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“Eu sonho sonhos distantes, em barcos 

ausentes, velozes, ondeantes, paisagens 

vivas, longe, diferentes.  

Eu sonho sempre. Sonho...” 

 

(Josué de Castro)  

 

 

 



RESUMO 

 

Relata a importância da vida, obra e contribuições de Josué de Castro para o 

entendimento da realidade brasileira. Descreve as principais obras do autor, a 

respeito de suas concepções, atos e ações fundamentados em ideias de 

pensadores que buscaram despertar a reflexão da sociedade e a luta para 

transformá-la ou torná-la mais justa e solidária.  Enfatiza os aspectos da pobreza e 

fome no mundo. Apresenta informações sobre as Políticas Públicas atuais; 

menciona sobre a renda mínima, o auxílio e o objetivo do Governo em banir a fome 

e os aspectos controversos da adoção de tais políticas. A concepção metodológica 

deste estudo foi aplicada por meio de uma pesquisa bibliográfica em livros, textos e 

artigos, no sentido de demonstrar novas habilidades para lidar com o tema e 

aprofundar o conhecimento. O estudo conclui que a erradicação da fome no 

processo tecnológico que vive, hoje, a humanidade, trará satisfação a toda a 

sociedade.  

 

Palavras - chave: Pobreza - Fome - Josué de Castro – Políticas Públicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ABSTRACT 

 
 
It tells the importance of the life, workmanship and contributions of Josué de Castro 

for the agreement of the brazilian reality. It describes the main workmanships of the 

author, regarding its conceptions, acts and actions based on ideas of thinkers whom 

they had searched to awake the reflection of the society and the fight to transform it 

or to become it more solidary joust and. It emphasizes the aspects of the poverty and 

hunger in the world. It presents information on the current Public Politics, mentions 

on the minimum income, I assist it and the objective of the Government in banishing 

the hunger and the controversial aspects of the adoption of such politics. The 

methodologic conception of this study was applied by means of a bibliographical 

research in books, texts and articles, in the direction to demonstrate new abilities to 

deal with the subject and to deepen the knowledge.  

 

Key- words: Poverty - Hunger - Josué de Castro – Public Policy. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Josué Apolônio de Castro foi um dos maiores autores da humanidade, suas 

concepções sustentaram-se sob a evidência, retrataram as dificuldades das classes 

mais desfavorecidas, suas ideias buscaram modificar a capacidade do homem em 

compreender novos saberes e a formação de uma política voltada para os 

problemas da sociedade.  

O autor dedicou sua vida para entender a questão da fome, propôs enfrentar 

os problemas sociais através da política e questionou sobre a realidade mundial. Fez 

várias considerações sobre as ciências, meio ambiente, subdesenvolvimento e o 

flagelo brasileiro e mundial. O desafio foi tentar encontrar uma solução para esses 

problemas. Sofreu repressão por levantar tais questionamentos na década de 30; 

quando falar sobre fome era praticamente um tabu, uma vez que estava longe dos 

círculos acadêmicos e era inexistente na agenda de políticos e órgãos 

internacionais, o que ele denominava de “conspiração do silêncio”. 

Para compreender como ocasiona a inovação decisiva do pensamento de 

Castro na ciência, política ou realidade da história do seu país, é importante 

descrever o essencial que a própria riqueza de seus desdobramentos beneficiou a 

recobrir, observados na vitalidade e fecundidade do conhecimento. 

Hoje, as ideias de Castro têm começado a receber devida atenção na 

Academia. Buscou discuti-las e analisar de forma sistemática e multidisciplinar. Suas 

obras desconstroem um mito muito alimentado na época de um Brasil rico, 

exuberante, exótico e sem possuir problemas sociais; essa ideia passou a ser 

totalmente atacada por ele.  

Para o autor, a sociedade não se mostrava preparada para tratar da situação 

alimentar do Brasil, já que ela não se sentia à vontade para confessar abertamente o 

seu quase absoluto fracasso em melhorar as condições de vida das massas 

esfomeadas. 

Seu trabalho voltou-se para um alerta do problema da fome. Pode-se afirmar 

que com Josué de Castro a fome transformou-se numa categoria do pensamento 

moderno. Algo essencial nas agendas nacionais e internacionais. As ideias do autor 

descrevem suas experiências de uma vida diante do espetáculo multiforme. 

A pesquisa tem o objetivo de realizar uma análise detalhada sobre Josué de 

Castro, menciona sobre suas contribuições na Política, seus atos que buscaram as 
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transformações no contexto social, seus projetos, suas ideias inovadoras 

observadas sobre a fome, a razão, o homem e suas experiências pessoais que 

contribuíram para suas obras.  

O primeiro Capítulo da Monografia apresenta a importância  do tema e o 

Percurso Metodológico. O capítulo II sobre a Revisão de Literatura menciona sobre 

a trajetória de Josué de Castro, suas obras e contribuições no entendimento da 

realidade brasileira.  

O capítulo III descreve sobre as Políticas Públicas, Renda Mínima e a meta 

do Governo em banir a fome e os aspectos controversos da adoção de Políticas 

Públicas. O capítulo IV menciona sobre a Discussão do Estudo no que se refere ao 

tema proposto. Posteriormente são apresentadas as conclusões do trabalho. 

Para tanto, buscou-se uma metodologia que desse oportunidade para os 

educadores e leitores questionarem a dialética entre ação e reflexão, através de 

uma pesquisa bibliográfica, a fim de que se obtivesse uma melhor  visão sobre o 

autor e suas contribuições. 

 

 

1.1 Percurso Metodológico 

 

O Percurso Metodológico desta pesquisa mostra um leque de possibilidades 

a serem enriquecidas pelas fontes bibliográficas e o questionamento. Apresenta a 

compreensão na construção de direções renovadoras sobre os elementos históricos 

substanciais em torno da vida, atos e contribuições de Josué de Castro.  

O estudo faz uma reflexão sobre as experiências de luta e resistência 

associadas ao pensamento de vários pesquisadores. É fundamental conhecer suas 

concepções, comportamentos ou dimensões da vida cotidiana na produção ou 

reprodução social, concordar ou discordar sobre o pensado para aprimorar novos 

conhecimentos da realidade e do mundo.   

A escolha do tema originou-se da necessidade de mostrar as ideias de 

Josué de Castro, seus projetos, participação na política, principalmente suas 

propostas para entender a realidade hoje. Conhecer as concepções do autor é uma 

possibilidade de recuperar nossas referências teóricas para investigar os problemas 

do Brasil e do mundo.   
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Fernandes e Gonçalves (2007, p. 16) explicam que muitas pessoas nunca 

ouviram falar de Josué de Castro. Esse fato não é de estranhar no Brasil, onde nos 

últimos 50 anos a mídia tratou de mostrar uma realidade virtual. Aos que se 

propõem enfrentar a realidade e se deparam com a miséria, com o desemprego, 

com a inexistência da reforma agrária, com o problema da fome, com certeza se 

defrontarão com a obra desse importante cientista e político brasileiro. 

Os autores buscaram apresentar as principais obras e contribuições de 

Josué de Castro, a fim de romper com a distância entre a realidade da mídia global e 

do Brasil. Mostra informações ou textos clássicos para o leitor ter uma visão 

expressiva das formas de miséria, dos trabalhos e luta de Josué de Castro, 

principalmente sua postura crítica em relação aos rumos da economia e da política 

brasileira.  

O trabalho almeja apresentar os pensamentos de Josué de Castro, mas 

cabe ao leitor analisar, perceber as fronteiras entre a realidade social e a politica, se 

interessar pelos problemas da realidade mundial e conferir a riqueza dos seus 

escritos e concepções.  
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2 REVISÃO DE LITERATURA  

 

Magalhães (1997, p. 29) afirma que buscou debruçar sobre o percurso das 

ideias de fome na obra de Josué de Castro. Para a autora, foi relevante o exercício 

do pensamento social  por esse médico, salientando-se que, desde a década de 30, 

seus trabalhos enfatizavam o tema da identidade nacional, ao mesmo tempo, 

defendendo a tese de que  o mal do Brasil era o problema alimentar, e não as  

questões afeitas ao clima ou à raça. Os efeitos deletérios que Josué de Castro 

atribuía ao sistema de latifúndio monocultor achavam-se presentes desde então.  

Linhares, apud Jornal da Ciência (2003, p. 22), menciona que além da sua 

produção científica e editorial, Josué de Castro foi professor, trabalhador incansável, 

dinamizador de ideias e insubmisso aos dogmas e a qualquer ortodoxia.  

Para a autora Maria Yedda Linhares, Castro ajudou deixando suas fórmulas 

marcantes, a tocar de perto as realidades do subdesenvolvimento, a tomar 

consciência do círculo vicioso no qual encerrou o mundo, ele exerceu uma influência 

profunda e duradoura.  

Anna Castro (2003, p. 32) menciona que Josué de Castro buscou 

demonstrar com seu trabalho que era possível construir uma ciência que teria por 

objetivo de estudo problemas específicos de países pobres e que fosse capaz de 

explicar a situação destes países sem recorrer ao mito da inferioridade racial, do 

fatalismo, do determinismo geográfico ou até do acaso. 

Para a autora, o trabalho de Josué de Castro representa um grande 

instrumento de informação para a formação política voltada para os problemas tão 

graves para a segurança de nossa sociedade, inclusive de nossas elites dirigentes 

que continuam surdas ao grito de alerta deste grande cientista brasileiro.    

Fernandes e Gonçalves (2007, p.18) mencionam que Josué de castro 

apresenta as consequências físicas da fome sobre a vida em todas as suas 

dimensões, transformando e destruindo consciências e esperanças. A fome destrói a 

todos e tudo.  

As populações famélicas são destituídas de perspectivas, de modo que, por 

causa da fome, não conseguem lutar contra o flagelo e por essa razão permanecem 

na mesma condição. Castro propôs o aumento da produção de alimentos e uma 

reestruturação política e econômica de caráter humanista.   



15 

 

 

Josué de Castro como político e cientista realizou diversas pesquisas, 

projetos sociais e campanhas políticas por um mundo mais justo, sem fome. Castro 

rompeu o conhecimento com uma visão economicista, reducionista e interativa entre 

as pessoas e o espaço geográfico que habitam.  

Vandeck (2008, p. 04) afirma que acreditava que gênio poderia soar muito 

extravagante, inicialmente. Mas, depois, percebeu com uma pesquisa que a 

conceituação de gênio era muito mais ampla do que pensava. Josué foi um autor    

sobre o qual gostei muito de ter escrito.  

Para Santiago Vandeck, Josué de Castro era compreendido como um 

subversivo; os seus livros afrontavam o espírito ufanista. Castro tratava de assuntos 

delicados, que para alguns serviriam como propaganda negativa contra o país. 

Para Francisco Menezes (2008, p.01-02), Josué de Castro denunciou o 

imperialismo e o comércio internacional, que reduziram o tema da alimentação ao 

âmbito de interesses econômicos específicos e desprezaram os interesses da 

própria saúde pública.  

Castro nunca se satisfez com abordagens meramente setoriais dos 

problemas, e inspirou a todos que defenderam as bandeiras da soberania e 

segurança alimentar e nutricional no Brasil, inclusive sob uma perspectiva por ele 

iniciada, a perspectiva da intersetorialidade. 

Josué de Castro buscou ensinar sobre os tempos atuais, tempos de crise do 

sistema alimentar mundial usando seus conhecimentos, articulando os diferentes 

campos das políticas públicas a serviço dos interesses de todos. Buscou entender 

que o alimento, muito mais do que uma simples mercadoria, é um direito 

fundamental e primeiro de todo ser humano. 

Para Francisco Menezes (2008, p. 01-03), a fome não pode ser apenas 

avaliada por sua manifestação biológica ou por medidas de peso e altura. Na sua 

versão contemporânea, ela se esconde atrás de estratégias de busca do provimento 

de energia, mas carente de outros componentes nutricionais indispensáveis para 

uma vida saudável, aquilo que Josué de castro chamou de fome oculta.  

A fome será vencida pelo reconhecimento, efetivo, do direito humano à 

alimentação, acima de qualquer outra prioridade. Isto se faz e se garante através de 

políticas públicas sob a responsabilidade de todos, mas em particular do Estado. 

Segundo os dados da Revista Algo Mais (2008, p. 01-02), o presidente Lula 

destacou a importância de homenagear brasileiros que contribuíram para a 
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construção da democracia do País, como o cientista pernambucano Josué de 

Castro, há mais de 60 anos levantou essa questão da fome no Brasil.  

Para o presidente, esse gesto é muito forte; busca-se recuperar a 

importância que ele teve. Tudo que pensamos sobre essa causa ele já tinha 

pensado. O Brasil vive um momento em que as coisas podem acontecer com mais 

facilidade. E tudo isso vai possibilitar para dizer a Josué que valeu a pena toda sua 

luta.  

Segundo os dados da Revista Época (2009, p. 01-02), Josué de Castro foi 

conhecido como o cientista político brasileiro mais citado no exterior, os seus 

trabalhos foram elogiados e glorificados mundo afora, por cientistas, políticos, 

jornalistas, escritores, intelectuais como ele.  

Castro possuía uma bagagem literária e especializado em diversos temas, 

além de uma ficha quilométrica nos arquivos dos órgãos da Segurança Pública. Foi 

incluído nas primeiras listas de cassações produzida pelo golpe militar. Pesava 

contra ele uma ameaça de prisão, motivo pelo qual exilou-se em Paris, onde morreu 

sonhando com o retorno. Talvez essa tenha sido a coisa mais desonrosa cometida 

pela ditadura. 

 

 

2.1 Trajetória de Josué de Castro 

 
Segundo os dados do Boletim da Associação dos Diplomatas Brasileiros 

(2008, p.22-28), Josué Apolônio de Castro nasceu em 05 de setembro 1908, era o 

único filho de Josefa e Manuel de Castro. Cresceu ouvindo histórias e vendo 

imagens reais de um povo castigado pela seca e pela fome. Seus amigos de 

infância eram os meninos pobres da Madalena, bairro do Recife, onde ainda 

pequeno foi morar com seu pai. 

De origem de classe média, Josué de Castro aprendeu o que representava a 

fome na sua própria realidade, ou como ele mesmo citou “não foi na Sorbonne, nem 

em qualquer outra universidade sábia, que travei conhecimento com o fenômeno da 

fome. O fenômeno se revelou espontaneamente a meus olhos nos mangues do 

Capibaribe, nos bairros miseráveis da cidade do Recife”. 
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Castro estudou em colégios tradicionais da capital pernambucana, 

despertando nele o olhar crítico para as diferenças sociais que existiam entre ricos e 

pobres, alimentados e famintos. Descoberta que viria marcá-lo por toda a vida. 

Aos 15 anos, o autor iniciou seus estudos em Medicina. Cursou três anos na 

faculdade da Bahia, depois transferiu-se para o Rio de Janeiro.  Estudou as áreas de 

Fisiologia e Nutrição.  

Nos anos 30, retornou ao Recife, iniciando sua carreira clínica como 

especialista. Em 1932, começou a trabalhar numa fábrica e percebeu as miseráveis 

condições dos operários, escreveu o livro As Condições de Vida das Classes 

Operárias do Recife, que impactou o meio acadêmico da época. 

Em 1935, mudou para o Rio de Janeiro, onde enfrentou um período difícil de 

subsistência, mas não o bastante para impedir a publicação de Alimentação e Raça, 

onde tentou derrubar várias teses racistas. Também passou a chefiar o Serviço 

Central de Alimentação do Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Industriários, 

considerado um marco na assistência alimentar ao trabalhador. 

 A história das políticas públicas na área de alimentação confundiu-se com a  

sua própria história de vida. O autor sentia a necessidade de pôr em prática seus 

conhecimentos teóricos, o que de fato acontece quando criou, em 1940, a 

Sociedade Brasileira de Alimentação, constituída de futuros dirigentes do Serviço de 

Alimentação da Previdência Social (SAPS). 

Em 1942 Josué de Castro foi convidado oficial do Governo da Argentina 

para compreender as dificuldades de alimentação e nutrição. A partir de 1943, 

trabalhou com os Estados Unidos, México e República Dominicana. Em 1946, 

Castro publicou sua obra de maior repercussão, Geografia da Fome. O livro 

conquistou dimensão internacional não só pela seriedade e audácia com que 

enfrentou o grande “tabu da fome” mas também pela denúncia que fez da situação 

em que vivia a maioria da população do país.  

Também ocasionou um choque na geração pós-guerra; tratava-se de dar 

uma importância e uma atenção maior aos problemas sociais do Brasil, sendo a 

fome o mais absurdo e grave dentre eles.  

Usando uma metodologia basicamente geográfica, mas buscando causas 

sociológicas, o autor analisou as características físico-naturais e econômico-sociais 

desta calamidade que ganhava particularidades em cada região do País.  
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Em 1947, Josué de Castro trabalhou na França e no Peru em 1950. Neste 

período ele publicou La Alimentación en los Tropicos, um rearranjo de Alimentazione 

e Acclimatazione Umana nei Tropici. Foi condecorado como professor Honoris-

Causa da Universidade de Santo Domingos, na República Dominicana, e da 

Universidade de San Marcos, na capital peruana. 

Durante a II Guerra Mundial foi designado diretor do Serviço Técnico de 

Alimentação Nacional (STAN), órgão da Coordenação de Mobilização Econômica. 

Cabia ao STAN realizar pesquisas laboratoriais, experimentos, novos métodos de 

conservação de alimentos. Castro retornou para a área de Tecnologia Alimentar.  

Na década de 50, iniciou sua carreira política se candidatando a Deputado 

Federal pelo Estado de Pernambuco, mas não alcançou votos suficientes. Quatro 

anos depois, concorreu novamente a deputado pelo PTB. Em 1954 foi indicado para 

concorrer ao premio Nobel de Medicina, acontecimento que se repetiu em 1963 e 

1970. 

Em 1957, ao deixar a presidência da FAO, desenvolveu junto com Abade 

Pierre, a Associação Mundial de Luta Contra a Fome (ASCOFAM), da qual foi eleito 

presidente. 

No final de 1962, com as posições políticas que tomara e com o consagrado 

prestígio internacional, Castro foi designado pelo então presidente João Goulart para 

o cargo de Embaixador-chefe da Delegação do Brasil junto a ONU, em Genebra. 

Cargo que também incluía a representação na Conferência de Desarmamento. Com 

o Golpe de Estado desencadeado em março de 1964, Josué de Castro demite-se do 

cargo de representação e logo depois, em 9 de Abril do mesmo ano, tem seus 

direitos políticos oficialmente cassados por dez anos. 

Castro não se afastou completamente da ONU, tornou-se membro do 

Instituto de Formação Humana e Pesquisa dessa organização, tratou de assuntos 

sobre a fome. 

Proibido de voltar ao Brasil, adotou Paris como sua moradia e passou a 

exercer o CID (Centro Internacional de Desenvolvimento). Sentindo a dor de ser um 

exilado de sua pátria natal, escreve um romance autobiográfico intitulado Homens e 

Caranguejos. Tornou-se professor de Geografia dos Países Subdesenvolvidos na 

Universidade de Paris VIII.  

Voltou-se para estudos referentes à Ecologia, sendo um dos organizadores 

da reunião da cúpula sobre meio-ambiente e ecologia de Estocolmo em 1972, a 
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primeira reunião dos países neste sentido. Faleceu em 24 de Setembro de 1973, 

aos 65 anos de idade. 

Josué de castro deixou viúva Glauce Pinto de Castro, com quem se casara 

em 1934 e teve três filhos, Josué Fernando de Castro (economista), Anna Maria de 

Castro (socióloga) e Sônia de Castro Durval (geógrafa).  

 
 

2.2.Obras e Contribuições no Entendimento da Realidade Brasileira 

 

Josué de Castro escreveu sob óptica interativa os conceitos importantes 

sobre a história da sociedade, os flagelos, a fome, a necessidade de uma 

reestruturação política e econômica de caráter humanista. Em suas obras, observa-

se excessiva modéstia, a busca pela justiça social, amor ao seu país, preocupação 

com as classes desfavorecidas e crítica sobre o contexto social.    

Na obra Homens e Caranguejos, Castro (2007, p. 13-14) fez uma 

comparação entre suas memórias e a história da vida de um menino pobre que 

começa a enxergar o mundo, a miséria e o mangue: 

 
 
“Nasci na cidade do Recife, que é sob certos aspectos a Hong Kong da 
América, com sua miséria acumulada, empastada neste grupo de ilhas que 
flutuam, sonolentas, entre os braços de dois rios: o Capibaribe e Beberibe. 
A primeira sociedade com que travei conhecimento foi a sociedade dos 
caranguejos, depois a dos homens habitantes de mangues, irmão de leite 
dos caranguejos. Só muito depois é que vim a conhecer a outra sociedade 
dos homens, a grande sociedade.” 

 

 

Castro (2007) explicava que a terra foi feita para o homem, com tudo para 

bem servi-lo; o mangue foi feito para o caranguejo. O ciclo da fome devorava os 

homens e os caranguejos, todos atolados na lama. Não era fácil para esta gente de 

economia tão restrita romper com o mangue e cumprir as instruções do Governo, o 

que era necessário burlar estas instruções.   

Apesar da magnitude de sua importância, as ideias de Castro ainda são 

pouco estudadas e mal compreendidas. Entretanto, todos os autores que se 

dedicaram a estudá-lo, seja do ponto de vista econômico, geográfico, nutricionista 

ou sociológico, são unânimes em um ponto: as obras de Castro precisam ser mais 

debatidas e aprofundadas nos círculos políticos e acadêmicos. 
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Seu exílio do Brasil no período da Ditadura prejudicou a divulgação de suas 

concepções; o autor voltou a ocorrer no Brasil em 1979 com a fundação do Centro 

de Estudos e Pesquisa Josué de Castro, bem como em 1983 com o lançamento do 

livro “Fome Um Tema Proibido”. A obra possuía artigos de Josué de Castro e 

também foi organizada pela sua filha e socióloga Anna Maria de Castro. 

Outro momento de resgate teórico da fome se deu em torno dos anos 90, 

principalmente no início com o lançamento e divulgação do Mapa da Fome no Brasil 

em 1993 pelo IPEA, importante órgão de análise de dados econômicos e sociais do 

País.  

Segundo os dados do IBGE (2009, p. 01-02), o Mapa da Fome no Brasil em 

1993, registra que pouco mais de 32 milhões de brasileiros passavam fome e quase 

70% da população não se alimentava suficientemente bem para ter saúde e uma 

vida digna. Um choque para a época. Para Castro, as carências alimentares 

evidenciavam a falta de educação, como outro aspecto característico do 

subdesenvolvimento.  

Fernandes e Gonçalves (2007, p. 42-43) mencionam que Josué de Castro 

apresentou vários projetos sobre os problemas agrários do Brasil e de interesses 

sociais, principalmente o documento o “Programa de 10 Pontos para vencer a fome”: 

 

1-Combate ao latifúndio; 
2-Combate à monocultura em largas extensões sem as correspondentes 
zonas de abastecimento dos grupos humanos nela empregados; 
3-Aproveitamento racional de todas as terras cultiváveis circunvizinhas dos 
grandes centros urbanos para agricultura de sustentação, principalmente de 
substâncias perecíveis como frutas, legumes e verduras que não resistem a 
longos transportes, sem os recursos técnicos da refrigeração; 
4-Intensificação do cultivo de alimentos sob forma de policultura nas 
pequenas propriedades; 
5- Mecanização intensiva da lavoura, da qual dependem os destinos 
produtivos de toda nossa economia agrícola; 
6-Financiamento bancário adequado e suficiente da agricultura, assim como 
garantia da produção pela fixação de bom preço mínimo; 
7-Progressiva diminuição até a absoluta isenção de impostos da terra 
destinada inteiramente ao cultivo dos produtos de sustentação; 
8) Amparo e fomento ao cooperativismo, que poderá servir de alavanca 
impulsionadora à nossa incipiente agricultura de produtos alimentares; 
9-Intensificação dos estudos técnicos de Bromatologia e Nutrologia no 
sentido de que se obtenha um conhecimento mais amplo do valor real dos 
recursos alimentares; 
10-Planejamento de uma campanha de âmbito nacional para a formação de 
bons hábitos alimentares, o qual envolve não só o conhecimento dos 
princípios históricos de higiene como o amor à terra, os rudimentos de 
economia agrícola e doméstica, os fundamento da luta técnica contra a 
erosão. 
 



21 

 

 

 

Josué de Castro foi um autor multidisciplinar, trabalhou com diversificados 

temas e áreas científicas, como Fisiologia, Nutrição, Endocrinologia, Medicina, 

Biologia, Geografia, Historia, Sociologia, Antropologia, Ciência Política, Literatura, 

Economia e Relações Internacionais.  

Além da questão da fome, o que dá sentido de “totalidade” à sua obra, posto 

que aglutine direta ou indiretamente os demais, estabelecendo vínculos com as 

questões mais periféricas. Mas ao mesmo tempo o significado da fome passa, com 

Josué de Castro, de um fenômeno meramente nutricional e biológico para um 

fenômeno geográfico, econômico, político, cultural e social.  

O conceito, antes restrito, ganha novas dimensões. Daí estudar a fome ou 

os outros temas em Josué de Castro acaba dando no mesmo, isto é, Josué de 

Castro é múltiplo, e para entendê-lo a pesquisa apresenta a multiplicidade de temas 

e obra do autor, como: 

● Poema 

● O Ciclo do Caranguejo 

●Poema Raça Preta 

● O Problema de Fisiologia da Alimentação no Brasil. Monografia (Livre-

docência em Fisiologia) – Faculdade de Medicina de Recife, 1932. 

Com esta tese, Josué de Castro tornou-se livre-docente pela Faculdade de 

Medicina do Recife. A partir de dados sobre o metabolismo de brasileiros, as 

necessidades alimentares são analisadas. O trabalho visa a contribuir para 

estabelecer o mínimo de alimentação das classes deserdadas e a uma alimentação 

racional dos trabalhadores. Em edições ampliadas posteriores, o livro passou a 

chamar-se O problema da alimentação no Brasil. 

● Condições de vida das classes operárias do Recife. Recife: Imprensa 

Industrial, 1932. 

Primeiro inquérito do gênero realizado no país, onde são estabelecidas 

relações diretas entre a produtividade do trabalhador e sua alimentação, bem como 

são examinadas suas condições de vida, seu tipo de moradia e seu salário. 

● Alimentação e Raça (1935). 

● Documentário do Nordeste. São Paulo: José Olympio, 1937. 215 p. 
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Coletânea que inclui crônicas, contos, ensaios e estudos sociais sobre o 

Nordeste brasileiro. Na 2ª edição, de 1959, foram incluídos estudos biológicos sobre 

alimentos locais. 

● A festa das letras - Cecília Meireles e Josué de Castro (1937) 

● A Alimentação Brasileira à Luz da Geografia Humana. Porto Alegre: Globo, 

1937. 176p. 

A alimentação brasileira à luz da Geografia Humana, o método geográfico 

começa a ser utilizado para abarcar os diversos aspectos biológicos e sociais da 

alimentação, visando à compreensão de sua influência na evolução do povo 

brasileiro. A partir da extensão de regimes alimentares, o país é dividido em cinco 

regiões, com qualidades e defeitos específicos. 

●Therapeutica dietética do diabete: In: Diabete (1937) 

● Fisiologia dos tabus (1939) 

●Geografia humana (1939) 

●Alimentazione e acclimatazione umana nei tropici (1939) 

● Geografia da Fome. Rio de Janeiro: O Cruzeiro, 1946. 

Obra que consolida as pesquisas de Josué de Castro sobre a alimentação 

brasileira. Traduzida em mais de 25 idiomas, este livro é uma referência fundamental 

no estudo do tema, e logo foi reconhecido com o Prêmio Pandiá Calógeras, da 

Associação Brasileira dos Escritores e com o Prêmio José Veríssimo, da Academia 

Brasileira de Letras. 

● A Questão do Salário Mínimo. Rio de Janeiro: Ministério do Trabalho, 

Indústria e Comércio/Departamento de Estatística e Publicidade, 1935. 

●Alimentazione e acclimatazione umana nei tropici (1939) 

● Geografia Humana: estudo da paisagem cultural do mundo. Porto Alegre: 

Globo,1939. 

O mapeamento do Brasil a partir de suas características alimentares deixou 

clara a trágica situação da fome no país, que não poderia mais ser atribuída a 

fenômenos naturais, mas a sistemas econômicos e sociais que poderiam ser 

transformados para o benefício da população. 

Para explicar o quadro de um país de fome como o nosso e buscar ações 

para reverter este quadro, não é possível deixar de considerar o desequilíbrio 

causado pelo modelo de crescimento industrial exclusivo sem alterações na 

estrutura arcaica da agricultura, e pelo tipo de economia voltado para interesses 
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estrangeiros desde a época do colonialismo até o atual neocolonialismo do capital 

internacional.  

Com este importante trabalho, Josué de Castro demonstrou que era possível 

construir uma ciência que teria por objeto de estudo problemas específicos de 

países subdesenvolvidos e que fosse capaz de explicar a situação destes países 

sem recorrer aos mitos de inferioridade racial, de fatalismo ou de determinismo 

geográfico. Apontava para a necessidade de transformar a estrutura agrária para 

aumentar a oferta de alimentos e fortalecer o mercado interno. 

●Geografia da fome (1946)  

●La alimentación em los tropicos (1946) 

●Fatores de localização da cidade do Recife (1947) 

●Le problème de l’ alimentation em Amerique du Sud (1950) 

●Geopolítica da Fome. Rio de Janeiro: Casa do Estudante Brasileiro, 1951. 

416 p. 

Ao lado da Geografia da Fome, este é o mais traduzido livro de Josué de 

Castro. Conta com edições em mais de 25 idiomas. As denúncias sobre a fome no 

Brasil foram ampliadas para o panorama mundial. Geopolítica da Fome foi laureado 

pela Academia Americana de Ciências Políticas, com o Prêmio Franklin D. 

Roosevelt. foi, ainda, o escritor brasileiro agraciado com a Grande Medalha da 

Cidade de Paris. 

Ao fazer entrega desta medalha, o Presidente do Conselho frisou em seu 

discurso que a obra revolucionária realizada por Josué de Castro no campo da 

alimentação era equivalente à realizada por Copérnico no Campo da Astrologia. 

Denunciando a fome universal como uma praga fabricada pelo homem e não como 

fenômeno natural, Josué de Castro construiu uma obra profundamente humana, 

acima das posições partidárias e das intolerâncias políticas. 

● A cidade do Recife: ensaio de geografia humana (1954) 

● Três personagens (1955) 

● O livro negro da fome. São Paulo: Brasiliense, 1960.  

Este livro marca o lançamento da Associação Mundial de Luta contra a 

Fome (Ascofam). Josué aprofunda suas críticas às teses fatalistas que apontam o 

crescimento populacional como causa da fome, e defende a transformação das 

estruturas sociais mundiais para uma melhor distribuição de riqueza. São descritos 

os projetos da Ascofam e da Campanha Mundial contra a Fome da FAO. 
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O autor explica que a preguiça dos negros decorre da fome,ou seja, da 

péssima alimentação a que esses trabalhadores eram submetidos. Daí a 

importância, destacava ele, do estudo científico da alimentação e do interesse dos 

cientistas sociais em conhecerem os hábitos alimentares de cada povo, para melhor 

esclarecimento de sua formação e evolução econômico-sociais. 

●Ensaios de geografia humana (1957) 

●Ensaios de biologia social (1957) 

● Sete palmos de terra e um caixão. São Paulo: Brasiliense, 1965. 223 p. 

 Escrito nos primeiros anos do decênio de 1960, introduz o estudo dos 

movimentos sociais no Nordeste a luz das Ligas Camponesas surgidas na Zona da 

Mata Pernambucana nesse mesmo período.  

Estas publicações foram utilizadas pelo autor para denunciar a escravidão 

da terra e do homem por um modelo baseado na grande propriedade, submisso aos 

interesses internacionais. Modelo que privilegia as exportações a despeito do 

fortalecimento do mercado interno, comandado por uma elite conservadora, 

submissa aos grandes grupos econômicos.  

No bojo desse quadro de referência, buscou-se entender as ligas como 

precursoras dos atuais movimentos sociais, a exemplo do MST (Movimento dos 

Trabalhadores Rurais Sem-terra).  

Continuidade que se manifesta também no prosseguimento do processo de 

conscientização popular, e que tem seus passos desenvolvidos desde a 

"reivindicação dos mortos", passando pela luta contra a expulsão das terras nas 

quais nasceram e criaram vínculos, a luta por terra, por reforma agrária e o 

compromisso com a construção de uma sociedade mais igualitária. 

● O ciclo de caranguejo (1965) 

● Ensayos sobre el sub-desarrollo (1965) 

● Adonde va la América Latina? (1966) 

●Homens e caranguejos (1967) 

●A Explosão Demográfica e a Fome no Mundo. Portugal: Edições Itaú, 1968. 

34 p. 

Ensaio que abordou os impactos da revolução tecnológica do século XX 

sobre a estrutura mundial, enfatizando o desequilíbrio alimentar nos países 

subdesenvolvidos. 
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●Latin american radicalism (1969) 

●El hambre: problema universal (1971) 

 

● Estratégia do Desenvolvimento. Lisboa: Seara Nova, 1971. 

Ensaio no qual Josué define sua noção de desenvolvimento, apresenta os 

obstáculos que os países subdesenvolvidos enfrentam e descreve aspectos de uma 

estratégia global de desenvolvimento onde uma das mais altas prioridades é a 

educação adequada às necessidades de desenvolvimento. 

●Mensagens (1980) 

● Fome, Um Tema Proibido: os últimos escritos de Josué de Castro e Anna 

Maria de Castro (org.). Petrópolis: Vozes, 1983. 

Josué de Castro menciona em seus escritos, argumentos até então muito 

considerados nos círculos intelectuais, como raça, identidade nacional e evolução 

social. Ao abordar o fenômeno da fome, o autor não se desprende de suas 

experiências de vida. Ele agrega outras teorias e métodos para uma compreensão 

maior do seu principal objeto de estudo.  

O conceito passa a ter também um caráter crítico, como resultado direto do 

processo do desenvolvimento do sistema capitalista. Com essa postura mais 

arrojada, em contraste com seus primeiros escritos, Josué de Castro chega a afirmar 

que a fome não é mais do que a mais trágica expressão do desenvolvimento dos 

países mais ricos que se sustentam na exploração dos países mais pobres, 

provocando-lhes não só a fome quantitativa, aguda ou manifesta, mas também a 

fome qualitativa ou oculta. 

A Obra Fome, Um Tema proibido reúne ensaios, artigos e conferências 

produzidos por Josué de Castro durante o período de seu exílio. Relaciona o tema 

com as causas do subdesenvolvimento e com os riscos para a paz mundial. 

Josué de Castro buscou apresentar uma visão realista dos fatos, enquanto 

calamidade social. Tentou modificar algumas concepções que não correspondiam às 

necessidades da sociedade. Buscou demonstrar a miséria alimentar, os problemas 

sociais e o comportamento do homem como um elemento de desajuste entre os 

povos ou nações.   
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3 JOSUÉ DE CASTRO E AS POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

Independente do período que Josué de Castro explanou suas ideias, 

algumas de suas obras podem ser utilizadas e aplicadas nos dias de hoje. Os 

problemas continuam, apesar do contexto ser diferente.  

Muitos políticos e pesquisadores continuam abordando sobre os 

pensamentos e as contribuições de Josué de Castro, no que se refere à má 

distribuição da renda, reforma agrária, meio ambiente, subnutrição, combate a 

cultura do desperdício, estimulo a educação, principalmente a questão da fome. 

Castro (2007, p. 291) menciona que a dramática situação alimentar, 

expressão do subdesenvolvimento nacional e das contradições econômicas que 

esta situação gera no país, apresentada esquematicamente nos traços marcantes 

da fome, impõe a necessidade de uma política alimentar mais efetiva, que não seja 

apenas paliativos e de correção das falhas mais gritantes através de programas 

simplesmente assistenciais.   

Para o autor, seria necessário determinar uma política que acelerasse o 

processo do desenvolvimento, rompendo as mais reacionárias forças de 

contestação que impedem o acesso à economia do país a grupos e setores enormes 

da nacionalidade, criando meios indispensáveis à elevação dos padrões de 

alimentação. 

As Políticas Públicas deturpam com as ideias e a trajetória de Josué de 

Castro, principalmente na questão alimentar. O autor acreditava que deveria 

estabelecer metas e medidas projetadas para intensificar ou ampliar os estudos 

sobre a fome no mundo.  

Castro, apud Fernandes e Gonçalves (2007, p. 112), menciona que um dos 

grandes obstáculos ao planejamento de soluções adequadas ao problema da 

alimentação dos povos, reside exatamente no pouco conhecimento que se tem do 

problema em conjunto, como um complexo de manifestações simultaneamente 

biológicas, econômicas e sociais.   

Para o autor, grande parte das pesquisas ou da política se limita aos 

aspectos parciais, projetando uma visão unilateral do problema. Não encaram as 
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dificuldades sob uma nova perspectiva ou um plano que possa propiciar uma visão 

panorâmica de conjunto 

É importante avaliar os problemas mundiais ou a questão da fome de forma 

coletiva, investigar as condições de vida nos mais variados recantos da superfície da 

terra e ter uma visão realista sobre a calamidade social. 

Castro menciona que a política, as investigações cientificas e o progresso da 

técnica têm condições de erradicar por completo a questão da fome. É necessário 

compreender por que o país possui o preconceito com os intelectuais que não estão 

na moda ou inseridos na ideologia do Estado. 

Para o autor, o desenvolvimento implica mudanças sociais sucessivas e 

profundas, que acompanham inevitavelmente as transformações do contorno 

natural, desenvolver de forma equilibrada, o que nenhum país conseguiu ainda, 

desta perspectiva, o mundo todo continua mais ou menos subdesenvolvido.    

 

 

3.1 Renda Mínima  

 

Castro, apud Fernandes e Gonçalves (2007, p. 108-111), menciona que 

hoje tem sido possivel realizar com aquiescência oficial uma série de pesquisas 

bem orientadas nas mais diferentes regiões da terra acerca da condições de 

nutrição dos povos.  

Quais são as causas ocultas desta verdadeira conspiração de silêncio em 

torno da fome? Será por simples obra do acaso que o tema não tem atraído 

devidamente o interesse dos espiritos especulativos e criadores dos nossos 

tempos? 

Castro deixou a reflexão sobre os problemas mundiais, por meio da 

representação social dos famintos, sobre o que pensam, como agem, o que sentem 

e quais estratégias de sobrevivência utilizam.  

Para o autor, o fenômeno da fome é preocupante, pois se apresenta com 

tal regularidade que parece condicionado às mesmas leis gerais que regulam as 

outras manifestações de nossa cultura. Trata-se de um silêncio premeditado pela 

própria alma da cultura, de ordem moral, política e econômica.       

Castro cita o exemplo da Índia “enquanto tantos infelizes morriam de fome, 

o porto de Calcutá continuava a exportar para o estrangeiro quantidades 
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consideráveis de cereais; os famintos eram demasiadamente pobres  para comprar 

o trigo que lhes salvaria a vida”. 

Um dos erros mais graves é ter deixado centenas de milhões de indivíduos 

morrendo à fome, devido sua falta de recursos, num mundo com capacidade quase 

infinita de aumento de sua produção, dispondo de recursos técnicos adequados à 

realização desse aumento.    

Para Lemos (2008, p.27), “dentre as muitas características da sociedade 

brasileira, uma das mais marcantes é, sem sombra de dúvida, o contraste no que se 

refere aos indicadores sociais e econômicos que fazem desta sociedade uma das 

mais desiguais do mundo”.  

Existem muitos excluídos do mercado de trabalho, e na ausência de uma 

política favorável às classes desfavorecidas, a cidade legalizada idealizada pelos 

princípios modernistas passou a ser substituída pela cidade ilegal de ocupações de 

áreas de risco, exclusão social, pobreza e fome.  

Segundo os dados do Senado Federal (2008, p. 01-02), Josué de Castro foi 

um dos precursores da renda básica de cidadania; em seus estudos, descreve que 

as causas da fome estão ligadas mais a fatores socioculturais do que aos de 

natureza geográfica.  

Castro criticou a inserção dos países do Terceiro Mundo na economia 

mundial e defendeu a tese de que, em suas pesquisas, no caso do Brasil, sem a 

realização de uma reforma agrária não haveria solução para o problema.  

Ao estudar, de forma tão brilhante e inovadora, os problemas de produção, 

distribuição e utilização racional do alimento, as forças produtivas que devem ser 

questionadas e o tipo de sociedade que deve ser criado para se conseguir uma 

redistribuição igualitária dos meios de subsistência, concluiu pela necessidade de 

elevação dos padrões de vida dos mais pobres. Também realizou algumas 

proposições que fundamentam o direito a uma renda mínima garantida. 

Segundo os dados do Senado Federal (2010), no Congresso Nacional 

houve um debate sobre quais foram os proponentes e os que apoiaram os diversos 

programas de transferência de renda adotados pelo Brasil nas últimas décadas. 

Questionou-se sobre os avanços previstos nas plataformas dos diversos 

candidatos, sobretudo à luz das leis aprovadas em nosso país.  

No Brasil, Milton Santos, Caio Prado Junior, Celso Furtado, Josué de Castro 

e Antônio Maria da Silveira podem ser considerados seus precursores.  
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Em 1990 foi apresentado o projeto de lei que instituiu a garantia de uma renda 

mínima para todos os brasileiros. Em 16 de dezembro de 1991, o projeto foi 

aprovado por consenso no Senado Federal e encaminhado à Câmara dos 

Deputados. 

Em 1995, em Campinas e no Distrito Federal, iniciaram-se programas de 

garantia de uma renda mínima. As experiências locais se espalharam por inúmeros 

municípios com bons resultados.  

Em 2001, surgiram os programas de abrangência nacional, denominados 

Bolsa Escola e Bolsa Alimentação. Esses programas originaram o Programa Bolsa 

Família, que hoje está presente em todos os 5.564 municípios brasileiros.  

Em 2003, o Senado Federal aprovou o projeto de lei que foi sancionado 

pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em 2004, tornando-se a Lei 10.835, que 

institui a Renda Básica de Cidadania (RBC).  

Representa um benefício monetário que será pago a todos, 

incondicionalmente, sendo instituído por etapas, a critério do Poder Executivo, a 

começar pelos mais necessitados, a exemplo do Programa Bolsa Família.  

Debate-se como ocorrerá a transição do programa Bolsa Família para a 

Renda Básica de Cidadania em nosso país. Este foi um dos principais temas do XIII 

Congresso Internacional da Basic Income Earth Network (Bien), a Rede Mundial da 

Renda Básica. 

O presidente Lula Inácio da Silva mencionou que “estava recuperando para 

pessoas que nem conheciam Josué de Castro a importância que este teve. Antes de 

qualquer um de nós falar em fome, ele já dizia que era preciso criar uma política de 

renda mínima para garantirmos que todos tivessem o direito de comer e de 

sobreviver.” 

O Governo busca combater a desigualdade, a fome e a exclusão social das 

famílias que não possuem condições. A meta é favorecer, com o surgimento de 

empregos, oportunidades para o mercado e dar um novo impulso para quem produz.  

 

3.2 A meta do Governo em banir a fome e os aspectos controversos da 

adoção de Políticas Públicas 

 
Ainda que suas obras retratem situações da época em que vivia, podem ser 

perfeitamente úteis para entender nosso contexto atual. É por isso que podemos 
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considerar os escritos de Castro como um legado intelectual, pois representa o que 

uma geração deixa para a próxima.  

A fome continua tão evidente quanto antes; as estatísticas comprovam que 

ele nunca saiu de cena, e as soluções que Castro nos mostrou continuam sem 

aplicação, como por exemplo: correção da má distribuição de renda, reforma agrária, 

desperdício, falta de educação, entre outros.  

A pesquisa destaca três questões bastante pertinentes, que Josué de Castro 

nunca as aprofundou (nem será feito aqui), mas que devem ser citadas. Primeiro, 

quais os números da fome hoje? Será que ela permanece tão presente quando 

antes? 

Da primeira questão, surge a segunda: qual a relação entre fome e exclusão 

social? Categorias que se entrelaçam nos discursos de economistas, cientistas 

sociais, historiadores, jornalistas, políticos que muitas vezes preferem substituir fome 

pela categoria mais abrangente e menos chocante de pobreza, em que outras 

privações, além da alimentação, encontram-se em jogo. 

Por fim, qual a representação social da fome? O que pensam, fazem e como 

sobrevivem os famintos do Brasil espalhados por todas as regiões (em especial 

Norte e Nordeste)? 

Castro (2007, p. 33) menciona que com a predominância cada vez mais 

efetiva das ideias universalistas, da política de portas abertas, as misérias 

acabaram por transparecer, por se apresentarem com inegável evidência nos 

dados estatísticos das respectivas produções nacionais e nos diferentes índices 

reveladores das condições de vida das populações.   

Para o autor, a situação de desajustamento econômico e social perdura de 

seu passado histórico, também foi consequência da inaptidão do Estado Político 

para servir de poder equilibrante entre os interesses privados e o interesse coletivo. 

Os Governos se mostraram quase sempre incapazes para impedir a voraz 

transferência dos monopólios estrangeiros na marcha da nossa economia.  

Castro (2007, p. 266) explica que a fome do Brasil continua, apesar dos 

enormes progressos alcançados em vários setores de nossas atividades, é 

consequência dos grupos humanos, sempre em luta e quase nunca em harmonia 

com os quadros naturais. Outra circunstância do nosso desenvolvimento 

desfavorável à melhoria das condições alimentares tem sido o relativo abandono a 
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que foram relegadas as regiões mais pobres do país, onde a fome grassa na mais 

alta proporção.  

O Nordeste possui dados preocupantes; sabe-se que um terço da 

população brasileira vive em condições precárias. No Gráfico 1, podemos ver um 

dado que nos explica o tamanho da desigualdade que há entre o nordeste e o 

restante do Brasil , em especial o sudeste.  Para Castro, faz-se necessário que as 

áreas mais ricas, de maior poder, tanto econômico como político, tenham mais 

respeito pelas regiões mais pobres e procurem cooperar para sua emancipação, 

em benefício da nacionalidade.  

Gráfico 1: Participação do PIB per Capita do Nordeste em relação ao 

Sudeste e Brasil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração Própria a partir de dados do IPEADATA. 

 

O Nordeste não está condenado à miséria e o seu povo à fome. Seria 

necessário reivindicar em termos dialéticos os direitos humanos ou propiciar o 

desenvolvimento econômico-social para buscar atenuar os desníveis sociais, através 

da melhor distribuição da riqueza e de um mais justo critério de investimentos nas 

diferentes regiões ou setores das atividades econômicas do país. 

O problema da fome no Brasil não é uma questão de disponibilidade de 

alimentos, e sim de renda para garantir o acesso a esses bens. O principal fator 

determinante da persistência da fome no país é a expressiva desigualdade na 

distribuição de renda. 
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Demo (1996, p. 84) explica que a questão da fome envolve a participação da 

Política. E para ser genuína, precisa incorporar a redistribuição de renda e de poder. 

Para o autor, a política precisa ser emancipadora e ter um caráter que contribua 

para a cidadania. 

A fome no Brasil é um problema que ocorre pela falta de recursos da 

população mais pobre para comprar alimentos. Nesse sentido, considera-se o 

quanto a fome tem sido objeto de políticas governamentais ou, pelo contrário, o 

quanto tem sido desconsiderada. 

O problema da fome no Brasil também está ligado a uma insuficiência de 

demanda efetiva, que inibe a maior produção de alimentos por parte da agricultura 

comercial e da agroindústria do País.  

Há um ciclo acumulativo, causador do aumento da fome no País, como o 

desemprego, queda do poder aquisitivo e redução da oferta de alimentos. É preciso   

que o Estado intervenha, crie mecanismos emergenciais e promova o acesso à 

alimentação para a população de mais baixa renda, em situação de vulnerabilidade 

à fome. 

Deve-se estimular o crescimento da oferta de alimentos baratos, mesmo que 

seja através do autoconsumo ou da produção de subsistência e incluir as famílias na 

universalização dos direitos sociais e do fornecimento de direitos de compra de 

alimentos, dado que o acesso à alimentação básica é direito inalienável de qualquer 

ser humano.  

Segundo os dados do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão 

Secretaria de Planejamento (2008, p. 12), o Governo não esteve ausente da questão 

da fome; ele forneceu diversas contribuições através da política, econômica e social 

nesse campo.  

Busca-se reverter a ausência de Políticas Públicas permanentes capazes de 

promover a autonomia financeira e o acesso a direitos por parte das famílias de 

baixa renda, assentados ou comunidades tradicionais de todas as regiões do País, 

considerando as suas especificidades.  

O Brasil é um país de muitas discrepâncias de padrões de renda e 

qualidade de vida, onde uma parcela substancial de famílias sobrevive em situações 

precárias nos níveis de desigualdade e exclusão social. Segundo Lemos, apud 

Human Development Report (2008, p.101-105), 
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“A exclusão social assume muitas formas, varia consideravelmente de uma 
comunidade para outra. Contudo, a taxa de desemprego de longo prazo, 
que é consideravelmente medida na maioria dos países industrializados, 
pode se constituir numa confiável aproximação para a exclusão.”  

 

 

Segundo os dados da Presidência da Republica Federativa do Brasil (2009, 

p. 01-02) entre os países em desenvolvimento, o Brasil é o que mais tem combatido 

a fome e a desnutrição, segundo pesquisa desenvolvida pela Action Aid, uma 

Organização não governamental (ONG) que atua em 40 países no combate à 

pobreza.  

             O trabalho, denominado Índices Globais de Alimentação, elogia os esforços 

do governo brasileiro em adotar programas sociais de combate à fome, à pobreza e 

destaca os programas Bolsa Família e Fome Zero, a criação do Ministério do 

Desenvolvimento Social e Combate à Fome e a aprovação da Lei de Segurança 

Alimentar e Nutricional. 

Os avanços no Brasil são importantes, mas é preciso aprimorá-los ainda 

mais com uma melhor integração entre os diferentes sistemas de proteção social 

como saúde (SUS), assistência social (SUAS) e segurança alimentar (SISAN).  

               

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez um relato da experiência brasileira 

e afirmou que vontade e determinação política são imprescindíveis para acabar com 

o problema. Foram iniciativas políticas que permitiram ao Brasil retirar 20 milhões e 

400 mil pessoas da pobreza e reduzir em 62% a desnutrição infantil, quebrando o 

ciclo perverso que perpetua a miséria e a desesperança.  

O presidente comentou que alcançou esses resultados criando uma forte 

rede de proteção social articulada com políticas de estímulo à agricultura familiar, 

existem Programas brasileiros para o combate à fome, como o Bolsa-Família e a 

rede de políticas públicas desenvolvidas pelo Governo Federal por meio do 

Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) para incentivar a agricultura familiar, 

despertaram o interesse de diversos países, incluindo os desenvolvidos. 

Segundo os dados da FAO - Organização das Nações Unidas para a 

Agricultura e a Alimentação (2009)-, o Brasil esteve na lista de 16 países do mundo 

que alcançaram o objetivo de reduzir o número de pessoas que passam fome. 

              A Armênia,o Brasil, a Nigéria e o Vietnã conseguiram avanços contra a 
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fome, em um relatório intitulado "Caminhos para o sucesso", a experiência brasileira  

iniciada em 2003 com o programa "Fome Zero”.  

O governo brasileiro mobilizou as autoridades locais e as organizações da 

sociedade civil para apoiar a iniciativa, que incluiu a transferência de renda em 

dinheiro para aumentar o poder aquisitivo dos pobres, ao mesmo tempo em que se 

investiu na agricultura familiar, relata o documento. 

Em 1991, 15,8 milhões de brasileiros sofriam de desnutrição. De 2001 a 

2005, este número caiu para 12 milhões e a porcentagem de desnutridos passou de 

10 para 6. Além disso, registrou-se a mais impressionante queda no número de 

crianças desnutridas, escreve a FAO. 

Verificou-se que em toda a América Latina foram registrados progressos na 

luta contra a fome. Além do Brasil, houve resultados positivos no México, em Cuba e 

na América Central.  

De 2007 a 2008, o número de pessoas subnutridas foi de 850 milhões. O 

número aumentou em 75 milhões, alcançando os 925 milhões. O índice FAO dos 

preços dos alimentos teve aumento de 12% em 2006 com relação ao ano anterior, 

de 24% em 2007 e de 50% durante os sete primeiros meses do ano. 

Os países membros da FAO se comprometeram durante a cúpula no início 

de junho em Roma a reduzir pela metade o número de pessoas que sofrem de fome 

até 2015, apesar da crise de alimentos. 

Nos últimos anos, observou-se uma melhor consciência sobre a questão da 

fome; o Governo e a sociedade debatem o tema, existe o desejo de participar 

ativamente no processo de transformação da nossa economia e controlar de perto 

os resultados.   
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4 DISCUSSÃO 

 

Josué de Castro, Logo no início de sua carreira, teve o primeiro contato com 

o problema social a que iria se dedicar durante a vida. Começou a trabalhar numa 

grande fábrica onde via os operários não terem condições de trabalhar mesmo sem 

estarem doentes. Percebeu que não se tratava necessariamente de um problema 

médico, e sim social, a fome. 

Logo cedo despertou profundo interesse pela literatura, tendo como amigos 

e referências escritores modernistas como Mário e Oswald de Andrade. Como 

estudioso das teorias de Freud, interessou-se na possibilidade de relacionar 

literatura e medicina. Constantemente publicava texto em periódicos como Diário da 

Manhã e Revista de Antropofagia. 

Não é fácil para um cientista transferir seu mundo de ideias para palavras, 

tão facilmente como o fazem os escritores, isso despertou profunda admiração de 

Josué de Castro. Assim, seu principal livro, Geografia da Fome, dedicou-o a dois 

escritores, Rachel de Queiroz e José Américo de Almeida, pois os considerava 

“romancistas da fome no Brasil”. 

Apesar do sucesso de sua clínica médica, seu interesse por esta só 

diminuía. Assim, passou a dedicar seu tempo mais e mais a estudos sobre 

alimentação, inclusive, escrevendo uma grande quantidade de artigos sobre o 

assunto. 

Em 1946 lançou sua obra-prima , A Geografia da Fome, livro inovador, onde 

apresentou um discurso bem diferente daquele mostrado pela geografia oficial. Pela 

primeira vez, a fome estava sendo discutida e abordada pela ciência, pois até então 

esse tema era um tabu da sociedade. 

A fome foi apresentada como uma expressão biológica do 

subdesenvolvimento, efeito do modelo econômico escolhido. Seu grande mérito foi 

demonstrar que era possível a construção de uma ciência que estudasse esse 

problema específico sem atribuí-lo ao mito da inferioridade racial, fatalismo ou 

acaso. 

Sua motivação principal nessa obra foi mostrar que era impossível 

desenvolver uma sociedade com tamanhos conflitos e consequências internas,uma 

vez que a fome era uma verdadeira mancha negra, maculando o berço de todas as 



36 

 

 

sociedades. Para tanto, Josué de Castro precisou lutar contra velhos mitos e teorias 

como preconceitos raciais e climáticos e até mesmo o malthusianismo. 

Outra atividade a qual Josué de Castro dedicou-se em sua vida e da qual se 

orgulhava bastante foi o magistério. De início foi um mero complemento ao exercício 

da Medicina, mas logo foi tomando gosto e se envolvendo mais e mais com os 

jovens alunos, aos quais dedicava especial afeição. Fundou, junto com amigos, uma 

Faculdade de Filosofia de Recife e o Curso de Nutrição da antiga Universidade do 

Brasil, além de publicar vários livros didáticos, dentre eles destaca-se Geografia 

Humana, voltado para o curso secundário. 

Além de denunciar a falta de alimentos, Josué de Castro também denunciou 

a falta de educação para o povo. Segundo ele, era inconcebível uma sociedade que 

desejava se desenvolver não investir em formação do homem. A ciência e a técnica 

são fundamentais, mas inexistentes sem o componente humano. 

No ano de 1950, Josué candidatou-se Deputado Federal por Recife, mas 

não consegue eleger-se, fato que só se concretiza em 1958 e novamente em 1958. 

Segundo ele, foi necessário pelo menos um ano de seu primeiro mandato para 

poder aprender mais sobre o Brasil para, a partir de então, iniciar a elaboração de 

projetos inovadores, os quais destacaram: Projeto de Lei nº 11 (define os casos de 

desapropriação por interesse social e dispõe sobre sua aplicação), nº 904 (dispõe 

sobre o Ensino Superior de Nutrição, regula o exercício da profissão de dietista, e dá 

outras providências). 

Dedicou-se também a descrever a agitação pelo qual o Nordeste passava. 

Um indignação coletiva contra o desrespeito para com o ser humano, manifestado 

através do latifúndio, fome, pobreza, poder na mão de pouquíssimos. Escreveu o 

livro Sete palmos de terra e um caixão, onde descreve a situação rural do Nordeste, 

denunciando a dominação da aristocracia rural.  

Devido sua forte atuação como intelectual e a repercussão de sua principal 

obra, A Geografia da Fome, foi indicado para Presidente da Organização para 

Alimentação e Agricultura das Nações Unidas (FAO) em 1948. Nesse cargo, tentou 

alinhar concepções e teorias científicas com planos de ações sob constante 

supervisão e estudos. Buscou fortemente contribuir no desenvolvimento dos países 

pobres, principalmente no que diz respeito aos desequilíbrios regionais.  

Devido a isso, sofreu forte oposição de países como Estados Unidos e 

Inglaterra, impossibilitando a concretização de muitos projetos. Josué de Castro 
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terminou seu mandato nesse órgão decepcionado com a forma como um assunto 

tão importante como a alimentação é encarado pelas autoridades. Ao deixar a FAO 

fundou a Associação Mundial de Luta Contra a Fome (Ascofam). 

O Humanismo pode ter várias definições. A que encontramos na obra de 

Josué de Castro refere-se ao humanismo ético-sociológico, onde se atribui ao 

homem o valor de fim, de tal forma que tudo esteja subordinado a ele, e que nunca o 

homem seja considerado um meio ou instrumento para alcançar um objetivo. Sua 

juventude no bairro de Madalena (Pernambuco) o marcou fortemente nesse sentido, 

pois teve contato de perto com pessoas moradoras de rua e que viviam da pesca e 

caça ao caranguejo. Não só na trajetória de vida, mas também na obra esse caráter 

é explícito. Aliás, pode-se dizer que senão em todas pelo menos na maioria de suas 

obras esse caráter se encontra. Ao falar, por exemplo, sobre a questão do 

desenvolvimento, muito em voga a partir dos anos 50, Castro explica que “só há um 

tipo de verdadeiro desenvolvimento: o desenvolvimento do homem. O homem, fator 

de desenvolvimento, o homem beneficiário do desenvolvimento”. 

Foi com Josué de Castro que a fome passou a ser pensada como uma 

questão de saúde pública. Era a medicina social de Josué de Castro que salientava 

a importância do saneamento, da vigilância sanitária relacionada à alimentação e da 

habitação para o combate à fome. Tal medicina diagnosticava os problemas e 

apresentava soluções para “curar” a sociedade de suas mazelas. Tratava a 

sociedade como um corpo que precisava de cuidados e que sem eles poderia 

adoecer. 

Sua percepção do que seria a Fome inclui uma mazela, ou até mesmo uma 

doença da humanidade, que podia, inclusive, causar uma revolta, pois se tratava de 

um mal causado de alguns homens para outros. Seria o “caráter revolucionário da 

fome”. 

Recebeu também fortes influências dos teólogos da libertação, que remete 

ao caráter humanitário na obra de Josué de Castro, afinal, o Brasil é um país 

fortemente católico. 

A ideias de a fome estar ligada a estruturas sociais e políticas foi se 

inserindo na obra de Castro com o passar do tempo, demonstrando o 

amadurecimento das ideias do autor. Afirmava que a fome podia intervir como força 

social, capaz de modificar a conduta e o comportamento do homem, agindo, assim, 

em consequência, como um fator de desajuste entre indivíduos, povos e nações. 
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Josué de Castro possuiu fortes influências de esquerda, principalmente da 

corrente marxista, que se tornou amplamente difundida no Brasil a partir da 

fundação do Partido Comunista do Brasil em 1922.  

Não obstante, é certo afirmar que Josué de Castro não era um marxista, 

tanto nas ideias quanto nas ações, apesar de alguns jornais insistirem em chamá-lo 

de “notório comunista”, porque tinha uma admiração pelo modelo socialista de 

gestão de políticas voltadas para o social, principalmente políticas em alimentação, 

mas nem por isso pregava a conversão do Brasil para o socialismo ou comunismo.  

Pregava antes uma reforma profunda no País que enfatizasse a reforma 

agrária, a distribuição de renda, a ampliação do saneamento básico, a educação e a 

saúde da população brasileira. 

A solução que ele buscava iria num caminho diverso da economia, seu 

arcabouço teórico-metodológico da lógica social e política. Outro elemento que 

aproxima Castro do pensamento de esquerda, e mesmo marxista, refere-se à 

discussão dos modos de produção que existiam no Brasil, país periférico no sistema 

capitalista mundial. Ao discorrer sobre o modo de produção do ciclo do açúcar 

implementado pelos colonizadores portugueses que teve forte repercussão sobre o 

regime de terras no Brasil e que, inclusive, manifesta-se ainda hoje, o teórico da 

fome observava três regimes econômicos diferentes que caracterizam esse modo de 

produção: o regime feudal da propriedade, o regime escravista do trabalho e o 

regime capitalista do comércio. Conceitos amplamente marxistas, como se pode 

notar. 

Na opinião de Castro, o regime de propriedade colonial no Brasil não difere 

muito do regime feudal europeu; neste não existia uma produção voltada para o 

mercado externo como no sistema colonialista. No feudalismo, a terra servia para a 

própria subsistência de seus arrendatários. O escravismo do Brasil vivia totalmente 

voltado para o mercado externo, algo que Josué de Castro desconsidera e acaba 

incorrendo em erro. 

Essa temática é fundamental para a compreensão do pensamento de Josué 

de Castro. Porém, esse conceito no Brasil é, historicamente, difuso e muito 

abrangente, usado por economistas, sociólogos, historiadores, cientistas políticos, 

entre outros. No entanto, a origem do termo subdesenvolvimento como categoria de 

análise dos países periféricos pode ser datado da década de 50. Antes disso, 

autores como Lênin, Rosa Luxemburgo, Trotsky, Antonio Gramsci e mesmo Marx 
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denominaram de diversas formas a vinculação entre os países capitalistas 

avançados e as zonas subordinadas de múltiplas formas a eles. Mas só foi na 

década de 50 que a palavra teve seu momento áureo em que foi sistematizada e 

amplamente discutida e utilizada. 

Para Castro, promover o desenvolvimento econômico e social significa 

procurar atenuar as disparidades entre os níveis de produção, de renda e de 

capacidade de consumo entre diferentes camadas sociais e entre diferentes regiões 

que compõem o espaço sociogeográfico de uma nação. E a principal questão a ser 

resolvida seria o equiparamento das indústrias em ritmo acelerado ou responder aos 

níveis de vida de suas populações, a satisfação das necessidades básicas. 

Outra contribuição deixada por Castro sobre a questão refere-se à ideia de 

mito que envolvia as concepções desenvolvimentistas. De acordo com as 

concepções da economia clássica, acreditava-se que maximizando a produtividade 

da mão de obra e do capital, chegar-se-ia a promover a generalização do progresso 

e da riqueza. Essa distribuição da riqueza se faria automaticamente, pela força da 

“mão invisível”.  

Infelizmente, como afirmava Castro, essa teoria do laissez-faire nunca agiu 

no interesse da humanidade e a mão visível dos grupos dominantes e privilegiados 

sempre monopolizou os benefícios, deixando na miséria as grandes massas 

marginalizadas dos países mais pobres. Daí a percepção de que o 

subdesenvolvimento não é a ausência de desenvolvimento, mas o produto de um 

tipo universal de desenvolvimento mal conduzido. Era o mito do desenvolvimento 

brasileiro tão em voga a partir dos anos 50. 

Hoje, o debate gira em torno da Globalização, a mudança de paradigma 

ocorreu com uma forte crítica à categoria analítica muito utilizada pelos teóricos do 

subdesenvolvimento: a dualidade. O caráter dual das sociedades subdesenvolvidas 

foi, até os anos 70, o problema e o tema nuclear das teorias desenvolvimentistas, 

passando a ser uma categoria analítica meramente descritiva de nossa sociedade. 

As críticas não tardaram a surgir.  

No entanto, as críticas à categoria já haviam sido iniciadas nas Ciências 

Sociais com os estudos realizados por Roger Bastide, antropólogo francês que viveu 

no Brasil durante muito tempo a partir dos anos 40. A interpretação do Brasil 

realizada por Josué de Castro se utilizou bastante desse pressuposto empiricamente 

observável. As dualidades famintos e não famintos, Norte e Sul, ricos e pobre, setor 
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agrário e setor industrial, região nordeste e região sudeste fazem parte de suas 

análises sobre o Brasil e o mundo. Uma das conclusões a que chega em Geografia 

da Fome, especificamente a segunda das conclusões gerais é bem ilustrativa, já que 

afirma que a dualidade da civilização brasileira, com a sua estrutura econômica bem 

integrada e próspera no setor da indústria e sua estrutura agrária arcaica, de tipo 

semicolonial, com manifesta tendência à monocultura latifundiária, é a principal 

responsável pela sobrevivência da fome no quadro social brasileiro. 

Em Geografia da Fome, o autor deixa o assunto ainda mais polêmico, pois 

analisa não somente a relação do Brasil com outros países, mas deste em seu 

interior. A análise dual da sociedade brasileira passa para uma complexidade à 

medida que as desigualdades econômicas e sociais encontram-se no interior do 

Brasil entre regiões, dentro das regiões, no meio urbano ou no meio rural. 

Até o surgimento do conceito de Desenvolvimento Humano, o indicador 

utilizado para se medir o desenvolvimento de uma cidade, região ou nação 

costumava ser a medida de PIB per capta. Para superar a limitação, e para garantir 

uma medida mais completa, o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) foi criado, 

em 1990, pelos economistas Mahbub ul Haq e por Amartya Sen. 

Percebemos uma forte influência de Josué de Castro na obra de Amartya 

Sem intitulada Desenvolvimento como Liberdade, onde defendeu um 

desenvolvimento humanitário, baseado em medições de aspecto qualitativos, 

subjetivos, que captam as reais condições de vida dos indivíduos. Na verdade, quem 

inicialmente manifestou essa ideia foi o Padre Louis-Joseph Lebret, que concebia o 

progresso como crescimento e desenvolvimento de homens e mulheres, tomados 

individualmente, e a humanidade em geral.  

Trata-se da realidade de todas as pessoas e de toda a humanidade e tem 

uma dimensão pessoal, social, cultural, intelectual, moral, econômica, científica e 

espiritual. O nosso próprio desenvolvimento como indivíduos, segundo o autor, está 

profundamente conectado com o desenvolvimento dos demais. O pior mal que 

bloqueia o "desenvolvimento humano", para Lebret, não é tanto a pobreza dos que 

não têm, mas a falta de consciência dos que têm. 

Assim, para Sen, o verdadeiro desenvolvimento está em expandir as 

garantias mínimas de sobrevivência, unindo a expansão econômica e a melhoria dos 

dados sociais, como, provavelmente, afirmaria Castro. 
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O IDH, busca medir, além da renda, outras duas características que se 

esperam de uma sociedade desenvolvida, a saber: longevidade (expressa pela 

esperança de vida ao nascer) e educação (que é avaliada pela taxa de alfabetização 

de adultos e pela taxa combinada de matrícula nos três níveis de ensino). Assim, a 

concepção que se tem hoje de desenvolvimento remonta às ideias de Castro, 

segundo a qual não se pode levar em consideração somente fatores econômicos, 

mas aqueles que, realmente, levem em conta as condições de vida da população. 

Na década de 90 obtiveram-se vários avanços na conscientização da 

problemática da fome, mediante a publicação do Mapa da Fome, pelo IPEA e 

também pela Cúpula Mundial de Alimentação, promovida pela FAO, com intensa 

participação brasileira; afinal, o Brasil é membro fundador desta instituição.  

Da cúpula saiu uma Declaração e um Plano de Ação objetivando o combate 

à fome no mundo. Os países participantes reconheceram o direito de toda pessoa a 

ter acesso a uma alimentação sadia e nutritiva e assumiram o compromisso de 

realizar um esforço especial para erradicar a fome em todos os países, tendo como 

meta imediata reduzir à metade o número de pessoas atingidas pela desnutrição até 

o ano 2015. 

Apesar dos diversos programa sociais iniciados no Brasil, principalmente nos 

anos recentes (no quadro 1 podemos ver um resumo desses programas), de acordo 

com dados do IPEA em 1999 havia 14,5% da população brasileira vivendo em 

famílias com renda inferior à linha de indigência e 34,1%, com renda inferior à linha 

da pobreza. Isso corresponde a 22 e 53 milhões de pessoas respectivamente. 

Comparado ao ano anterior, houve um pequeno aumento: em 1998 havia 21,7 

milhões de indigentes e 50,3 milhões de pobres, ainda segundo o estudo. O que 

equivale dizer que são 53 milhões de pessoas passando fome, ou como Josué de 

Castro costumava denominar, fome crônica, ou aguda. No entanto, a Renda per 

capita do Brasil está inserida entre uma das maiores do mundo, mas seu grau de 

pobreza está bem superior ao de países com Renda per capita similar a sua.Cerca 

de um terço da população brasileira se vê renegada ao seu mais básico direito: o de 

se alimentar. Um dado que nos alerta o quanto ainda precisamos melhorar, apesar 

das melhorias já alcançadas. Um Brasil que ainda se encontra com uma forte 

desigualdade e uma das piores distribuições de renda do mundo.  
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QUADRO 1 - Análise dos Principais Programas Recentes do Governo Federal 

Programas Operacionalização Metas Metas Alcançadas 

Bolsa Família 

Programa de transferência direta de 
renda com condicionalidades que 
beneficia famílias com renda mensal 
por pessoa de até R$120,00. O 
benefício financeiro é pago 
diretamente às famílias, 
preferencialmente às mulheres, por 
meio de cartão magnético. O 
Programa opera de forma articulada 
entre as três esferas de governo e 
ainda pressupõe o trabalho integrado 
entre as áreas de saúde, educação e 
assistência social. 

- 

Número de famílias 
beneficiadas em 

dezembro de 2008: 
10.536.662  

PAC 

Tem o objetivo de garantir um 
crescimento econômico de 5% ao 
ano, no período 2007/2010, gerando 
mais emprego e melhorando as 
condições de vida dos brasileiros. O 
PAC consiste em um conjunto de 
medidas destinadas a: i) Incentivar o 
investimento privado; Aumentar o 
investimento público em infra-
estrutura; Remover obstáculos ao 
crescimento. Os investimentos em 
infra-estrutura do PAC estão divididos 
em três eixos: logística (rodoviária, 
ferroviária, portuária, hidroviária e 
aeroportuária); energética (geração e 
transmissão de energia elétrica, 
petróleo, gás natural e combustíveis 
renováveis); e social e urbana (Luz 
para Todos, saneamento, habitação, 
metrôs e recursos hídricos).  

Estão previstos até 
2010, investimentos no 
montante de: Logística 

(90,4 bi), Energia 
(292,9 bi) e Social e 
Urbana (252,9 bi)  

Do valor do PAC até 
2010, R$ 638 bilhões, 
as ações concluídas 

representam 40,3%, o 
equivalente a R$ 256,9 

bilhões. O grupo 
Habitação e 

Saneamento responde 
por R$ 138,2 bilhões, 

enquanto os eixos 
Logística, Energia e 

Social-urbano totalizam 
R$ 118,7 bilhões.  

Programa 
Nacional de 

Fortalecimento 
da Agricultura 

Sistema de crédito rural de acesso 
simplificado que visa promover o 
aumento da renda familiar, a criação 
de novos postos de trabalho no 
campo e o 
estímulo à produção de alimentos. O 
Pronaf apóia atividades 
agropecuárias e não agropecuárias 
desenvolvidas por agricultores 
familiares, assentados da reforma 
agrária, quilombolas, pescadores 
artesanais, aqüicultores, extrativistas, 
silvicultores, ribeirinhos e indígenas. 
Os créditos podem ser concedidos de 
forma individual e/ou coletiva.  

- - 
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PROUNI 

Tem como finalidade a concessão de 
bolsas de estudo integrais e parciais 
em cursos de graduação e 
seqüenciais de formação específica, 
em instituições privadas de educação 
superior.  

100 mil bolsas por ano. 
(arquivo revista prouni) 

Bolsas integrais: 
39.882 mil. Bolsas 

Parciais: 35.963 mil. 
Dados do segundo 
semestre de 2010. 

(dados) 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados retirados das páginas oficiais dos programas. 

 

É sob o signo da exclusão social que se ergue a sua história desde os seus 

primórdios. Escravos e camponeses, para não citar os nativos, são os objetos 

primeiros e clássicos de nossa exclusão social. Com uma diferença marcante em 

relação à contemporaneidade: eram excluídos economicamente necessários, ou 

seja, ocupavam uma posição de centralidade na economia de suas épocas. 

Como conceito, a exclusão social envolve múltiplas dimensões: econômica, 

política, social, cultural, ética e desumanizadora. Da dimensão econômica junta-se a 

política, que significa dizer que o espaço da cidadania é deformado pela lógica do 

favor, do privilégio e da arbitrariedade numa democracia em que ninguém é cidadão 

já que os grupos dominantes são senhores com privilégios e os dominados são 

vassalos ou necessitados a serem amparados. 

Quando se aproximou da Antropologia, percebeu a importância da questão 

cultural como um importante fator para a explicação da sociedade brasileira. São as 

receitas, modos de comer, horários das alimentações, alimentos prediletos para a 

refeição do brasileiro, enfim, uma série de hábitos e costumes que Castro passa a 

incorporar na sua obra como dados para a análise da fome no Brasil, além dos que 

já usava: a estrutura e a organização da produção agrícola, da distribuição dos 

alimentos, da indústria alimentar, da distribuição de renda, enfim, da estrutura 

socioeconômica da sociedade brasileira em suas várias regiões. 

Josué de Castro é um personagem muito importante quando analisamos a 

histórias das primeiras instituições públicas sobre a questão alimentar no Brasil. O 

conceito de Segurança Alimentar, tão em voga nos dias de hoje, já era citado por 

Josué de Castro desde o período entre guerras. 
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Em 1932, no início da carreira, já realiza um estudo pioneiro que dará o 

pontapé para a primeira ação estrutural de combate a fome no País, a saber, a 

implementação do salário mínimo implantado em 1940, sob o governo Vargas. Em 

1935, Castro passa a chefiar no Rio de Janeiro o Serviço Central de Alimentação do 

Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Industriários, considerado um marco na 

assistência alimentar ao trabalhador e que se transformaria no futuro Serviço de 

Alimentação da Previdência Social (SAPS).  

Sentindo necessidade de pôr em pratica seus conhecimentos teóricos funda 

a Sociedade Brasileira de Alimentação em 1940, constituído de futuros dirigentes do 

Serviço da SAPS. No esforço de aperfeiçoar a indústria brasileira que poderia 

aproveitar naquele momento de desestruturação da economia dos países que 

participavam da II Guerra Mundial, principalmente da Europa, e criado em 1944, por 

iniciativa do STAN, o Instituto de Tecnologia Alimentar que terá um carinho e uma 

atenção especial de Josué de Castro. Em 1945, o STAN é substituído pela 

Comissão Nacional de Alimentação (CNA), que Josué de Castro passa também a 

dirigir até 1954.  

Foi nomeado para a Comissão Nacional de Política Agrária, criada por 

Vargas em julho de 1951. Com grande empenho de Josué de Castro, e implantado 

em Março de 1954 a Campanha Nacional de Merenda Escolar, subordinada ao 

então Ministério da Educação e Cultura. Em 1957, ao deixar a presidência da FAO, 

funda em Janeiro, coadjuvado por Abade Pierre, a Associação Mundial de Luta 

Contra a Fome (ASCOFAM), da qual foi eleito presidente. No final de 1962, com as 

posições políticas que tomara e com o já consagrado prestígio internacional, Castro 

foi designado, pelo então presidente João Goulart, Embaixador-chefe da Delegação 

do Brasil junto a ONU, em Genebra. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Explanar sobre a vida e as contribuições de Josué de Castro exige um 

esforço de pesquisa, de leitura de livros, artigos, jornais, textos e fontes recentes, 

seja na História, Política da Economia, entre outras fontes. 

Os dados do estudo buscaram apresentar estimativas acerca da questão da 

fome, da renda mínima e sobre o objetivo do Governo em banir a fome e os 

aspectos controversos da adoção de políticas públicas. Os resultados encontrados 

nesta pesquisa podem ser de utilidade para aprimorar o conhecimento sobre o tema 

e servir como instrumento para esclarecer os padrões de resultados. 

A fome continua presente em nossa sociedade. Não dá pra perder a 

capacidade de nos espantar com o flagelo da fome no país, que ainda é de enormes 

proporções e consequências. Apesar das melhorias nas estatísticas, os famintos 

ainda vivem em condições extremamente precárias, constituindo praticamente uma 

“sub-raça”, às vezes invisíveis para as pessoas e inexistentes para o Estado. 

Encontram-se nas ruas, debaixo das pontes, guetos, enfim, nos locais mais 

indesejáveis de se estar, perceptíveis somente aos olhares mais sensíveis. 

São esses para quem Josué de Castro dedicou sua vida intelectual, política, 

artística e pessoal. Foram esses que ele transformou em objeto de pesquisa, em 

uma nova questão cientifica, mas não só, incorporou-os aos olhares da Ciência, da 

academia, do Estado e das ONG’s. Colocou-os no centro da responsabilidade social 

do mundo, para quem a humanidade deve dar atenção.  

A grande mensagem que nos deixou foi certamente a que não podemos 

viver bem sem que todos vivam bem. Não podemos deixar de nos espantar com 

uma barbárie tão grande como a fome num mundo em que o homem tem a 

capacidade de ir a lua, em que milhões são gastos na indústria da guerra, na 

indústria do supérfluo, em que a cultura do desperdício ainda impera como lógica do 

sistema capitalista. 

De acordo com Castro, a condição tecnológica em que nos encontramos, 

nos permite erradicar, de vez, a miséria e a fome, o que só não foi ainda feito por 

falta de vontade política, tornando, assim, a fome, um crime do homem contra o 

homem. Isso nos leva a outra conclusão: procurar entender os intelectuais 

marginalizados nos leva a entender um país que tanto marginaliza. Não só Josué de 
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Castro, mas diversos outros pensadores brasileiros e outros latino-americanos têm 

dado contribuições substanciais; basta que recebam atenção. 

Já com muito atraso, seus textos têm começado a receber devida atenção 

na academia. Faz-se importante discuti-los e analisá-los de forma sistemática e 

multidisciplinar; afinal, são conhecimentos adquiridos em uma vida de dedicação a 

tão importante problemática. 
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