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A pesquisa tem o intento de realizar uma discussão acerca da aprendizagem da agressividade no 
educando desencadeada por sua vivência na situação de fome, e, por conseguinte, fomentar um 
olhar a partir das possibilidades de ação do psicólogo escolar educacional. A proposta é 
desenvolver uma pesquisa que surge justamente com a relevância que se tem em desenvolver 
estudos que privilegiem as peculiaridades locais, isto é, do povo piauiense. Trata-se de um estudo 
de caso cujo método utilizado foi o da História Oral, onde se procurou recolher as impressões dos 
partícipes: 05 adultos ex-alunos de escolas da rede municipal e estadual de ensino, residentes da 
zona urbana ou da zona rural do município de Guaribas - PI. Os resultados apontam para a 
necessidade imperiosa de construção um processo de conscientização e intervenção social amplo 
e coeso.  
 
Palavras-chaves: escola; situação de fome; comportamento agressivo. 
 
La investigación tiene la intención de celebrar un debate sobre el aprendizaje de la agresión en la 
educación provocada por su experiencia en la situación de hambre, y por lo tanto fomentar una 
visión de las posibilidades de acción del psicólogo de la escuela de educación. La propuesta 
consiste en desarrollar una encuesta que sólo viene con la relevancia que tiene para desarrollar 
estudios que se centran en las peculiaridades locales, es decir, los habitantes de Piauí. Se trata de 
un estudio de caso que se utilizó el método de la Historia Oral, donde hemos tratado de recoger 
las opiniones de los participantes: 05 adultos ex-alumnos de las escuelas municipales y escuelas 
estatales, los residentes de zonas urbanas o el municipio rural de Guaribas - PI. Los resultados 
apuntan a la necesidad urgente de crear una conciencia y la intervención social amplia y 
coherente. 
 
Palabras clave: escuela; hambre, comportamiento agresivo. 

 



 
 
 

 
O presente estudo tem em seu escopo uma discussão acerca da aprendizagem da 

agressividade no educando desencadeada por sua vivência na situação de fome, e, por 

conseguinte, fomentar um olhar a partir das possibilidades de ação do psicólogo escolar 

educacional.  

A proposta de desenvolver uma pesquisa que contemplasse a conjunção da escola, 

família e a situação específica de fome e seu impacto no comportamento do educando, surge 

justamente com a relevância que se tem em desenvolver estudos que privilegiem as 

peculiaridades locais, isto é, do povo piauiense, assim como de fomentar reflexões teóricas e 

práticas acerca da agressividade no contexto escolar. Temática esta que por muitos autores é 

discutida e por poucos são desenvolvidas estratégias de intervenção, sobretudo de caráter 

longitudinal, onde sejam verificados o seu percurso e suas implicações na vida escolar dos 

discentes.  

A família, enquanto instituição social responsável pela formação do indivíduo em seus 

primeiros anos de vida, assume um papel, indubitavelmente, de um ambiente educacional na qual 

são aprendidos hábitos básicos como sorrir, brincar, falar. Assim como, hábitos mais complexos 

e elaborados como o de relacionar-se com as pessoas (Coll, Marchesi, Palacios & Cols, 2004). 

Por outro lado, a aprendizagem acadêmica, ou seja, dos conteúdos estabelecidos nas 

aulas durante o ano letivo, diz respeito ao principal papel da escola. Bock et all (1999), apresenta 

que a escola corresponde a uma das mais importantes instituições sociais, onde sua relevância 

está atrelada à mediação entre indivíduo e sociedade, através da transmissão de cultura e com ela 

modelos sociais de comportamento e valores morais. 

Com relação às possibilidades de aprendizado que um indivíduo pode desenvolver, 

temos o aprendizado de habilidades interpessoais, ou seja, habilidades que o indivíduo adquire 

em contato com o meio social, na qual faz uso para promover relações com os demais indivíduos 

de maneira satisfatória. Com isso, aprender a se relacionar no espaço social, constitui-se como 

uma forma indispensável que o homem tem para “sobreviver”. 

Ao interagir com outros sujeitos, o indivíduo além de aprender algo com estes, também 

promoverá neles e em seu ambiente social, aprendizados significativos. Este foi o princípio da 

relação dialética que Vygotsky (1984) postulou para explicar como ocorre a lógica do 

desenvolvimento humano – as relações interpessoais fomentam o crescimento psicológico 



 
 
 

(funções mentais), que, por conseguinte, subsidiam a ampliação das relações, e estas modificam o 

ambiente, que modificam o homem, e assim por diante. 

Com isso, compreender o ambiente social (sujeitos, subjetividades e espaço físico) são 

de significativa importância para melhor compreender o indivíduo em sua totalidade. O espaço 

familiar e o escolar constituem-se, portanto, como dois grandes ambientes socializadores para o 

desenvolvimento psicológico de uma criança. Seja o indivíduo um adulto que saiba articular bem 

suas relações ou que aja de maneira agressiva frente a elas, o repertório de comportamentos que  

ele venha a apresentar, ocorre, substancialmente devido às aprendizagens iniciais desenvolvidas 

nos primeiros anos de vida, que correspondem à primeira (dois ao sete anos) e segunda infância 

(sete aos doze anos). 

Destarte, vale ressaltar que alguns comportamentos, tidos como disfuncionais, isto é, que 

não favorecem na qualidade das relações interpessoais do sujeito, tem se tornado cada vez mais 

freqüentes no ambiente escolar. Dentre eles, Mussen et al (2001) cita que a agressividade assume 

um status indispensável de preocupações por parte dos educadores, afinal implica direta e 

indiretamente no processo ensino-aprendizagem, na medida que permeia e prejudica as relações 

professor-aluno, aluno-aluno e aluno-família. 

O comportamento agressivo no contexto escolar como aduz Olds & Papallia (2004), 

configura-se de maneira visível através de ações físicas e verbais efetuadas por um indivíduo, e 

que de algum modo proporcionem desconforto, mal-estar ou medo àquele que foi vítima da 

agressão. Essa idéia é reforçada ainda por Bock et all (1999) onde apresenta que o 

comportamento agressivo é aprendido e/ ou consolidado em meio a duas instituições sociais: 

família e escola. 

Não obstante, a indagação do aludido autor acima, relata uma perspectiva de 

aprendizagem do comportamento agressivo, que por sua vez traz consigo mais um outro 

potencial: a desaprendizagem. Skinner (1994) relata que todo e qualquer comportamento humano 

– salvo aqueles de ação reflexa, relativo ao Sistema Nervoso Central – é aprendido, e proveniente 

de um ambiente (físico e humano). Portanto, havendo alterações neste ambiente, haverão 

alterações no comportamento humano, ou melhor, aquilo que foi aprendido, é passível de ser 

desaprendido. Com isso o homem pode aprender novas formas de (re)agir frente às estimulações 

do meio ambiente em que vive, sobretudo de maneiras que sejam mais efetivas para com o seu 

desenvolvimento.  



 
 
 

  Vale ressaltar que a escola permanece sendo um espaço de formação que deve, para 

tanto, repensar a sua ação formadora, preocupando-se em formar seus educadores para que os 

mesmos reúnam recursos que os permitam lidar com os conflitos inerentes ao cotidiano escolar. 

Isto é, deve haver uma preocupação por parte de ambas as instituições acerca da transmissão dos 

valores culturais, morais, éticos, entre outros. 

Segundo Castro (Espaço Pedagógico), delegou-se à escola a responsabilidade de ordenar 

estas preocupações. E como não lhe é possível reorganizar o quadro familiar, resta-lhe abrir mais 

portas para tentar uma parceria educativa com os pais, de modo que possa instituir uma nova 

estabilidade, que traga de volta, à escola, a legitimidade que a crise da modernidade lhe retirou. 

Para Davini (Espaço Pedagógico), a escola, como um novo modelo, irá ampliar o mundo 

dos alunos, convidando-os a olhar suas experiências com uma outra lente, que não a familiar, o 

que alterará os significados já conhecidos. 

Contudo, são nítidas as dificuldades da escola e da família nesse processo de 

reconfiguração e complementação de suas atividades em prol da manutenção dos valores 

culturais e da melhoria da qualidade de vida das futuras gerações. Entretanto, ao transportá-las 

para uma localidade que apresenta a situação de fome como uma constante ao longo das 

gerações, põe em risco as funções sociais dessa instituições, como apresentam Castro (1960); 

Negreiros et al (2003); Valente (2002), os prejuízos trazidos pela fome são de ordem bio-psico-

social, alterando notoriamente o indivíduo e a instituição familiar. E estes, frutos de uma 

construção sócio-histórica-cultural, transmitem ao longo das futuras gerações, uma herança de 

carência biológica, inferioridade social e prejuízos de ordem interpessoal. 

Para compreender as relações interpessoais no contexto escolar, a Psicologia da 

Educação vem como aliada através de seus arcabouços teóricos e práticos, com a finalidade 

maior de promover um processo ensino-aprendizagem mais efetivo para com o potencial dos 

educandos. Intervir em contextos sociais disfuncionais, como o da situação de fome – que 

repercute no espaço escolar – requer conhecimentos e habilidades construídos por meio das 

competências da Psicologia da Educação.   

 

Coll, Marchesi, Palacios & cols (2004), apresentam que  

 

a Psicologia da Educação, como disciplina educacional de natureza aplicada, 
trata do estudo dos fenômenos e dos processos educacionais com uma tripla 



 
 
 

finalidade: contribuir para a elaboração de uma teoria que permita compreender 
e explicar melhor tais processos; ajudar na elaboração de procedimentos, 
estratégias e modelos de planejamento e intervenção que ajudem a orientá-los 
em uma direção determinada e ajudar na instauração de práticas educacionais 
mais eficazes, mais satisfatórias e mais enriquecedoras para as pessoas que 
participam delas (p.31). 

 

Dessa forma, a presente pesquisa objetiva, descrever o percurso da aprendizagem da 

agressividade em sujeitos que vivenciaram a situação de fome, a partir de relatos de ex-alunos e 

seus familiares. E em meio a isso, apontar a influência da vivência da fome na aprendizagem do 

comportamento agressivo nos educandos; apresentar elementos do comportamento familiar que 

possam ter desencadeado em ações de agressividade no espaço escolar; e identificar tipos de 

comportamentos agressivos aduzidos por ex-alunos na escola. 

A metodologia escolhida foi a qualitativa com estudo de caso, fazendo uso da História 

Oral segundo Minayo (1995) e Lang et al (2001), limitando-se a descrever e explorar a referida 

temática em ex-alunos de escolas da zona urbana e rural do município de Guaribas - PI. 

 

A vivência da fome ao longo da vida escolar 

 

A fome causa conseqüências mais abrangentes na sociedade do que possa 

aparentar. A família, como alicerce social, é uma das instituições que mais sofrem com os efeitos 

da fome. Segundo Valente (2002), a fome da mãe transfere ao filho uma herança funesta de 

carência biológica e inferioridade social que perpetua a lógica de exclusão ao longo das gerações. 

É necessário reafirmar que não se deve aceitar a redução da fome a um mero fenômeno biológico, 

que pode ser mensurado exclusivamente por indicadores nutricionais (peso, dobra cutânea e 

altura, por exemplo).  

A fome é um fenômeno mais amplo que incorpora dimensões relacionadas a 

diferentes necessidades históricas, culturais e psicológicas, que exercem influência direta e 

indireta no ambiente familiar. A variabilidade histórica desta instituição torna difícil a elaboração 

de um conceito geral de família, já que esta modifica-se no tempo e no espaço, de acordo com as 

suas funções na sociedade em que está inserida, desde as reprodutivas até as políticas e 

econômicas (Ariès, 1981). Lamentavelmente, ainda não é comum encontrar bibliografias no 

âmbito da Psicologia que abordem esta temática, o que vem a tornar mais relevante a elaboração 

e execução de futuras pesquisas.   



 
 
 

Para Negreiros et al (2003), a fome é um fenômeno amplo que incorpora dimensões 

relacionadas a diferentes necessidades históricas, culturais e psicológicas, que exercem influência 

direta e indireta no ambiente familiar. Para Castro (1961, p. 87) “as crianças já nascem corroídas 

pela fome dos pais e se desenvolvem mal pelo uso de uma alimentação extremamente 

inadequada”. O autor relata ainda que a fome transmite não só uma herança de carência 

biológica, mas também uma funesta inferioridade social, que permanece ao longo das gerações de 

maneira latente.  

Bourdieu & Passeron (1982) fazem referência à transmissão cultural da desigualdade, 

apresentando que  

 

as ações pedagógicas (AP) tendem a reproduzir a estrutura da distribuição do 
capital cultural entre esses grupos ou classes, contribuindo do mesmo modo para 
a reprodução da estrutura social: com efeito, as leis do mercado em que se forma 
o valor econômico ou simbólico, isto é, o valor enquanto capital cultural, dos 
arbitrários culturais reproduzidos pelas diferentes AP e, por meio, dos produtos 
dessas AP (indivíduos educados), constituem um dos mecanismos, mais ou 
menos determinantes segundo os tipos de formações sociais, pelos quais se 
encontra assegurada a reprodução social, definida como reprodução da estrutura 
de força entre as classes.  (p.25) 

 

 

 A instituição familiar corresponde a um grupo de pessoas, que vive numa estrutura 

hierarquizada com a proposta de uma ligação afetiva duradoura, incluindo uma relação de 

cuidado entre os seus constituidores – adultos, crianças e idosos – surgidos no contexto.  A 

família tem que dar subsídios para que o indivíduo adquira valores morais, éticos, culturais etc., 

pois fornece a base para o desenvolvimento social, por ser o primeiro ambiente socializador 

vivido por parte das crianças em seus primeiros anos de vida (Carvalho, 1997).  

Essa idéia é reforçada por Bock et al, (1999), que alude sobre o papel primordial 

desempenhado pela família na transmissão de valores que constituem a cultura e das idéias 

dominantes em determinado momento histórico, no qual estabelece disputa com outros grupos 

sociais, prevalecendo e dando continuidade a um legado que transforma o homem e é 

transformado por ele. Os autores ainda apresentam que para analisar o homem é preciso situá-lo 

num contexto sócio-histórico-cultural, identificando e desvendando as determinações. 

 

O comportamento agressivo 



 
 
 

 

A agressividade é natural ao homem, sem ela o ser humano seria incapaz de sobreviver 

durante os primeiros estágios de vida  e posteriormente, não poderia progredir no 

desenvolvimento. A agressividade, entendida com resultado da evolução das espécies, começa a 

surgir na escala evolutiva com os anfíbios, estes foram os que inicialmente desenvolveram as 

primeiras formas de organização celebral (arquicérebro). Segundo Biase (1977), neste cérebro 

primitivo se instalaram emoções como a ira, o medo e a sexualidade. A partir da ira surge a 

agressividade e um elevado número de variantes tais como a irritabilidade, o rancor, a exaltação, 

a raiva, à cólera até se atingir a fúria e o ódio, constituindo-se fatores que são transmitidos 

hereditariamente. 

A transmissão genética da agressividade constitui uma ação benéfica e necessária à 

sobrevivência do homem na luta contra o meio, proporcionando assim auto-defesa e perpetuação 

da espécie. Porém, de acordo com Biase (1977) nos grupos mais evoluídos da escala filogenética, 

tal como a espécie humana, agressividade superou as fases de busca de alimento e reprodução 

para atuar como fator de ascenção social (hierarquia). 

 A agressividade depende substancialmente do medo e da ameaça de um fracasso. Na 

infância ela permite que a criança se liberte da dominação paterna, porém nos adultos ela 

funciona como mecanismo para definir e completar a personalidade, a identidade e a posição 

dentro do grupo. 

Inúmeros estudos sobre a agressividade foram e ainda são desenvolvidos buscando 

compreende-la dentro de uma perspectiva filogenética, ontogenética e social. No que se refere as 

questões sociais, muitas pesquisas se iniciam somente na década de 30 sendo que um dos 

primeiros trabalhos sobre agressão e frustração foi realizado por Dollard, Doob e Miller, Mowrer 

e Sears.  

A perspectiva defendida por Staub (1975) de que a agressão é um fenômeno aprendido, 

permite que meios como a argumentação verbal, o controle rigoroso do comportamento da 

criança, o uso da negação da afeição para fazer com que os indivíduos aceite os padrões 

verbalizados e preocupações quanto a intenções subjacentes ao comportamento, possam levar ao 

controle interiorizados da agressão. 

Modelos parentais agressivos podem apoiar o desenvolvimento de tendências agressivas. 

Outro fator promissor para que isto ocorra é a insuficiência do ego, ou seja, os indivíduos 



 
 
 

agressivos e anti-sociais tendem a ser impulsivos, com pouca habilidade para adiar a satisfação e 

com tendências a distração. 

A agressividade é fundamental para a auto-defesa e para a perpetuação da espécie, porém 

quando o homem passa a utiliza-la como mecanismo para prejudicar gratuitamente o outro, o que 

pode ser observado nas constantes situações de guerra e violência que fazem do cotidiano de 

muitas populações, revela-se quantas proporções a agressividade ainda pode tomar e o quanto o 

homem ainda terá de compreendê-la. 

 

 

 

O percurso metodológico 

A coleta dos dados foi realizada através de um roteiro temático (semi-estruturado) 

de entrevista, onde se utilizou como categorias: a vivência da fome na escola; e a estrutura de 

conflito escolar.  As experiências vividas e relatadas pelos sujeitos tiveram registros feitos em 

fitas magnéticas de áudio, que foram um instrumento fundamental para compreensão e resgate da 

história de vivência da fome na escola por parte de ex-alunos colaboradores. 

No procedimento de coleta de dados utilizou-se critério qualitativo na escolha. 

Esses sujeitos tinham, obrigatoriamente, vivências expressivas da fome no ambiente escolar. Por 

isso, optou-se por aqueles com experiências significativas e complementares: 05 adultos ex-

alunos de escolas da rede municipal e estadual de ensino, residentes da zona urbana ou da zona 

rural do município de Guaribas - PI.  

Durante a coleta seguiu-se um roteiro orientador com as seguintes categorias: 

vivencia da fome na escola; e estrutura do conflito escolar. Os indivíduos relataram suas histórias 

orais de vida, contando livremente suas vidas, imprimindo às categorias mencionadas seus relatos 

pessoais, onde tiveram liberdade total de expressão. Esse material foi registrado em fita K7 de 60 

(sessenta) minutos, usando gravador com microfone embutido. O uso de registros paralelos sobre 

a situação de coleta da entrevista foi realizado pelo pesquisador e pelo auxiliar de pesquisa em 

diários de campo, onde foram descritos o clima geral da entrevista, as interrupções, a 

disponibilidade ou não do entrevistado em conceder o relato, seus sentimentos durante a coleta 

etc.  



 
 
 

A análise de dados foi elaborada por temas, comparando as informações e 

abordagens possuídas anteriormente, resultantes da bibliografia, das leituras e dos contatos 

realizados, com a versão fornecida pelos diferentes sujeitos entrevistados.  

 

Histórias e memórias de fome na escola 

 

Dentre os relatos dos sujeitos houve discursos que construíram vivências acerca da 

situação de fome vivida no ambiente escolar. Vale ressaltar que os ex-alunos entrevistados muitas 

vezes observaram fatos desencadeados pela contingência de fome, em si próprios, assim como 

em alguns de seus colegas de suas salas de aula.  

Aos sujeitos desta pesquisa foi sugerido que utilizassem uma palavra de 

autodenominação – um tipo de comida/ gênero alimentício que fosse agradável ao paladar – a fim 

de que além de que fossem preservadas as suas identidades, apresentasse com isso, alguns 

indicativos de anseios alimentares. Histórias são diversas, mas a vivência da fome e o 

comportamento agressivo desses sujeitos os aproximam, os qualificam e os limitam, como será 

observado a seguir.  

Oxi, no meu tempo... assim...eu lembro que a gente não tinha muita paciência pra assistir aula não, e 
tinha um menino que só andava zangado, batia em todo mundo, nos professô... eu uma vez gritei com a 
professora, porque eu tava com fome, sem paciença, queria era a merenda, sabe... comida em casa eu 
num tinha, só na escola, mas nem era todo dia. Eu lembro que ia pra escola sem comer, às veiz, e às veiz 
só tomava café, aí tu sabe, né? Assistir aula cum fome...é mei duro, dói a barriga, a cabeça, sabe, mais 
ainda sim fui até a sexta série, mais aí tinha que ajudar em casa...trabalhar...então saí.” 

 (Feijoada – Sexo Feminino, 29 anos). 

 

Eita! Na escola eu brigava muito... com os professor e os colega, só fui até a quarta série. Eu não 
gostava da escola, gostava de ir pro mato, caçá... as veiz eu ia só pra merendá, mas num era todo dia que 
tinha merenda. Em casa aparecia carne, mais só de caça, e eu que ia caçá... mais mermo assim, era 
difiço, sabe...e eu passava era o dia no mato, o dia todo, pra mode pegá um preá,...  peba,...  tatu. Aí eu 
num ia pra escola, né? Vixe, mais quando eu ia, era ruim...eu me alembro que ficava nervoso, só 
agüentava a primeira aula...ficava agoniado, mais era mais pro que eu ia sem cumê... aí me agoniava, e 
pensava que eu ganhava mais se eu tivesse no mato caçando. Eu num via vantagi na escola, só a 
merenda... e quando num tinha, aí qui era ruim mermo! Aí eu brigava, os professor brigava cumigo e eu 
brigava tamém. Eu tinha muita dor na cabeça, muita mermo.”  

(Arroz com Macarrão e Carne – Sexo Masculino, 28 anos) 

 

Brigá eu num brigava não...mas eu era muito disimpaciente. Era muito difici cumê antes de ir pra aula, 
sabe...e passava a manhã cum fome...nem se concentrá dá...e tinha dia que eu num prestava atenção, e 
uma veíz eu fui embora, fiquei com raiva da escola, e num voltei mais...eu tava na tercêra série... mais eu 



 
 
 

fui pro roçado, e adepois arrumei emprego na fazenda, de pião. E na escola, quando eu ia, anssim... eu 
sentia dor na cabeça, demais, e dor na barriga, de tanta fome, e a barriga roncava. Aí o que a porfessora 
falava eu nem escutava...me dava era sono, eu tamém tinha sono, sabe, e cuchilava na aula. Eu me 
alevantava toda hora, pra num drumi...uma véiz até uma porfessora disse que eu tinha furmiga na bunda, 
eu disse que eu tinha furmiga era na barriga, de tanta fome que eu tinha. 

(Farofa de ovo – Sexo Masculino, 25 anos) 

 

Eu fui pra escola até a quinta série. Ah, eu até que gostava da escola, mas era muito ruim as aulas. Eu 
gostava das minhas colegas, e tinha umas professoras boazinhas, elas até que se preocupavam com a 
gente. Mais o que atrapalhava era a nossa situação... vixe! a gente ia pra escola sem cumê... ou então 
cumia só um pedaço de cuzcuz, e até isso era difícil, aí ainda caminhava muito, a escola era longe. Então 
tinha que assistir aula, e só no recreio davam a merenda. Mais a gente tinha dor de cabeça, eu vivia com 
a cabeça doeno, e minha irmã uma veíz passou mal indo pra escola. Num dava pra assistir aula direito 
não... a gente sentia sono, e a barriga roncava. Tinha merenda sim, na escola, mais a merenda era 
pôca... e depois ia pra casa, em casa num tinha almoço, às veiz, e outras até que tinha, almoço pôco... 
vixe, era ruim demais... aí larguei a escola, fui atrais de trabalho. 

(Galinha no pirão - Sexo Feminino, 30 anos) 

 
Hum, fui pra iscola até a sigunda série... tive pacença não! Era muito agoniado! Eu saia de casa de 
madrugada, caminhava um bucadão, e sem cumê! Eu já saia de casa nervoso, chegava na iscola e ficava 
pió! Nã... minha barriga roncava o tempo todo, eu ficava nervoso, lá em casa todo mundo era nervoso. 
Minha mãe brigava e gritava muito. Intão eu já ia cum raiva, e cum fome...intão nem todo dia tinha 
merenda. Aí eu queria era ir simbora! Intão cumecei a num ir...inté que larguei de veiz. É muito ruim ficá 
sem tê o que cumê... num dá pra acumpanhar a iscola não... cum a barriga rocano e dueno...num dá 
não... 

(Cuscuz – Sexo Masculino, 31 anos). 

 

Como se percebe nos relatos de vida, o comportamento agressivo ou descrições na 

condição de “comportamento nervoso” advindo da situação de fome vivenciadas pelos sujeitos 

aludidos acima foram de significativa freqüência. Como aduzem Del Prette & Del Prette (2001) a 

vida escolar é estruturada sobre muitos tipos de relações, com demandas interpessoais diversas, 

onde o desempenho das habilidades sociais para lidar com elas pode gerar conflitos no ambiente 

escolar, dependendo especialmente da forma como abordar tais demandas. E se a instituição 

escolar for afetada ainda por condições sócio-ambientais (externas), como a fome nos relatos dos 

ex-alunos, é, de acordo com a obra de Mussen (2001), esperado o surgimento de conflitos no 

interior deste ambiente.  

Os ex-discentes estudados relataram que os conflitos que afetavam a dinâmica de seus 

estudos e motivações educacionais eram desencadeados pela fome. Segundo Castro (1961), a 

fome desagrega a personalidade, inibindo suas relações normais às solicitações do ambiente, 

gerando agressividade de maneira súbita, ficando alheias à satisfação de instintos alimentares. E 



 
 
 

progressivamente, desaparecem as atividades de autoproteção e de controle mental, findando com 

a perda dos escrúpulos e das inibições de ordem moral.  

Com relação à referida idéia, Marx (1984) reforça ainda mais ao afirmar que mudanças 

na sociedade e da vida material produzem mudanças na consciência e no comportamento 

humano. Estas consistentes referências confirmam os fatos vivenciados pelos sujeitos de estudo, 

mostrando os desencadeantes (bio-psico-sociais) de conflitos no ambiente familiar, gerados pela 

vivência do fenômeno da fome e mantidos sócio, histórico e culturalmente durante décadas.  

 

Algumas Considerações  

 

A fome tem sido um dos problemas de mais difícil solução do século, pois tem causado 

graves danos às mais diversas sociedades, atingindo famílias carentes sócio-economicamente. E 

devido à amplitude deste fenômeno, que incorpora dimensões relacionadas a diversas 

necessidades históricas, culturais e psicológicas, focalizou-se as histórias de ex-alunos acerca de 

suas vivências na instituição escolar, por esta sofrer de maneira direta e indireta tais influências, e 

por ser a entidade mantenedora de padrões culturais, morais, éticos e valorativos nas gerações 

subseqüentes. 

Para uma mudança efetiva dessa realidade da fome no município é necessário que sejam 

elaboradas ações sociais que não reduzam a fome a um problema meramente biológico, e sim que 

estejam atentas a ela como um grave problema de conjuntura política, econômica, social e 

sobretudo educacional, que tem funcionado a muito tempo de maneira defeituosa. Portanto, é 

inquestionável que sejam pautadas políticas públicas que levem em consideração todos esses 

âmbitos, aliando-os às suas próprias consequências na localidade em que se objetiva a 

transformação social. 

Outro aspecto primordial para que tais ideais possam ser colocados em prática, é 

justamente um maior comprometimento dos profissionais das áreas de saúde, educação, humanas 

e agrárias, para que exerçam atividades sociais mais integradas. E portanto possam atuar 

interdisciplinarmente, assumindo compromisso com a comunidade em geral, e sobretudo, exigir 

do Estado o respeito ao direito humano à alimentação, que está incluído na categoria dos Direitos 

Econômicos, Sociais e Culturais do cidadão.    
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