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Justino,
o retirante

Odette de Barros Mott

Projeto de trabalho
interdisciplinar
Guia do professor
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Este guia tem em vista a realização de uma pesquisa interdisciplinar
sobre a fome no Brasil, problema de fundamental importância social
e moral. As atividades aqui sugeridas estão divididas em três partes.
As primeiras se destinam a motivar o aluno a ler integralmente a obra
e também a sensibilizá-lo para a situação de miséria e fome em que se
encontra grande parte da população mundial e, mais especificamen-
te, da população brasileira. O conjunto de atividades seguinte procu-
ra promover a integração entre texto e contexto, utilizando o primei-
ro como ponto de partida para pesquisa e discussão do tema da fome.
A última parte consiste na elaboração e apresentação da pesquisa
propriamente dita.
Professores de todas as disciplinas podem contribuir para a realiza-
ção das atividades presentes neste guia, uma vez que elas não se
referem a um conteúdo específico, mas a procedimentos de leitura e
pesquisa, bem como ao desenvolvimento de valores e atitudes. En-
tretanto, como se verá, além do professor de Português, é importante que
professores de Geografia, História, Ciências e Artes participem ativa-
mente deste projeto.
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Motivação para a leitura

Objetivos

• Motivar os alunos a lerem integralmente a obra.
• Sensibilizar os alunos para uma das temáticas abordadas na obra.
• Acionar os conhecimentos prévios dos alunos acerca da temática

apresentada na obra.

1. Pergunte aos alunos o que eles sabem a respeito do problema da
fome no mundo. Em seguida, peça-lhes que procurem em jornais e
revistas notícias ou reportagens que tratem da fome no Brasil e em
outras partes do mundo e tragam-nas para a classe. Após a leitura
dos artigos, promova uma discussão sobre o problema da fome a
partir de questões como as que seguem, trabalhando com as supo-
sições dos alunos e com os dados que já tenham obtido anterior-
mente:
• A fome de que se fala nos artigos evidentemente não é a mesma

fome que todos sentimos pouco antes de cada refeição. Qual é a
diferença?

• Todas as pessoas do mundo enfrentam o problema da fome? Em
que regiões do mundo parece que o problema é mais sério? O que
há em comum entre essas regiões?

• Será que há fome no mundo porque não se produzem alimentos
suficientes para todos os habitantes?

• No Brasil, o problema da fome é grave? Por que haveria fome no
Brasil se há tanta terra cultivável? Há algumas regiões em que
fatores climáticos interferem na agricultura ou na criação de
animais? Apenas fatores climáticos são interferentes ou exis-
tem questões sociais, políticas e econômicas envolvidas?

2.Apresentamos a seguir uma pequena reprodução de um dos famo-
sos quadros da série Retirantes, de Cândido Portinari. Se puder,
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providencie uma reprodução colo-
rida da obra, em livros de arte ou
na Internet (é possível encontrá-la
no site www.puccamp.aleph.
com.br/portinari/retirante.html, por
exemplo). A ideia é que você tire
algumas cópias xérox e distribua-
as aos alunos, estimulando-os a ob-
servar atenta e detalhadamente as
personagens, as expressões, os cor-
pos, as roupas, os objetos, o chão,
o céu, as cores, etc. Em seguida,
peça-lhes que relacionem a tela com
o problema da fome no Brasil, debatido na atividade anterior. Para
finalizar, sugira aos alunos que comentem a seguinte frase de Por-
tinari, a respeito do papel da arte e do artista:
O pintor social acredita ser o arauto do povo, o mensageiro dos
seus sentimentos. É aquele que deseja a paz, a justiça e a liberda-
de. É aquele que acredita que os homens podem participar dos
prazeres do Universo.

3.Apresente a obra Justino, o retirante para os alunos e diga-lhes
que procurem no dicionário o significado da palavra retirante. Em
seguida, peça-lhes que façam suposições sobre a história que será
narrada: onde se passará, quem serão as personagens, que proble-
mas enfrentarão, etc.

Do texto ao contexto: preparação para a pesquisa

Objetivos

• Ampliar o repertório dos alunos com relação à temática da obra,
dando-lhes condições de opinar acerca dela, bem como de poder
atuar em sua comunidade de forma mais consistente.

Retirantes (1944). Painel a óleo/tela, 190 × 180 cm. (Co-
leção Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand
— São Paulo) © Projeto Portinari.
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• Desenvolver o espírito investigativo dos alunos.
• Levar os alunos a realizarem pesquisas bibliográficas e de campo.
• Estimular o trabalho interdisciplinar.

4. A carência de calorias e de elementos nutritivos (proteínas, vita-
minas e sais minerais) para o organismo humano afeta o desen-
volvimento das crianças e acarreta inúmeras doenças: o raquitis-
mo, a anemia, o bócio, a xeroftalmia (que se caracteriza pela perda
da visão devido à carência de vitaminas), entre outras. Peça aos
alunos que se aprofundem no assunto e, com a ajuda do professor
de Ciências, façam um quadro explicativo discriminando a quan-
tidade média ideal de calorias diárias, os nutrientes necessários
para o bom funcionamento do organismo humano, os alimentos
em que esses elementos podem ser encontrados, os efeitos que a
carência de cada um deles pode causar, etc.

5. Tire cópias do seguinte texto e peça aos alunos que o leiam com
atenção:

Cresce a distância entre ricos e famintos
No relatório sobre o estado mundial da agricultura e da ali-

mentação, em 1997, a FAO [Organização das Nações Unidas para
a Agricultura e a Alimentação] constatou que “há uma diferença
crescente entre os países com alto nível de consumo de alimentos
e os com baixo”.

Em outras palavras, os ricos estão engordando, e os muito
pobres estão cada vez mais famintos.

Nos 20 países em pior situação, a média de fornecimento de
energia por alimentos caiu de 1941 kcal/dia (quilocaloria por
dia) por habitante para 1853 kcal/dia — na comparação entre o
triênio de 1989 a 1991 e de 1993 a 1995.

Não por acaso, o PIB [Produto Interno Bruto] per capita des-
ses países (a maioria localizada na África ao sul do Saara) caiu
4,2% entre 1990 e 1994.
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Ao mesmo tempo, a população dos catorze países que mais
comem viu seu consumo de energia alimentar subir de 3135 kcal/
dia para  3 234 kcal/dia e o PIB per capita (que já era o maior de
todos) crescer 2,5%.

Dados da FAO mostram que, nas últimas três safras mundiais
de cereais, a produção foi maior do que o consumo global. Com o
excedente, as reservas internacionais cresceram de 14% para 18%
do 1,9 bilhão de toneladas de trigo, arroz e outros grãos consumi-
dos por ano no mundo — um nível aceitável.

Ampliando-se a análise para todos os tipos de alimentos, a
média mundial de comida disponível para o consumo direto cres-
ceu 19% nos 35 anos até 1996. Chegou a 2 720 kcal/dia por
pessoa, superando o mínimo recomendável de 2 200 kcal/dia.

Contrariando as visões alarmistas da década de 60, todas as
projeções recentes feitas para o futuro indicam que, até onde é
possível antever, o ritmo de crescimento da produção de comida
dará conta do aumento da população mundial.

Ou seja, não há risco de faltar comida no mundo agora nem
no futuro. Mas há e continuará havendo muita fome no mundo.

O relatório de junho da mesma Organização das Nações Uni-
das para a Agricultura e a Alimentação reporta que, entre outros,
1 milhão de pessoas sofre com a falta de comida na Somália,
outros 4,6 milhões precisam de assistência alimentar na Etiópia.

A fome não se limita à África: há cerca de 180 mil pessoas
precisando de ajuda por causa da seca na Jordânia, e a crise
alimentar na Coreia do Norte já provocou de 2 a 3 milhões de
mortes desde 1995.

No total, cerca de 800 milhões de pessoas (13% da população
mundial) são consideradas subnutridas pela FAO. Elas vivem em
mais de trinta países, tão distantes quanto Cuba e Mongólia, ou
Tanzânia e regiões isoladas da Rússia.

Para Nikos Alexandratos, pesquisador da FAO, a visão de que
a persistência da insegurança alimentar e da subnutrição não é
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um problema de produção, mas de distribuição, é totalmente cor-
reta — desde que se refira ao mundo todo.

“Mas essa conclusão não ajuda muito”, completa o autor, em
texto para um colóquio promovido pela Academia de Ciências dos
EUA em dezembro passado. Por isso, Alexandratos enfatiza: é a
falha em desenvolver a agricultura e aumentar a producão de
comida localmente que está no coração do problema da insegu-
rança alimentar.

As causas são a falta de acesso à educação, boas sementes, ferti-
lizantes e água. A isso se somam a pobreza e instabilidade política e
as guerras, principais fatores para disseminação da fome.

Com o crescimento populacional concentrado justamente nos
países pobres da África e do Sudeste Asiático, o problema tende a
se agravar no futuro. As projeções indicam que eles terão que
multiplicar sua importação de alimentos.

A FAO estabeleceu como meta reduzir o número de subnutri-
dos crônicos no mundo de 800 milhões para a metade em 2015.
Mas os estudos de Alexandratos indicam que em 2010 ainda vão
existir 680 milhões de famintos.

(José Roberto Toledo. Folha de S. Paulo, 2/7/1999.)

Depois que os alunos tiverem feito uma leitura silenciosa e indi-
vidual do texto, oriente-os a levantarem os principais pontos
nele abordados, a partir das seguintes palavras ou expressões-
chaves:

• quilocaloria por dia por
habitante

• PIB
• safras mundiais de cereais
• produção de alimentos
• distribuição de alimentos
• insegurança alimentar

• assistência alimentar
• subnutridos crônicos
• seca
• guerra
• África
• desigualdade no consumo

de alimentos
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6.Se possível, apresente aos alunos o curta-metragem Ilha das Flo-
res, de Jorge Furtado, vencedor do Festival de Gramado de 1989.
Esse filme pode se encontrado em vídeo, na coletânea Curta os
Gaúchos.
Na discussão do filme, além de aspectos relacionados aos senti-
mentos provocados nos alunos e na forma interessante de compo-
sição do curta, é importante que a questão da desigualdade social
e da injusta distribuição de renda sejam observadas com atenção.
Para isso, apresente aos alunos os seguintes dados do IPEA (Insti-
tuto de Pesquisa Econômica Aplicada): no Brasil, em 1993, havia
32 milhões de pessoas abaixo da linha de pobreza. Em 2000, esse
número subiu para 54 milhões, estando 42% desse total em situa-
ção de indigência.

Pesquisa

A questão da fome no Brasil é bastante complexa, pois envolve di-
versos fatores. Esta atividade visa fazer com que os alunos atentem
para essa inter-relação de fatores, e não tenham a pretensão de esgo-
tar o assunto mesmo depois de realizada a pesquisa.
Apresentamos a seguir uma espécie de “índice” dos itens que deverão
ser tratados. Outros poderão ser acrescentados, e é possível também
transformar os aqui apresentados. Sugerimos que cada grupo de alu-
nos seja responsável por pesquisar um dos itens do “índice” sob a
orientação de um professor, e que, ao final da obtenção de dados,
haja uma troca de informações entre os grupos e que um relatório
final de pesquisa seja escrito coletivamente. Nesse relatório final, além
da síntese das informações obtidas e interpretadas, é importante que
se introduza a questão: “Qual é a minha participação nisso tudo?”. O
resultado da pesquisa também pode ser apresentado de outras manei-
ras, tais como um jornal, no qual cada item seria uma seção. De
qualquer modo, é importante que o trabalho dos alunos seja sociali-
zado, sendo valorizado como produção cultural.

Untitled-1 8/30/11, 7:22 AM7



8

Após a apresentação da pesquisa, é interessante motivar os alunos a
participar de trabalhos comunitários que, de algum modo, auxiliem a
população mais carente de seu bairro ou de sua cidade a enfrentar o
problema da fome com dignidade.

Produção de alimentos: Produção agrícola e pecuária voltadas para
o mercado externo e produção agrícola e pecuária para o abasteci-
mento da população do país.

História: Período colonial — a grande propriedade agrícola mono-
cultora adequada às necessidades do mercado externo e a agricultura
de subsistência relegada a segundo plano. Últimas décadas — maior
incentivo para a produção agrícola e pecuária de exportação.

Aproveitamento da terra: Áreas cultiváveis e cultivadas no Brasil.
Tecnologias empregadas. Investimentos em agricultura hoje.

Propriedade rural: O latifúndio. O minifúndio. O MST. Situação do
trabalhador rural.

As transnacionais de alimentação: Influência das transnacionais
na produção agrícola dos países pobres em que se estabeleceram.
Influência das transnacionais nos hábitos alimentares mundiais. Mer-
cado consumidor das transnacionais: quem tem acesso a seus produtos?

Distribuição de renda/distribuição de alimentos: Desigualdade
social. Salário mínimo e cesta básica. Subemprego e desemprego.

Bibliografia sugerida:
ABRAMOVAY, Ricardo. O que é fome. São Paulo: Brasiliense, 1991.
ADAS, Melhem. A fome: crise ou escândalo? São Paulo: Moderna, 1988.
MELO, Fernando Homem de. O problema alimentar no Brasil. A importância

dos desequilíbrios tecnológicos. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1983.
MINAYO, Maria Cecília de Souza (org.). Raízes da fome. Petrópolis: Vozes,

1987.
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