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RESUMO 

 
Nesta pesquisa, temos como tema a Agressividade nas Aulas de Educação 

Física do Ensino Fundamental, com os objetivos de investigar se há reações da 

agressividade nas aulas de Educação, compreender o conceito de 

agressividade e sua repercussão no ambiente escolar, verificar os fatores 

relacionados à agressividade nas aulas, observar a metodologia utilizada nas 

aulas com o trato com o tema e os fatores, conceitos e reações que influenciam 

essa agressividade; realizar um levantamento teórico para compreendermos a 

questão da agressividade; verificar que tipo de agressividade ocorre nesta 

realidade; e por fim, averiguar os fatores que levam a essa agressividade para 

assim conseguimos alcançar os objetivos referidos nesta monografia. O 

seguinte caminho metodológico é o de uma pesquisa empírica composta pelas 

observações, entrevista, questionário e levantamento bibliográfico que nos 

possibilitou saber o que os pesquisadores e os pesquisados pensam sobre o 

assunto. No segundo momento, já de posse dos dados coletados através das 

observações, questionário e entrevista. Realizamos a exposição e análise dos 

dados, prevalecendo aqui o método dialético, tanto na pesquisa quanto na 

exposição dos dados. O trabalho foi dividido em 3 capítulos, sendo que o 

primeiro realizamos uma abordagem sobre a compreensão da agressividade e 

sua predominância na sociedade como os autores relatam e nos aborda sobre 

o assunto, foi feito também umas reflexões sobre agressividade nas relações 

sociais, como ocorre o fenômeno no nosso meio e denominadas pelos autores 

alguns tipos de agressividade e sua diferença de violência. No segundo 

capítulo trabalhamos com agressividade na cultura escolar, como a escola 

trabalha essa questão de trazer soluções para o problema, e dentro disso 

fizemos um levantamento sobre como a Educação Física amenizar a 

agressividade juntamente com seus conteúdos. E no terceiro capitulo focamos 

na metodologia na caracterização dos sujeitos e do espaço pesquisado e por 

fim com todo os dados levantados fizemos a nossa análise e concluímos nosso 

trabalho.  
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