. 

 

Pergunta 1 

O que você costuma fazer quando não está na escola? 

 

Fonte: Elaboração própria 
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Pergunta 2  

Com quem você fica quando não está na escola? 

 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

  Como mostram os dois primeiros gráficos, a maior parte dos alunos, quando 

não está no horário de aula, fica com responsáveis maiores de idade, como pais, 

avós ou tios, mas um número considerável do total – 16 alunos – fica ou sozinho, ou 

com irmão ou amigo.  

  Quanto ao o que eles fazem nesse horário vago, a grande maioria se ocupa 

com os aparelhos eletrônicos, sendo mexer no celular, ver TV e jogar vídeo game os 

mencionados. Uma quantidade significativa (10) dos alunos brinca com amigos na 

rua. Vale ressaltar que durante a aplicação do questionário, alguns dos alunos que 

disseram mexer no celular falaram fazer isso estando na rua, com os amigos, o que 

pode aumentar o número de alunos que passam o tempo na rua. 
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           Pergunta 3 

           Você costuma respeitar seus amigos, familiares e professores?  

 

Fonte: Elaboração própria 

 

Pergunta 4 

Se algum colega de turma te agride (verbal ou fisicamente), qual sua reação? 
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 Fonte: Elaboração própria  

 

 

   Nas perguntas 3 e 4 podemos perceber algumas contradições. Na pergunta 

3, os alunos são indagados sobre a quem eles têm o costume de respeitar. Ao todo, 

21 alunos afirmaram respeitar a todos – amigos, familiares e professores -, 9 

disseram respeitar somente familiares e professores, 3 só respeitam membros da 

família e 2 falaram que não respeitam nenhum desses.  

   Já na pergunta seguinte, foi apresentada a eles uma questão 

corriqueiramente repetida no ambiente escolar: se eles costumam revidar algum tipo 

de agressão. Dos 35 alunos, 26 assumiram revidar e 9 responderam que informam a 

algum profissional da escola, como professores, inspetor ou diretora.  

   Vale a pena chamar atenção ao fato de que na questão 3, 21 alunos 

disseram respeitar a todos (inclusive os amigos), mas 26 assumiram revidar, ou seja, 

começando ou não, acabam agredindo. Isso aponta para o fato de que muitos 

desses alunos não têm a noção completa do que seria respeitar o próximo. 

 

Pergunta 5  

Você acha que as aulas de Educação Física podem ajudar a melhorar seu 

comportamento? 
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Fonte: Elaboração própria 

 

  Nessa pergunta, o objetivo era saber se eles viam nas aulas de Educação 

Física, através de suas inúmeras possibilidades de atividades, uma forma de 

melhorar o comportamento. Os alunos ficaram bem divididos e 16 disseram que 

achavam que a melhora poderia acontecer, 7 acreditavam que não poderia haver 

essa melhoria e 12 não souberam dizer. Observou-se que dos que tinham opinião 

formada, a maioria esperava algo positivo das aulas. 

 

6.2 DISCUSSÃO 

 

  Encerradas as intervenções e após todos os registros dessas atividades 

puderam-se constatar algumas situações, através de constante observação, como a 

melhora de comportamento de alguns alunos. A maior dificuldade enfrentada diante 

da turma 352 foi a indisciplina, seguida por atos de violência – verbal e física – indo 

ao encontro com o que afirma Nasário (1999), o educador é o responsável por 

estabelecer esse poder disciplinar, juntamente com a realização das tarefas, tal 

melhoria partiu da mudança de comportamento vinda exatamente do professor. 

Aplicando a mudança na regência de turma, que passou a não ser tão 

disciplinadora, usando menos de gritos e apitos para exigir a atenção da turma. 
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Rosa (2010) concorda, em seu estudo sobre violência na escola, dizendo não existir 

uma maneira padrão para se obter a disciplina dos alunos e que o professor deve 

evitar situações de violência moral, fazendo com que eles se sintam responsáveis e 

ajudem nesse processo, o que foi o caso. 

  A primeira intervenção (interrompida pelo longo período de paralisações de 

greve) foram os “Jogos Olímpicos Jardim Gláucia”, que tinha como objetivo fazer 

com que os alunos se respeitassem mais, através de trocas de opiniões e execução 

de atividades em grupo. Apesar do pouco tempo de gincana, notou-se que em 

algumas situações os alunos mostraram entender a importância do trabalho em 

equipe, pois quando receberam as tarefas a serem realizadas, onde teriam todos 

que dar sugestões até chegarem num consenso, cada um falou e respeitou o tempo 

do outro falar, além de ter havido o respeito pelas decisões tomadas. Como 

observou Darido (2001), o ato de respeitar e ser respeitado, realizar ações em 

grupo, sempre dialogando, facilita nesse processo.Como as aulas de Educação 

Física são, em sua maioria, compostas por jogos ou atividades onde a competição 

prevalece, há uma dificuldade em se manter os ânimos apaziguados. Ainda de 

acordo com a autora, essas aulas têm diversas situações para mobilização afetiva e 

interação social. 

Como pode se observar no gráfico abaixo, o número de alunos que 

meditaram foi, com exceção do dia 8 de novembro, maior do que os que não se 

mostraram interessados em fazer parte da atividade. Mas o que merece destaque é 

a quantidade de alunos que, mesmo não praticando, entendeu que precisava 

respeitar quem estava meditando, novamente excetuando o dia 08/11.  
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7 CONCLUSÃO PARCIAL 

 

Ao longo dessa pesquisa, pudemos observar que todos os alunos trazem 

consigo uma bagagem (toda e qualquer experiência vivida), que vem de fora do 

ambiente escolar. Tais situações vivenciadas geram formas diferentes de enxergar e 

agir diante dos acontecimentos que ocorrem na escola. Por esse motivo, cada aluno 

é singular e deve ser analisado de forma particular. 

Diante da primeira medida tomada, pôde-se perceber resultados satisfatórios. 

A mudança drástica na forma de lidar com a turma foi o ponto de partida. Antes, os 

cenários de indisciplina, que acabavam gerando violência, eram solucionados com 

gritos, inúmeros apitos e, em casos mais drásticos, murros na mesa, e isso só fazia 

com que os alunos fossem, de certa forma, obrigados a ficarem quietos, mas sem 

perceber o porquê desse ato. Com a mudança na regência, os alunos, depois de 

algum tempo, perceberam – passaram a cobrar silêncio e atenção entre eles - que 

teriam que respeitar e se respeitar, nos momentos de explicação de atividades, pois 

isso era importante para que a aula transcorresse bem. 

 Juntamente com a primeira intervenção, ficou claro que os alunos, se 

constantemente orientados, conseguem interagir em trabalhos em grupos, expondo 

e ouvindo ideias, além de respeitá-las. Claro que houve situações onde faltou 

respeito, mas o resultado, mesmo que em pouquíssimo tempo, foi satisfatório. 

Por causa dos inúmeros imprevistos ocorridos no segundo semestre do ano 

letivo e pelo pouco tempo para aplicar as atividades, a Meditação Laica Educacional 

foi uma estratégia perfeita para dar andamento ao estudo, pois, devido à sua 

flexibilidade, foi capaz de ser colocada em prática em qualquer parte das aulas. 

Além de provocar o autoconhecimento nos alunos - já que ao meditarem eles iam 

dando mais atenção ao que acontece no interior, sendo algo bom ou ruim -, que se 

interessaram em praticá-la, a Meditação Laica submeteu os alunos que não 

meditavam a respeitarem os demais e, quando não havia esse respeito, eles eram 

punidos. 

Através dos constantes registros e das observações da turma, e mesmo com 

todas as circunstâncias inesperadas, pode-se dizer que a turma teve boa melhora no 

comportamento, mas ficando ainda distante do ideal. 

Diante de tudo que foi realizado durante o semestre para melhorar o 

comportamento da turma, é possível afirmar que um professor que responde aos 
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casos de indisciplina de uma turma com autoritarismo e gritos, apenas está se 

impondo por ser a autoridade na sala de aula. Em contrapartida, se o aluno entende 

que precisa e que é importante ele fazer silêncio e ouvir o que o professor tem a 

dizer, toda e qualquer tipo de aula pode acontecer de uma forma mais tranquila, pois 

os alunos estarão em silêncio e prestando atenção de forma voluntária.  
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