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RESUMO 

Lidar com crianças agressivas, no contexto escolar, é um processo laborioso e delicado, no 
qual todos os profissionais de educação devem estar envolvidos. Dentro desse contexto, 
este artigo busca compreender, por meio de uma pesquisa bibliográfica, o comportamento 
agressivo em crianças, verificar se as relações familiares podem influenciar a agressividade, 
se esse comportamento pode interferir no processo de ensino-aprendizagem do aluno, e 
como o psicopedagogo no contexto escolar, pode ajudar a criança nessa situação. Os 
resultados mostram que, a agressividade pode se manifestar nas crianças por meios inatos 
ou aprendidos na convivência familiar, e pode sim acarretar problemas não só no processo 
de ensino-aprendizagem, mas também em outros campos do desenvolvimento. Conclui-se 
que lidar com a agressividade é um processo complexo, porém, o profissional de 
psicopedagogia possui técnicas de intervenção que podem ajudar o aluno a superar essa 
fase de maneira que ele não seja prejudicado no seu processo de ensino-aprendizagem. 
 
Descritores: crianças agressivas; família; escola; psicopedagogia institucional. 
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ABSTRACT 

Dealing with aggressive children in the school context is a laborious and delicate process and 
all education professionals must be involved. In this context, this article seeks to understand, 
through a bibliographical research, the aggressive behavior in children, to verify if the family 
relations can influence the aggressiveness, if this behavior can interfere in the teaching-
learning process of the student, and as the psychopedagogue in the school context can help 
the child in this situation. The results show that aggression can manifest in children through 
inborn or learned means of family cohabitation, and it can lead to problems not only in the 
teaching-learning process but also in other fields of development. It is concluded that 
dealing with aggression is a complex process, but the professional of psychopedagogy has 
intervention techniques that can help the student overcome this phase so that he is not 
harmed in his teaching-learning process. 
 
Keywords: aggressive children; family; school; institutional psychopedagogy. 
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INTRODUÇÃO 

Ao longo da vida é comum as pessoas 
enfrentarem vários tipos de conflitos, que de 
maneira geral, podem ser resolvidos de duas 
formas: violenta ou pacifica. 

Na forma pacifica há duas vertentes. Na 
primeira vertente há o comportamento 
submisso que se caracteriza como fuga da 
situação, e na segunda há o comportamento 
assertivo, onde se enfrenta a situação sem 
agressão. 

Já a forma violenta caracteriza-se pelo 
comportamento agressivo, que pode ser tanto 
físico como verbal. 

Martins (2005, p. 402) explica que a 
agressão física se caracteriza por agredir 
fisicamente ou ameaçar fazê-lo; roubar e 
estragar coisas que pertencem a outras 
pessoas, ameaçar ou realmente extorquir 
dinheiro dos outros, e agressão verbal é 
insultar, gozar ou denominar pessoas com 
nomes desagradáveis, até mesmo com 
condutas racistas e preconceituosas que 
“salientam qualquer defeito ou deficiência” de 
alguém. 

Segundo o Minidicionário Aurélio 
(FERREIRA, 2001, p. 24) o vocábulo agressivo 
significa:  
 

1. Que tende a agredir ou denota agressão; 
acometer, atacar. 
2. Injuriar. 
3. Ter conduta hostil. 
4. Bater em; surrar. 
5. Incomodar (qualquer dos sentidos). 

 
Todavia, tais comportamentos podem 

ser direcionados aos colegas, aos amigos, aos 
familiares, aos professores, animais e objetos 
(SILVA e colaboradores, 2015). 

Frente ao que foi mencionado, percebe-
se que lidar com crianças agressivas, no 
contexto escolar, é um processo laborioso, que 
requer o envolvimento de todos os 
profissionais de educação, para ajudar a criança 
nessa fase. 

Nesse sentido, no decorrer desse artigo 
buscou-se elucidar algumas questões, sendo 

elas: Quais são os possíveis fatores que 
desencadeiam a agressividade na infância? 
Quais seriam as consequências desse 
comportamento no processo de ensino-
aprendizagem dela? Como o psicopedagogo 
pode agir para ajudar a criança a superar essa 
fase? 

Para responder as perguntas 
supracitadas realizou-se uma pesquisa de 
cunho bibliográfico, tomando como base 
autores que buscaram entender as causas ou 
os motivos que podem levar uma criança a 
apresentar um comportamento agressivo, 
sendo eles, Silva e colaboradores (2015); Silva e 
Costa (2014); Candreva (2009); Webster-
Stratton (2008); Santos (2008); França e 
Yaegashi (2005) e Martins (2005). Esses autores 
deram sustentação teórica para que 03 (três) 
itens de discussão fossem listados. 

O primeiro item, Possíveis fatores de 
agressividade na infância, analisa certas razões 
que levam a criança a apresentar um 
comportamento agressivo, que pode ser por 
meios inatos, ou podem ser aprendidos, 
principalmente pela família, que conforme será 
mostrado, pode influenciar esse 
comportamento na criança, de maneira 
consciente ou inconsciente. 

O segundo item, Consequências para o 
processo ensino-aprendizagem, demonstra 
que o comportamento agressivo pode acarretar 
dificuldades de aprendizagem, dificuldades de 
se relacionar com outras pessoas, ansiedade, 
rejeição, entre outros. 

O último item, Atuação do 
Psicopedagogo com uma criança agressiva, 
expõe algumas estratégias usadas pelo 
Psicopedagogo para ajudar a criança nessa 
situação. 

Logo, o objetivo desse artigo é entender 
o comportamento agressivo em crianças, 
analisar até que ponto as relações familiares 
podem influenciar esse comportamento e se 
este pode interferir no processo de ensino-
aprendizagem do aluno, e como o 
psicopedagogo, no contexto escolar, pode 
auxiliar a criança nessa fase. 
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POSSÍVEIS FATORES DE AGRESSIVIDADE NA 
INFÂNCIA 

Há diversos fatores que podem 
desencadear o comportamento agressivo em 
uma criança. Silva e colaboradores (2015) 
explicam que há pesquisas que acreditam que a 
agressividade está sujeita a influências inatas 
ou instintivas, e outras mostram que a 
agressividade é um comportamento aprendido, 
principalmente, no ambiente familiar. 

Conforme Santos (2008, p. 07) “a 
agressividade infantil é característica de 
atuação normal em fase inicial do 
desenvolvimento do indivíduo”, mas quando 
esse comportamento deixa de ser uma fase e 
passa a ser frequente é necessário ficar em 
alerta, se os pais não colocarem limites na 
criança, esse comportamento pode se estender 
e piorar com o passar do tempo. Conforme 
explicam França; Yaegashi, 2007, p. 11: 

 
[...] os pais, de maneira consciente ou 
inconsciente, acabam “colaborando” para 
que essa agressividade se desenvolva, já 
que têm dificuldades de impor limites e 
medo de frustrar ou traumatizar os filhos. 
Assim, quando os pais não conseguem, por 
algum motivo, disciplinar corretamente 
seus filhos, estes podem extravasar essa 
agressividade e passar a ter condutas 
antissociais. 

 
Outros fatores também podem 

acarretar tal comportamento 
 

As fases como: desmame, educação do 
asseio, reação ao negativismo dos três 
anos, reação ao nascimento de um irmão 
ou irmã, reação às atitudes dos 
progenitores; são importantes quadros 
que, quando não vivenciados de modo 
saudável, são fortes contribuintes para 
uma agressividade anormal. (SANTOS, 
2008, p. 03) 

 
A autora Webster-Stratton (2005, p. 30) 

explica que o comportamento agressivo na 
criança está relacionado à família, aos pais, aos 
professores e a escola, “abuso de drogas pelos 

pais”, este último em especial coloca a criança 
altamente em risco para desenvolver 
problemas de conduta. 

Nesse sentido, a falta de respeito, 
compreensão e diálogo, ajuda a afetar a criança 
que, muitas vezes, presencia brigas e violência 
dentro de casa e ao ver a maneira que seus 
familiares agem ela agirá igual, pois, essa será a 
única forma que aprendeu a resolver 
problemas, e essa conduta, de maneira geral, 
irá se repetir no contexto escolar, o que 
porventura, pode vir prejudicá-la no seu 
processo de ensino-aprendizagem. 
 
CONSEQUÊNCIAS PARA O ENSINO-
APRENDIZAGEM 

De acordo com Silva e colaboradores 
(2015, p. 66-67) ter o comportamento 
agressivo pode trazer consequências: 

 
[...] para o desenvolvimento emocional, 
social e afetivo da criança e configuram-se 
como fatores de risco para o 
desenvolvimento, estando associados à 
dificuldade de interação, rejeição pelos 
pares, dificuldades de aprendizagem, 
evasão escolar, sintomas de depressão, 
ansiedade e impulsividade. 

 

Suas frustrações podem ser expostas ou 
internalizadas 
 

[...] mesmo que grande parte das crianças 
ditas agressivas adote comportamentos 
mais elaborados e difíceis de lidar, uma 
agressividade vivida de maneira retraída e 
silenciosa também não é algo raro. Muitas 
vezes a criança demasiado apática e 
passiva pode ter encontrando no aparente 
“silêncio” a única maneira de expressar 
que algo a está incomodando. Essas 
crianças muitas vezes apresentarão 
comportamentos de fuga, exclusão, apatia, 
aparente desinteresse por atividades em 
grupos e muitas vezes desinteresse escolar 
(SANTOS, 2008, p. 7-8). 

 
Essas reações mais apáticas do sujeito 

em relação à agressividade, pode se tornar um 
problema de saúde posteriormente, e acarretar 
depressão e outros transtornos. 
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O comportamento agressivo pode 
acarretar problemas não só no processo de 
ensino-aprendizagem, mas também em outros 
campos do desenvolvimento, inclusive se 
estender até a vida adulta, trazendo 
complicações para a área profissional e afetiva 
do individuo. 

Para ajudar a criança nessa situação, e 
para que esse comportamento não venha a 
afetar sua escolarização, é importante a união 
de todos os profissionais envolvidos no 
contexto escolar como os professores, os 
coordenadores, o diretor, e também do 
psicopedagogo escolar, que neste artigo terá 
maior destaque para realizar tal função. 

 
ATUAÇÃO DO PSICOPEDAGOGO COM UMA 
CRIANÇA AGRESSIVA 
 Lidar com crianças agressivas é um 
processo complicado e delicado, onde todos os 
profissionais de educação devem estar 
envolvidos, como, professores, 
psicopedagogos, orientadores educacionais, 
entre outros.  
 

[...] para que haja menos violência, menos 
desestruturação familiar, menos 
comportamentos destrutivos, entre outros 
problemas, é preciso suprir as 
necessidades básicas das crianças, tais 
como: amor, segurança, atenção, 
compreensão, cuidados, carinho, 
estímulos, oferecendo-lhe um ambiente 
familiar propício, entre outras providências 
(FRANÇA; YAEGASHI, 2007, p. 17). 

 
Outra providencia a ser tomada pela 

escola é a intervenção, e para isso os 
profissionais da escola precisam estar 
capacitados. 

De acordo com Silva e colaboradores 
(2015) para realizar o projeto de intervenção 
deve-se, primeiramente, realizar um 
diagnóstico escolar para identificar as formas, 
momentos, lugares e frequências do 
comportamento agressivo, então, pode-se 
implantar 04 (quatro) estratégias com todos os 
envolvidos para enfrentar essa questão, sendo 
elas: a) estratégia de conscientização; b) 

estratégia em sala de aula; c) estratégias 
individuais e d) estratégias familiares. 

a) Estratégia de conscientização significa a 
adoção de palestras, e espaços para 
discussão;  

b) Estratégia em sala de aula é o trabalho 
com temas específicos que procura 
valorizar as diferenças e o respeito ao 
próximo;  

c) Estratégias individuais seria o 
acompanhamento mais próximo a 
vítimas e agressores;  

d) Estratégias familiares seria uma maior 
participação dos pais na vida escolar do 
aluno, e que esses possam identificar e 
prevenir o comportamento agressivo 
fora da escola. 
Outras intervenções que podem ser 

realizadas são: 
 

[...] o trabalho com questões morais, como 
respeito mútuo, cooperação, autonomia e 
valores, trabalhar o respeito ao próximo, 
ao seu corpo, ao seu espaço e aos seus 
direitos são fundamentais (SILVA e 
colaboradores, 2015, P. 78). 

 
Para fazer as intervenções propostas é 

necessário que o professor esteja preparado, 
pois é um processo que precisa de interação 
entre professor e aluno e nesse processo a 
formação continuada do professor é de grande 
importância para garantir sempre um bom 
ensino-aprendizagem. 

 
Intervenções mais especificas, como 
orientação e atenção a crianças que estão 
agressivas, quanto aquelas direcionadas 
para o favorecimento de um ambiente 
cooperativo e de respeito mútuo 
necessitam ser planejadas e estudadas 
pelos profissionais envolvidos e 
constantemente avaliadas, com o objetivo 
de verificar se os objetivos estão sendo 
atingidos ou não (SILVA e colaboradores, 
2015, p. 79) 

 
Destaca-se aqui também, a importância 

de um profissional psicopedagogo na escola, 
pois esse é responsável pela prevenção e 
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diminuição das dificuldades de aprendizagem e 
cabe a ele: 

 
[...] observar, analisar e intervir com 
recursos psicopedagógicos, cuja tarefa 
seria oferecer possibilidades para os 
aprendizes continuarem construindo seus 
pensamentos, articulando ideias e 
promovendo ações para superar e prevenir 
as consequências [...] (SILVA; COSTA, 2014, 
p.56). 

 
Com o domínio de suas técnicas, dentre 

elas destaca-se o trabalho com jogos, o 
psicopedagogo pode favorecer o aluno, a 
escola e a família, instruindo e intervindo para 
uma convivência saudável.  

O jogo pode servir como uma 
importante técnica para lidar com a 
agressividade da criança, uma vez que, por 
meio dele ela brinca e, dentro desse mundo de 
faz de conta, ela pode construir atitudes 
positivas, que podem ajudá-la a transformar 
sua realidade (CANDREVA e colaboradores, 
2009). 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao realizar esse artigo, pode-se 
perceber que a agressividade é um tema 
abrangente, uma vez que, há vários motivos 
que podem levar a criança a manifestar tal 
conduta. 

Para entender a agressividade da 
criança, é preciso primeiro entender, em que 
condições ela vive, como é a sua família e como 
se dá a relação com a escola, e a comunidade 
como um todo.  

De acordo com Santos (2008, p. 05):  
 

Para entender a agressividade infantil é 
preciso entender a subjetividade do 
indivíduo inserido na sua problemática. 
Isto significa considerar o contexto 
histórico-social de forma individual, única. 
É preciso que sejam avaliados aspectos da 
criança e da família, tais como: idade, sexo, 
estrutura familiar, condição 
socioeconômica, ano escolar, os aspectos 
do comportamento agressivo e outros. 
Também é importante esclarecer algumas 
das possíveis consequências da 

agressividade quando mal atuada em 
âmbito familiar, social e individual. Como 
se dará o convívio do pequeno com as 
outras pessoas em geral e consigo. 

 
Tal comportamento pode causar 

consequências no desenvolvimento emocional, 
social e afetivo do individuo, dessa maneira se 
faz necessário uma intervenção por parte da 
equipe escolar. 

Saber como lidar com essas crianças e 
sua família e fazer uma intervenção correta é 
um processo complicado e delicado, que exige 
muita pesquisa, dedicação e paciência. 

Acredita-se que a parceria família-escola 
pode vir a ajudar a criança a superar essa fase, 
e é neste ponto, que o profissional de 
psicopedagogia possui técnicas de intervenção 
para auxiliar o aluno e sua família, bem como a 
escola a lidar com essa questão no momento. 
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