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Fome versus desenvolvimento: 
(des)cobrindo horizontes 

 
Rosana Magalhães 



FOME VERSUS DESENVOLVIMENTO: 
(DES)COBRINDO HORIZONTES 

A partir das considerações desenvolvidas no capítulo anterior, ao final da 

década de 40, a produção de Josué de Castro aponta, como idéia básica, a c o m 

preensão da fome como um processo intimamente relacionado a um certo perfil his

tórico de consolidação das estruturas econômicas, políticas e sociais do País. E com 

esse ponto de vista que o autor constrói sua argumentação, contrapondo uma orga

nização da sociedade geradora da fome e, em outro extremo, um conjunto de transfor

mações da realidade, capaz de emancipar a população da grave situação al imen

tar em que vive. 

Nos anos 50, as noções que retratam os dois pólos são, para o autor, o subde

senvolvimento e o desenvolvimento nacional. O Brasil encontra-se, assim, em um 

momento decisivo: é necessário romper com o passado colonial e avançar em dire

ção à industrialização e à autonomia, a fim de alcançar o desenvolvimento e acabar 

com a fome. A interpretação de Josué de Castro, ao voltar-se para o aprofundamen

to das causas de fome, levanta algumas proposições, plenamente estabelecidas pelo 

nacional desenvolvimentismo e incorporadas pela área da saúde. 

A ideologia do desenvolvimento, hegemônica a partir da Segunda Guerra 

Mundial, cristaliza a visão da dualidade da sociedade brasileira e enfatiza o interven

cionismo estatal na economia, o nacionalismo e o industrialização. Desde os anos 

30, estas idéias vinham sendo debatidas e, de alguma forma, incorporadas por 

pesquisadores, voltados à interpretação da organização econômica e social do da 

realidade nacional. 

No entanto, com o fim do Estado Novo e a política de massas do pós-45, 1 sur

gem condições novas para a formação de uma aliança entre o proletariado, a média 

tecnoburocracia e a burguesia industrial. Esta aliança também chamada "pacto 

populista" é fundamental para a concretização do projeto de desenvolvimento 

nacional. A idéia do pacto sustenta-se na constatação de que, nesse momento, a 

inclusão das massas populares na vida política e econômica não traduz um simples 

processo de manipulação absoluta dos setores populares pelas classes dominantes. 

Como bem caracteriza Weffort (1986:163): 

1 Ver lanni (1988:53-67). 



Toda política populista paga um preço pela adesão popular, qualquer que seja 

a amplitude de sua capacidade de manipulação. Ela deve assumir no plano político 

responsabilidades com a democratização do Estado e no plano econômico um 

compromisso com a expansão das possibilidades de consenso, o que impõe no 

mínimo uma política de crescimento de emprego. 

De fato, dentre as dificuldades em tomo da manutenção deste pacto, no início 

da década de 60, destaca-se a crescente mobilização da população no sentido de 

ampliar suas possibilidades de consumo e participação política. 

Assim, em linhas gerais, a temática do desenvolvimento cresce nos anos 50 e 

atinge seu auge durante o governo de Juscelino Kubistschek. Ao mesmo tempo, esse 

é, paradoxalmente, o período em que se iniciam as transformações que culminam 

com a crise da política econômica nacionalista. 

Segundo Bresser Pereira (1983), o conjunto de idéias que caracteriza o período 

- por ele denominado "interpretação nacional-burguesa" - une o Partido Comunista, 

o Instituto Superior de Estudos Brasileiros (ISEB) e, também, os economistas da 

Comissão Econômica para a América Latina (CEPAL), órgão vinculado à Organização 

das Nações Unidas (ONU) . 

Para o Partido Comunista, que conquista 10% dos votos nas eleições de 45, é 

importante fortalecer o capitalismo nacional, enquanto etapa para a revolução 

socialista. Neste sentido, o partido apóia a aliança entre a burguesia industrial e o 

proletariado, contra as oligarquias e o imperialismo. 

O ISEB, criado em 1955 e extinto em 1964 com o golpe militar, foi o principal 

órgão de divulgação e de construção da legitimação das idéias desenvolvimentistas. 

O Instituto uniu intelectuais como Roland Corbusier, Alvaro Vieira Pinto, Guerreiro 

Ramos, Hélio Jaguaribe, Nelson Werneck Sodré, entre outros, e passou por reformu

lações importantes desde a sua criação. Assim, durante o período inicial de funcio

namento do ISEB (1955-1958), ocorre maior ênfase na reflexão teórica mais geral. 

Entre os anos de 1959 e 1960, com a saída de Hélio Jaguaribe e a direção de Ro

land Corbusier, veifica-se a busca de teorias aplicadas à realidade brasileira, com 

uma aproximação maior junto às organizações sindicais e partidos políticos. Final

mente, na sua terceira fase, entre 1960 e 1964, prevalece uma postura militante 

mais radical em direção às reformas de base. 

No entanto, apesar das divergências internas por que passou o ISEB, é válida a 

afirmação de Jaguaribe (1979:100) sobre a elaboração básica do órgão: 

De todos os empreendimentos do ISEB, O que teve maior repercussão pública e 

se constituiu no âmago da mensagem do Instituto foi a sua proposta de um projeto 

nacional desenvolvimentista para o Brasil, formulando os delineamentos gerais 



desse projeto e tentando mobilizar ideologicamente em torno dele os setores 

progressistas da burguesia, classe média e do proletariado. 

No que diz respeito à CEPAL, para Octavio lanni, entre 1948 e 1956, a propos

ta da Comissão tem como eixo as próprias experiências de alguns países da América 

Latina no período, dentre eles o Brasil. Em linhas gerais, a CEPAL, através de econo

mistas como Raul Prebish (1963), propõe uma nova interpretação sobre as relações 

entre os países de capitalismo avançado e os países latino-americanos. A ênfase é 

dada na necessidade de superar a visão dos países periféricos como fornecedores de 

matérias-primas aos países desenvolvidos e compradores de produtos industrializados. 

Celso Furtado, no Brasil, vem a ser o principal teórico das teses cepalinas, basica

mente em relação à crítica da teoria neoclássica sobre o desenvolvimento e a lei das 

vantagens comparativas do comércio internacional, segundo Bresser Pereira. Nessa 

formulação, os países fornecedores de matérias-primas são vistos como os grandes 

privilegiados nas trocas comerciais com os industrializados. 

Na verdade, os teóricos da CEPAL procuram demonstrar que o comércio entre 

os países periféricos e os países desenvolvidos fundamenta-se num sistema de trocas 

desiguais. Os preços das matérias-primas são rebaixados pelas economias centrais, 

enquanto os produtos manufaturados são mantidos em níveis altos. Desta forma, 

torna-se fundamental, nos países subdesenvolvidos, a substituição desse modelo e a 

ênfase no crescimento, através da implantação da indústria de base e de bens de 

consumo duráveis, superando o desequilíbrio da economia e sua principal conse

qüência: a miséria. 

A penetração destas idéias na área da saúde no Brasil, por meio do chamado 

"sanitarismo desenvolvimentista", tem como alguns representantes Mário Magalhães 

da Silveira, Carlos Gentile de Melo e Samuel Pessoa. As interpretações dos sanitaris

tas desenvolvimentistas têm em comum a visão da saúde como o resultado do 

progresso econômico. É através do aumento da renda nacional, da superação das 

desigualdades entre o campo e a cidade, e também da modernização da economia 

que a doença pode ser debelada, na medida em que não se esgota no organismo 

doente, mas é decorrência das péssimas condições de alimentação, saneamento, 

educação, habitação. 

Esta abordagem recebe grandes influências de Myrdal, 2 através de seu conceito 

de "causação circular cumulativa". Para o autor, a miséria e a destituição levam à 

doença que, por sua vez, implicam a queda da produtividade do trabalho e agrava-

2 Ver MYRDALL, C . O S aspectos econômicos da saúde. Textos de Apoio, Pepes/Pepe, n.5, s./d., apud An
dré, M. As contribuições da economia em saúde. In: As Ciências Sociais em Saúde na América Latina. Or
ganização Pan-Americana da Saúde/Organização Mundial da Saúde, 1985. p.175-187. 



mento do quadro de pobreza. Assim, é necessário atuar, elevando o patamar de 

desenvolvimento econômico, a fim de reduzir os indicadores de morbidade e 

mortalidade. 

Os sanitaristas da época buscam, assim, aprofundar as relações entre o desen

volvimento econômico e social e o controle das doenças na população. As propostas 

de intervenção caminham no sentido de romper com os modelos de atenção médica 

impostos pelos países altamente industrializados e totalmente dissociados da realidade 

nacional. Por outro lado, os sanitaristas criticam a excessiva ênfase na formação de 

bons hábitos higiênicos para a prevenção das doenças, privilegiando as próprias con

dições de existência da população, que criam dificuldades concretas à apreensão 

destas normas. O planejamento de programas de saúde tem espaço em suas for

mulações, mas sempre articulado a mudanças mais amplas da organização eco

nômica e social do País (Labra, 1988). 

Desse modo, o pensamento de Josué de Castro, como dos demais sanitaristas, 

identifica-se com a perspectiva nacional desenvolvimentista. Identificação essa 

que, conforme se constatou anteriormente, já está presente em seu livro Geografia 

da Fome de 1946. Nas sucessivas reedições desta obra e na produção posterior 

do autor, as teses desenvolvimentistas em relação à fome são aprofundadas. Ainda 

em 1946, ele passa a dirigir o Instituto Nacional de Nutrição da Universidade do 

Brasil, com o objetivo não só de formar recursos humanos na área de nutrição, mas 

também de formular uma política nacional de alimentação. 

No ano seguinte, o escritor consolida sua presença no debate internacional 

sobre o tema, tornando-se membro do Comitê Consultivo Permanente de Nutrição 

da Food and Agriculture Organization (FAO) - órgão da O N U , criado em 1943. 

Posteriormente, em 1951, Josué de Castro é eleito presidente do Conselho da F A O . 

É importante ressaltar que, em 1950, Josué de Castro passa a integrar a política 

partidária, candidatando-se a deputado federal pelo PTB, por Pernambuco. Nesta 

sua primeira tentativa, não consegue eleger-se, mas, nas eleições de 1954, obtém 

sucesso e inicia o mandato de deputado federal que cumpre até o ano de 1962, 

quando é empossado no cargo de embaixador do Brasil na O N U . O ingresso no 

PTB marca a participação mais direta na vida política do País, através do partido que 

teve papel preponderante na manutenção do compromisso político com o nacional 

desenvolvimentismo. 



O impacto da fome 

No ano de 1951, Josué de Castro publica Geopolítica da Fome. Neste livro,3 os 

seus argumentos sobre a incipiente reflexão em torno da fome e sobre a validade da 

interpretação "geográfica" do problema são revisitados. Entretanto, Geopolítica da 

Fome, ao mesmo tempo que sistematiza e aprofunda algumas elaborações anterio

res, aponta novas questões. Assim, interessa ressaltar a discussão travada sobre o 

impacto da fome, tanto no organismo humano como na vida social. 

(...) sejam em formas isoladas, sejam associadas, as fomes específicas atuam pode

rosamente sobre os grupos humanos, marcando o corpo e alma dos indivíduos. A 

verdade é que nenhum fator do meio ambiente atua sobre o homem de maneira 

tão dispótica, tão marcante, como o fator alimentação. (Castro, 1954:94) 

Josué de Castro recupera, portanto, a formulação presente desde a obra O 

Problema Fisiológico da Alimentação no Brasil, de 1932, em que a alimentação é 

visualizada como capaz de alterar o potencial biológico dos indivíduos e, também, a 

organização social. E, porém, neste último aspecto que o escritor irá aprofundar sua 

análise. 

Anulando as outras forças condicionadoras do comportamento humano, a 
fome desagrega a personalidade, apaga ou mesmo inibe suas relações normais a to
das as solicitações do meio ambiente alheias à satisfação do instinto de alimentação. 
Nesta desintegração mental progressiva, desaparecem as atividades de autoprote-
ção e do controle mental e dá-se finalmente a perda de escrúpulos e das inibições 
de ordem moral. (Ibid., p.97) 

A idéia básica em tomo do impacto da fome é, portanto, esclarecer como, 

através de mecanismos biológicos desencadeados pela má nutrição, o homem tem a 

capacidade de intervenção na realidade modificada. 

No decorrer deste trabalho teremos ocasião de chamar a atenção para certos 
fenômenos sociais, tais como o do banditismo, do misticismo mórbido de certas 
áreas do mundo, o das revoluções episódicas de outras áreas, o da prostituição e 
depravação moral - tudo como conseqüência mais ou menos direta dos efeitos 
dissolventes da fome aguda sobre o equilíbrio mental e a integridade da pessoa 
humana. (Ibid., p.97) 

3 Castro, J . Geopolítica da Fome. 3.ed. Rio de Janeiro: Casa do Estudante do Brasil, 1954. Foi utilizada 
a 3 a edição de Geopolítica da Fome, que, segundo Josué de Castro, no prefácio, permanece sendo 
uma representação dos mesmos argumentos contidos na edição de 1951, com exceção da análise re
vista das condições de vida na China, devido à transformação ocorrida com a Revolução, em 1949. 



Josué de Castro desenvolve curiosa análise das relações entre a fome e as 

características mais subjetivas de alguns povos, como é possível perceber na citação 

a seguir: 

A tristeza é outro sinal emocional dos povos cronicamente famintos. Não há 
propriamente raças tristes, como afirmam líricamente certos sociólogos, sem aten
tar bem no problema. O que há são povos tristes, possuídos pela tristeza, que a 
fome acarreta (...) A tristeza do índio mexicano, por exemplo, é uma conseqüência 
de sua alimentação escassa e deficiente à base de milho (...) a decantada alegria e 
jovialidade do povo francês é, ao contrário, um produto de sua abundância 
alimentar, do desequilíbrio de sua dieta, em tempos normais. (Ibid., p.99) 

Nas duas últimas citações, Josué de Castro reduz o entendimento da realidade 

social à configuração da situação alimentar da população. Isto representa uma limi

tação importante dentro de um enfoque que busca compreender o movimento de 

interação entre natureza e sociedade. As representações e conflitos que compõem 

as diversas vivências culturais, tornam-se, assim, uma manifestação da fome. 

A fome perde, portanto, a característica de categoria que exprime a relação en

tre o biológico e o social e apresenta-se como único ou principal determinante bio

lógico da própria realidade. Há , também, nestas colocações, a tendência a com

preender os conflitos (banditismo, misticismo, prostituição), enquanto distúrbios que 

devem ser controlados, a fim de manter a homogeneidade e a ordem. 

Na análise do crescimento populacional, percebe-se esta dificuldade na supe

ração de um certo "naturalismo" na obra do autor. Como severo crítico da teoria 

malthusiana, Josué de Castro propõe uma outra expl icação para o aumento da 

população, relacionada ao problema da fome: 

Procurando defender a tese de que o aumento das populações do mundo 
constitui grave perigo para seu equilíbrio econômico, Malthus engendrou a hipótese de 
que as populações crescem em progressão geométrica e a produção de alimentos em 
progressão aritmética, resultanto daí o impasse de uma produção irremediavelmen
te insuficiente para as necessidades das populações. Faltou a teoria de Malthus a 
necessária base científica. (Ibid., p.44) 

Segundo o escritor, portanto, cientificamente, "Não é a superpopulação que 

cria e mantém a fome em certas áreas do mundo, mas é a fome que origina a super

população" (Ibid., p.55). 

Em seguida, Josué de Castro discute os dois mecanismos que, para ele, defi

nem o aumento da fertilidade entre os povos famintos crônicos: o mecanismo de 

ordem psicológica e outro de ordem fisiológica. O primeiro compreende a exaltação 



do instinto sexual, enquanto compensação biológica da impossibilidade de atenuar 

o outro instinto - o da nutrição. "Neste mecanismo psicológico baseia-se o exagerado 

sensualismo de certos grupos humanos e de certas classes que vivem em regime de 

desnutrição crônica" (Ibid., p.100). 

Em sua dimensão fisiológica, o aumento da fertilidade acontece na medida em 

que há carência protéica na dieta. Isto porque, para o autor, as rações com teores 

elevados de proteína aumentam a esterilidade e retardam a época de fecundação. A 

carência protéica, ao contrário, provoca uma queda na capacidade de o organismo 

neutralizar o excesso de estrogênio, o que causa um aumento da fertilidade. Como 

exemplos da alteração da fertilidade, a partir do nível de proteína na alimentação 

são citados os baixos índices de natalidade entre as populações da Europa e Estados 

Unidos e, por outro lado, os altos índices de natalidade na África e América Latina 

(Castro, 1964:101). 

Esta é uma abordagem da questão demográfica presente, também, nos escritos 

posteriores à década de 60, como se vê no artigo publ icado, originalmente, na 

Revista Civilitá delle Machine, de Roma, em 1968. 4 

Conhece-se hoje, nos seus permenores, o mecanismo biossocial que correlacio

na em sentido inverso os baixos níveis de vida com altos coeficientes de natalida

de. Um dos fatores mais atuantes neste mecanismo é o nível deficiente de ali

mentação principalmente a fome específica de proteínas de alto valor biológico, 

fome que determina uma fertilidade potencial mais elevada na mulher e uma 

maior capacidade fecundante no homem, numa palavra, uma capacidade de 

reprodução mais intensa (...) No fundo é a fome um dos fatores determinantes da 

superpopulação, acentuando o coeficiente de natalidade e, em conseqüência o 

ritmo de expansão demográfica. (Castro apud A. M. Castro, 1984:34) 

Para Taranto (1982), a visão de Josué de Castro, acerca da relação entre fome 

e superpopulação, deriva de sua formação de médico e o conduz a uma análise 

parcial e incompleta do problema. O aspecto mais importante dessa crítica diz 

respeito à dificuldade do escritor em discernir causas sociais e causas biológicas no 

que se refere ao fenômeno do crescimento da população. Taranto postula uma 

abordagem mais ampla da questão demográfica, envolvendo não só aspectos cultu

rais, mas também número de gestações, fatores genéticos, duração do aleitamento, 

índices de mortalidade e morbidade e, ainda, o perfil mais geral das condições de 

vida e da atenção médica. Em seu estudo, porém, este teórico ressalta o fato de a 

4 Ver Castro, 1884 (p.28-50). 



análise de Josué de Castro ser datada, enfatizando a necessidade de compreender a 

postura do escritor como uma luta contra as teses neomalthusianas radicais, de 

Will iam Vogt, nas décadas de 40 e 50. 5 

Josué de Castro (1954:45) recusa a idéia do controle do número de nascimen

tos como medida eficaz na solução do problema da fome. 

Os neomalthusianos, ao afirmarem que o mundo vive faminto e está condena
do a perecer numa epidemia total de fome porque os homens não controlam de 
maneira adequada os nascimentos de novos seres humanos, não fazem mais do 
que atribuir a culpa da fome aos próprios famintos. 

As considerações sobre a concepção de Josué de Castro acerca do impacto das 

fome traduzem os impasses vividos por ele em sua proposta de desvendar a trans

cendência do biológico. O u seja, os limites ficam claros quando o autor aborda a 

"tristeza dos chineses", o "misticismo no sertão" ou, ainda, o fenômeno do cresci

mento demográfico. Apesar destas limitações, os escritos do autor possibilitam a 

ampliação do leque de questões envolvidas em torno da fome. O impacto do 

problema alimentar, como se verá a seguir, é, portanto, muito mais profundo, envol

vendo um novo modelo de desenvolvimento econômico e social. 

"Fome e subdesenvolvimento são uma mesma coisa" 

Como se assinalou anteriormente, nos anos 50, a noção de desenvolvimento 

invade o debate nacional, assim como a de construção da nação havia ocupado as 

interpretações da realidade brasileira, nos anos 20 e 30. 

Freqüentemente, as interpretações sobre os escritos do autor detêm-se na aná

lise de sua produção na década de 50, e com isso, esses estudos restringem a traje

tória de construção do seu pensamento. Entretanto, esta escolha fundamenta-se, em 

parte, no extremo vigor com que o tema do desenvolvimento nacional foi incorpo

rado na obra de Josué de Castro. Por outro lado, nesse momento, o autor acirra a 

crítica às estruturas sociais vigentes e, como se verá adiante, identifica-se com as 

lutas populares, no contexto anterior ao golpe de 64. 

5 O autor faz referência ao livro Road to Survival, lançado por William Vogt, em 1948, onde há a defesa 
do controle da natalidade como único meio de superar o esgotamento dos recursos naturais (Taranto 
(1982). No texto de Josué de Castro "Malthus e o caminho da perdição", publicado no livro Ensaios de 
Biologia Social, em 1957, há uma extensa crítica às teses de Vogt. 



A pretensão aqui é a de reconhecer, neste recorte da obra, o conteúdo da 

formulação do autor, mas, também, as continuidades e, da mesma forma, as rupturas 

existentes em relação a seus escritos anteriores. Assim, primeiramente, cabe explorar 

a articulação realizada por ele entre a fome e os principais determinantes do subde

senvolvimento. Ainda em Geopolítica da Fome, há uma análise crítica da organiza

ção econômica colonial e o levantamento dos principais pontos de estrangulamento 

no processo de desenvolvimento. 

A fome reinante nas terras sul-americanas é uma conseqüência direta de seu 
passado histórico: da história de sua exploração colonial de tipo mercantil, desdo
brada em ciclos sucessivos de economia destrutiva ou pelo menos desequilibrante 
da integridade econômica do continente - o ciclo do ouro, o ciclo do açúcar, o 
ciclo das pedrarias, o ciclo do café, o ciclo da borracha, o ciclo do petróleo. 
(Ibid., p.129) 

Em seguida, Josué de Castro ressalta o problema do latifúndio: 

Intimamente ligado a este tipo de exploração agrícola colonial, visando à 
produção de gêneros para a exportação, está o fenômeno do latifúndio agrário. 
Monocultura e latifundio constituem dois dos males do continente que entravam 
de maneira terrível seu desenvolvimento agrícola e, conseqüentemente, suas possi
bilidades de abastecimento alimentar. (Ibid., p.29) 

Em discurso realizado na Câmara, em 11 de julho de 1956, 6 o autor reitera a 

visão do latifúndio como estrutura improdutiva: 

(...) o latifúndio é o irmão siamês do arcaísmo técnico. Nessas áreas latifundiárias, 
se pratica uma agricultura primária, uma protoagricultura, sem assistência técnica, 
sem adubação, sem a seleção de sementes, sem a mecanização, e pelos processos 
mais rudimentares, exaurindo a força do pobre sertanejo para produzir menos do 
que o suficiente para matar sua fome. (Castro, 1957:100) 

O fim do latifúndio e a incorporação dos recursos da técnica moderna são vis

tos como solução para acelerar a produtividade no campo e reduzir a fome. Como 

analisa Limoeiro (1978), este foi um dos aspectos mais enfatizados no movimento de 

"relativização da miséria", o que representou a ideologia do desenvolvimento. O u 

seja, subdesenvolvimento não é uma realidade à qual se esteja fatalmente condena

do, e o aproveitamento da terra é um dos caminhos possíveis para a reversão do 

quadro de pobreza e destituição. 

6 Ver "O desequilíbrio econômico nacional e o problema das secas". Discurso publicado na edição de 
1957, do livro Documentário do Nordeste (p.93-117). 



Josué de Castro percebe o desenvolvimento como uma meta que une os inte

resses de toda a nação, demarcando como inimigos deste projeto, basicamente, os 

países imperialistas. A sua análise da Revolução Chinesa e da ascensão de Mao-Tse-Tung, 

em 1949, espelha esta abordagem. 

O sucesso da Revolução Comunista na China, a meu ver, é conseqüência de 

que os objetivos no terreno prático vão ao encontro da mais profunda aspiração 

daquele povo, a de se libertar da fome, produto da exploração imperialista do solo 

e do homem daquela região (...) Conclui-se daí que o ascendente prestígio de 

Mao-Tse-Tung é antes produto de sua identificação com as necessidades mais 

prementes do povo do que de sua suposta obediência à filosofia marxista e à políti

ca de Moscou (...) o que o distingue de outros líderes esquerdistas é que, antes de 

ser comunista, ele é essencialmente chinês. (Castro, 1954:204) 

Na verdade, a experiência chinesa para Josué de Castro representa a própria 

concretização de suas idéias em relação à solução da fome. A perspectiva nacionalis

ta da Revolução é destacada pelo autor, como algo acima de tendências filosóficas e 

partidárias. 

(...) nós encararemos a realidade da fome sem preconceitos políticos, sem uma 

idéia preconcebida de qual será a ideologia política apta a resolver o problema. 

Abandonaremos o estudo da fome como problema humano, como o mais agudo 

problema de toda humanidade e, portanto, de todos os partidos. (Ibid., p.209) 

O conflito está, acima de tudo, no passado ou na dominação estrangeira. A na

ção tem a possibilidade de manter-se harmonicamente envolvida com um mesmo 

interesse: o progresso e, conseqüentemente, o fim da fome. Ao mesmo tempo são 

ampliados os limites do problema da fome para além dos territórios nacionais. Neste 

aspecto é importante ressaltar a experiência de Josué de Castro em órgãos interna

cionais de alimentação e nutrição, como a F A O e a Associação Mundial de Luta 

Contra a Fome (ASCOFAM).7 

Após o golpe de 64, o escritor tem os direitos políticos cassados e é exilado, 

passando a residir na França, onde busca consolidar experiências internacionais de 

combate à fome. Em 1965, juntamente com cientistas e pesquisadores da temática 

do desenvolvimento, toma a iniciativa de criar o Centro Internacional de Desenvol

vimento. Dentre os depoimentos sobre a vida e a obra de Josué de Castro, no ciclo 

de estudos promovido pela Academia Pernambucana de Medicina, há menção a 

esta experiência. 8 

7 Sobre a ASCOFAM, ver relato do autor em O Livro Negro da Fome. São Paulo: BrasilIense, 1957. p. 79-96. 
8 Citado em Ciclo de Estudos sobre Josué de Castro, Academia Pernambucana de Medicina (1983:35). 

Ver também Universidade do desenvolvimento. Revista Leitura, n. 89, p.40, 1984. 



Um grupo de homens-força que lideram círculos de influência política e 

comandam investimentos na Europa, chegou-se à conclusão de que era preciso 

elaborar uma nova política de desenvolvimento (...) E não vacilaram em investir 14 

milhões de dólares unicamente na construção de um gigantesco centro - de 

convenções - a chamada Cidade de Canisy - a duas horas de Paris, um conjunto 

de edifícios no mais puro estilo normando, onde iria funcionar desde logo a 

Universidade do Desenvolvimento. 

A fundação tinha como principal objetivo manter uma cooperação internacio

nal em favor dos países subdesenvolvidos e a formação de uma "nova consciência 

social", capaz de utilizar o "intelecto humano a serviço da humanidade". No entanto, 

apesar de contar, inicialmente, com o apoio financeiro de países europeus como a 

França e a Suíça, a experiência pouco tempo depois é abandonada. 

Na verdade, a trajetória de Josué de Castro no exílio é marcada pela manuten

ção de seu prestígio pessoal, mas, também, por uma revisão dos rumos do desenvol

vimento econômico mundial e das tentativas mais universalistas de romper com as 

profundas desigualdades entre países ricos e pobres. Esta revisão inicia-se, ainda, no 

Brasil de Juscelino Kubitschek, após um amplo apoio ao governo. 

Assim, Josué de Castro (1957c:66), no Livro Negro da Fome, sintetiza seu ideal 

de política desenvolvimentista, a partir de uma economia igualitária: 

É preciso antes de tudo trabalhar para extirpar do pensamento político 

contemporâneo esta idéia errônea da economia considerada como um jogo em 

que alguns devem sempre perder para permitir a outros sempre ganhar. É preciso 

fazer da economia um instrumento de distribuição equilibrada dos bens da terra, a 

fim de que em nosso tempo, já não se possa aplicar a esta ciência a definição 

amarga que lhe dera Karl Marx no século passado, quando falava das ciências das 

misérias humanas. 

O grande responsável pelo progresso econômico equil ibrado, o Estado, é 

representado pelo então presidente Juscelino Kubitschek. No discurso pronunciado 

na Câmara Federal, a 2 de dezembro de 1955, está clara esta postura: 

(...) elogio a coragem cívica do senhor Juscelino Kubitschek. Eu o faço porque con
sidero essa coragem essencial nos países subdesenvolvidos, nos quais a miséria 
econômica gera a miséria biológica e a miséria biológica gera a miséria social. 
O medo e a covardia nas regiões subdesenvolvidas, um subproduto da miséria eco
nômica. Precisamos de alguém que tenha coragem de enfrentar o problema e a 
hora crítica que vivemos multiplica a eficácia dessa coragem (...). (Castro, 1957a: 165) 

Alguns anos mais tarde, em 1964, porém, Josué de Castro aponta o fracasso do 

Governo JK na condução das reformas econômicas necessárias. 



O presidente juscelino Kubitschek, eleito em 1955 e empolgado pela ideologia 

desenvolvimentista, concretizou todos os esforços do Governo Federal na tarefa de 

desenvolvimento, visando a emancipação nacional. Mas confiou esta tarefa a 

colaboradores altamente comprometidos com a estrutura feudal amparada no ca

pital estrangeiro. O desenvolvimento que se processou, se fez desta forma, de ma

neira unilateral, limitado regionalmente a um só grupo de atividades: a indústria. 

Esta política de industrialização intensiva concentrada na região, acentuou des

nível nacional. (Castro, 1967b: 196) 

A manutenção de dois Brasis, priorizando a industrialização no Sul , repre

sentou para o autor a deterioração da situação alimentar: 

O desnível regional entre a agricultura e a indústria agravou, ainda mais, a 

fome no País. Não foi casual nem politicamente desinteressada esta opção por 

uma política preocupada em desenvolver as áreas já desenvolvidas e em enriquecer 

os grupos já enriquecidos (...) o arcaísmo agrário acabou peIando o crescimento indus

trial, e nos anos de 1955 em diante seu ritmo começou a cair. (Ibid., p.197) 

Na décima edição de Geografia da Fome que considera definitiva, o escritor in

clui o subtítulo O Dilema Brasileiro: Pão ou Aço. Nesta obra procura analisar a fome 

enquanto o próprio processo de desenvolvimento brasileiro. Em suas próprias 

palavras: 

Este livro foi publicado pela primeira vez em 1946. Nele tentou o autor esboçar 

um retrato do Brasil de cerca de quinze anos atrás. Do Brasil que era então um 

País tipicamente subdesenvolvido, com suas características econômicas de tipo 

colonial, na exclusiva dependência de uns poucos produtos primários de exporta

ção, entre os quais se destacava o café. Ao retratarmos a fome no Brasil, estávamos 

a evidenciar o seu subdesenvolvimento econômico porque fome e subdesenvolvi

mento são uma mesma coisa. (Ibid., p.27) 

A manutenção da grave situação de fome, pouco modificada durante estes 

anos no País, traduz os desvios da rota do desenvolvimento nacional. O governo 

afasta-se, segundo o autor, de um projeto de crescimento econômico homogêneo, 

agravando as desigualdades entre os setores agrário e industrial. 

A lém disso, há a ampliação dos vínculos com as empresas estrangeiras e, 

conseqüentemente, a internacionalização, cada vez maior, da economia brasileira. 

Interessa notar que, no Governo Kubitschek, transforma-se a própria visão do papel 

do capital internacional na economia. Aos poucos, o investimento estrangeiro é 



tratado como algo extremamente benéfico para o crescimento do País. Limoeiro 

(1978:194) destaca esta mudança: 

A relação com o estrangeiro, crucial na política desenvolvimentista aparece 

aqui em termos completamente diferente (...) Se o problema é alcançar a prosperi

dade, e se para isso a colaboração do estrangeiro é necessária, passa a ser contrária 

ao interesse nacional qualquer oposição ao estrangeiro, que é oposição à sua cola

boração. 

A manutenção do desenvolvimento industrial autônomo necessita de mudanças 

mais profundas na estrutura econômica e política do País e que não são concretiza

das. O dilema entre o "pão" e o "aço" , a que se refere Josué de Castro, remete ao 

privilegiamento de alguns setores industriais em detrimento do crescimento do setor 

agrícola de maneira mais integrada e voltado às necessidades do mercado interno. 

O panorama internacional, com o crescente papel que os Estados Unidos assu

mem na estrutura capitalista mundial, influi nas perspectivas econômicas do cenário 

brasileiro. Cumpre ressaltar, no entanto, que os interesses americanos não penetram 

no País apenas no campo econômico. Dentro do contexto de Guerra Fria e após a 

Revolução Cubana em 1959, a preocupação dos EUA com as tendências esquerdi

zantes nas políticas internas dos países latino-americanos, inclusive do Brasil, torna-

se cada vez maior. Assim, no período compreendido entre o final dos anos 50 e o 

golpe de 64, e através de um processo permeado de crises e conflitos, ocorre o 

declínio do nacional-desenvolvimentismo e o fim do pacto populista. 

O processo de desestruturação da perspectiva do desenvolvimento autônomo 

no País é criticado por Josué de Castro, na medida em que este é o caminho por ele 

vislumbrado para a solução do problema alimentar. No entanto, importa ressaltar o 

próprio movimento em que o instrumental conceituai das ciências sociais passa a 

ocupar um lugar cada vez mais central na obra do autor. 

O recurso à utilização de categorias oriundas do pensamento econômico e 

social consolida-se como a única estratégia capaz de garantir a apreensão do fenô

meno da fome. Fome e subdesenvolvimento constituem, assim, para o escritor, um 

mesmo objeto de análise. Trata-se de uma concepção que busca reconhecer o 

social não como algo externo ao biológico. Existem algumas insuficiências nesta 

trajetória, que podem ser sintetizadas na tendência determinista que ora sugere o 

biológico como elemento definidor dos processos mais amplos, ora supõe o social 

como causa do perfil biológico dos grupos humanos. 

Uma outra questão importante a ser enfatizada é que Josué de Castro realiza 

uma macroanálise da fome e de sua articulação social. O autor propõe o estudo das 

fomes coletivas, no interior de realidades sociais bastante complexas e, por vezes, 

extremamente distintas, como se constata em sua reflexão sobre a fome no Brasil e 



na China. O contraste entre países desenvolvidos e subdesenvolvidos situa-se em 

um nível alto de generalidade, negligenciando-se diferenças internas dos países que 

se mostram qualitativamente importantes. A perspectiva de captar a interação entre 

a natureza e o homem, cunhada no referencial geográfico, é, muitas vezes, prejudi

cada pela amplitude de sua abordagem e pela justaposição de disciplinas das ciên

cias naturais e das ciências sociais. 

Contudo, ao delimitar a fome como uma questão presa ao perfil de desenvolvi

mento econômico e social, o escritor contribuiu para a ruptura da visão do problema 

alimentar como individual, ou passível de ser contornado com medidas assistencia

listas ou educativas. 

A nação na transformação do quadro de fome 

A nação, nos primeiros escritos de Josué de Castro, representa um projeto para 

o futuro cu ja concret ização vincula-se à superação da da carência al imentar. 

A fome, e não a raça, inferioriza o povo e impede a ação consciente. No desenvolvi

mento da obra, percebe-se a permanência desta visão da fome como explicação do 

banditismo ou de revoltas populares. No entanto, ocorrem também alguns desloca

mentos, fruto da própria interação do seu pensamento com as novas exigências 

históricas que se colocam no País. O declínio das concepções racistas que, em últi

ma análise, negavam a possibilidade de construção da nação brasileira e a própria 

emergência do proletariado, como segmento importante na economia e também na 

política, vão redimensionar o modo de conceber a organização da sociedade. 

O s movimentos sociais que surgem no panorama mundial, nos anos 50 e 60, 

também têm influência no surgimento de novas abordagens sobre o papel na trans

formação das relações sociais. Na obra de Josué de Castro, os deslocamentos no 

sentido de reconhecer o papel da mobilização da população surgem, principalmen

te, em sua análise da Revolução Chinesa e, também, das Ligas Camponesas no 

Nordeste brasileiro. 

São numerosos os depoimentos de toda a natureza que mostram como o povo 

chinês sofria de todas as formas de fome a que o homem pode ser submetido. Se a 

fome crônica permanente, produto da monotonia e da escassez de alimentos, sem 

as espetaculares fomes agudas, as grandes eplbid.ias de fome que se seguiam aos 

cataclismos naturais ou sociais (...) Foi a fome - a tomada de consciência coletiva 

de sua realidade como produto da injustiça social - que impeliu com decisão e 

violência o povo chinês à aventura da revolução comunista. (Castro, 1957c:32) 



Nesta abordagem, ao contrário das "revoltas improdutivas", a fome contribui 

para mudanças qualitativamente importantes da realidade. A própria transformação 

do perfil alimentar, que ocorre com a revolução chinesa, é valorizada pelo escritor: 

Antes da revolução, a base da alimentação eram os cereais duros (...) no inver

no a dieta se compunha apenas de batata e chá (...) Hoje a dieta apresenta não só 

um sensível aumento do volume de cereais consumidos (...) a carne de porco e os 

ovos passam a fazer parte da dieta habitual. (Ibid., p.36) 

Na análise do processo de formação das Ligas Camponesas, sob a liderança de 

Francisco Julião, Josué de Castro (1967:31) revela, também, a tomada de consciên

cia da população, a partir das condições de vida e alimentação: 

Foi tratando dos problemas da morte que os camponeses do Engenho da Gali

léia abriram seus olhos para a vida. E viram melhor e melhor, compreenderam as 

injustiças da vida e quais eram os autores destas injustiças. Era a tomada de cons

ciência de sua realidade social, fenômeno que vem ocorrendo em nossos dias por 

todo o mundo chamado subdesenvolvido - mundo escravizado e espoliado - e 

que naquele dia se cristalizava como uma força nova na sociedade fechada e 

primitiva dos moradores do Engenho da Galiléia. 

A repercussão do movimento, principalmente nos EUA, recebe uma avaliação 

crítica do autor: 

(...) as Ligas foram criando raízes, projetando, à sombra de suas verdes esperanças 
e suas regras, ameaças pelo País inteiro. Falava-se delas como se fosse o próprio 
Apocalipse e de Julião como se fosse o anticristo. Foi neste momento que os Esta
dos Unidos da América redescobriram o Nordeste (...) Este estranho mundo que 
parecia uma nova Cuba em formação: a Cuba continental. (Ibid., p.34) 

Sem dúvida, num dos momentos críticos da ofensiva americana contra o avanço 

comunista no mundo e, principalmente, na América Latina, após a revolução cuba

na, Josué de Castro assume o amplo apoio às reformas sociais mais profundas que, 

em última análise, estavam na pauta dos movimentos de esquerda. A reforma agrá

ria é destacada como o caminho mais eficaz para a ruptura do quadro de fome. No 

entanto, como foi abordado anteriormente, o autor não vê a transformação social, 

segundo as concepções veiculadas pelo Partido Comunista. Na verdade, a mudança 

para ele, necessária e urgente, é guiada, sobretudo, por valores humanitários, acima 

das diferenças ideológicas e culturais. 

(...) se aliaram as Ligas aos comunistas, na luta comum pela emancipação da massa 
camponesa, não quer isto dizer que sua inspiração, brotara da doutrina de Marx ou 



da ação política de Lenin ou de Fidel Castro, mas na experiência vivida e sofrida 

por essa massa humana em sua luta desigual por um mínimo de aspiração em face 

do máximo de resistência de seus opressores feudais. (Ibid., p.36) 

Contudo, Josué de Castro relativiza a tomada de consciência da população, a 

partir da situação de fome e destituição em que vive. É necessário uma instância 

para organizar e canalizar esta experiência no sentido da concretização da mudança. 

Esta é, inclusive, uma das importantes diferenças, por exemplo, entre os rumos da 

Revolução Chinesa e do movimento das Ligas Camponesas no Brasil. Em suas palavras: 

(...) as Ligas Camponesas nunca alcançaram uma importância política destacada: 

uma estruturação funcional e uma liderança suficientemente vigorosa para desen

cadearem um verdadeiro processo revolucionário. (Ibid., p.36) 

Em contraste, portanto, com a realidade da China de Mao-Tse-Tung: 

Grande parte do segredo desse milagre deve-se à forma como foi dirigido esse 

movimento de massa e como foi despertada a consciência coletiva para que ele 

respaldasse as iniciativas preconizadas pelo governo. Logo que se implantou o 

novo regime, começou o governo a atuar, visando metas definidas e não agindo ao 

sabor das improvisações. (Castro, 1957c:37) 

Na verdade, a radicalização dos conflitos e as lutas sociais são recusadas, en

quanto estratégia para a superação da fome. O caminho revolucionário não está 

presente nas proposições do autor. A paz e o equilíbrio constituem os elementos 

que devem permanecer na transformação da ordem econômica, geradora da fome. 

(...) vivemos atualmente num mundo que é um organismo vivo, unitário, onde 
todas as partes estão indissoluvelmente ligadas, o que significa que, desde que 
uma dessas partes sofra de fome e esteja ameaçada de morrer e apodrecer, na 
miséria, todo o organismo está ameaçado pela mesma infecção. (Castro, 1967:59) 

É a partir desta constatação, ou seja, da necessidade de compreender a fome 

como uma questão supranacional, que Josué de Castro vislumbra novas alternativas 

para a superação da miséria. 



O papel da ciência 

O pensamento de Josué de Castro, na década de 30 e 40 , é marcado pela 

intenção de criar condições para o estudo científico da questão alimentar. Embora o 

período já assinale um acúmulo de conhecimento produzido sobre as patologias 

nutricionais, principalmente em seu aspecto bioquímico e fisiológico, o autor contri

bui, basicamente, para a interpretação da alimentação como uma questão coletiva. 

A sua análise da alimentação, utilizando o instrumental teórico-metodológico da 

geografia e a busca de articulação entre as ciências naturais e as ciências sociais, 

consolida uma leitura mais ampla do problema alimentar. 

A abordagem científica proposta pelo escritor enfatiza, desse modo, a investi

gação da alimentação em sua transcendência e impacto social. A partir dos anos 50, 

além da ênfase na construção de estudos científicos sobre a fome, destaca também, 

as opções políticas contidas na dinâmica da prática científica. Em artigo publicado 

em 1970, 9 o autor demonstra a tendência a analisar criticamente a produção cientí

fica e tecnológica: 

O desenvolvimento tecnológico está cheio de contradições, pois, na verdade, a 

tecnologia não tem ética não é nem boa nem má e pode portanto ser utilizada 

para o bem e para o mal - para fazer progredir ou para impedir o progresso. Até 

hoje a tecnologia trabalhou muito mais contra o desenvolvimento do terceiro 

mundo do que a seu favor. 

No mesmo artigo, conclui: 

É preciso não esquecer que a ciência não é sabedoria. A ciência é o conheci
mento. A sabedoria implica conhecimento e juízo. E sobre este ponto -o do juízo 
de valores - estamos muito longe de possuir uma idéia clara das hierarquias e fatores a 
serem acionados para construir uma estratégia global do desenvolvimento que não 
separe o econômico do humano, mas, pelo contrário, considere o homem, os gru
pos humanos, toda a humanidade com objetivo final do desenvolvimento, (p.90) 

Por meio deste referencial analítico, o escritor contrapõe-se a um dos mitos 

que perdurariam no debate sobre a fome, qual seja o do aumento da produção de 

alimentos como recurso eficaz para a solução do problema. No livro Geopolítica da 

Fome, esta questão é apontada: 

9 CASTRO, J . Estratégia do desenvolvimento, in: Fome, um Tema Proibido, op. cit, p.90. 



A verdade é que não basta produzir alimentos lançando mão de todas as técni
cas disponíveis, é preciso que esses alimentos possam ser adquiridos e consumidos 
pelos grupos humanos que deles necessitam, isto porque, se não se proceder a 
adequada distribuição e expansão dos correspondentes níveis de consumo, logo se 
formarão os excedentes agrícolas, criando-se o grave problema da superprodução 
ao lado do subconsumo. (Castro, 1954:337) 

Interessa notar que, neste trecho, além de relativizar o alcance da técnica, 

Josué de Castro redefine a questão do aumento da produtividade presente em seus 

primeiros escritos. À necessidade de garantir a elevação da produção para a supera

ção da fome, o autor agrega, também, a indispensabilidade de promover a distribui

ção da riqueza produzida. "Dentro destas contingências políticas, o problema da 

vitória contra a fome ultrapassa os limites da capacidade dos homens, da ciência e 

dos técnicos" (Ibid., p.339). 

Neste sentido, para o escritor, a ciência tem sido conduzida por critérios políticos 

e econômicos que não priorizam as questões humanas mais fundamentais. O trecho 

a seguir, extraído do artigo A função social da ciência, publicado no livro Ensaios 

de Biologia Social, enfatiza esse aspecto: 

É preciso não esquecer que os homens de ciência só podem trabalhar se são 
pagos para este fim, desde que, embora sejam cientistas ou sábios, eles comem, 
vestem e têm família como o comum dos mortais. Acontece que estes cientistas só 
encontram pagamento quando os seus trabalhos são do interesse de alguém: a 
indústria, o particular e o Estado. Ora, neste último século de cultura ocidental, o 
Estado, as instituições e os patrões desviaram seus interesses para os problemas de 
exploração econômica, problemas de produção e de criação de riquezas, desinte
ressando-se em geral pelos problemas humanos, quase só vendo o homem como 
máquina de produção, como uma engrenagem de seu economismo técnico. 
(Castro, 1957a:141) 

Além de uma revisão crítica do alcance da ciência, Josué de Castro introduz, 

também, uma visão do Estado como espaço de contradições, ou seja, permeado por 

interesses outros que não apenas o "interesse geral" da população. 

As descobertas no campo da energia atômica são rapidamente aplicadas na 
destruição do mundo, mas as descobertas que conduzem à salvação se arrastam 
num marasmo sem explicação. Alguma coisa precisa mudar para que possamos 
afirmar que vivemos numa era científica. Por enquanto, a ciência tem sido apenas 
um mito - o novo mito no qual se concentram as mais ardentes esperanças de 
uma grande parte da humanidade. (Ibid., p.143) 



H á , portanto, o reconhecimento da influência de interesses e de valores no 

processo de produção científica e, também, uma revisão da idéia de subordinação 

da ciência à objetividade dos fatos. A compreensão científica da fome transcende o 

nível descritivo e técnico e envolve a adesão a uma perspectiva de "emancipação 

humana", ultrapassando, portanto, o investimento em medidas unilaterais. 

A incorporação, nos anos 30, do cientificismo positivista em seu pensamento e 

a ênfase na neutralidade perante os fatos dão corpo a um discurso em que a ciência 

da alimentação é uma questão acima das diferenças em relação à concepção de 

mundo. A situação alimentar precária da população deve ser transformada porque, 

racionalmente, este é um impedimento à construção da nação. Cabe demonstrar a 

relação entre a carência de nutrientes e a formação do homem e, neste movimento, 

aprofundar a interação entre o biológico e o social. O s governos verdadeiramente 

científicos, utilizando uma expressão do autor, representam a ação estatal que visa a 

solucionar o problema alimentar, por ser este um obstáculo ao crescimento e ao 

progresso do País. 

Nos anos 50, principalmente a partir da crise do nacional-desenvolvimentismo 

e, após passar por inúmeros órgãos científicos tanto nacionais como estrangeiros, o 

autor sugere a existência de maiores contradições no combate a fome e enfatiza ain

da mais a necessidade de uma tomada de posição ante a questão científica. Neste 

aspecto é importante reproduzir trecho do discurso proferido por ele, em 1955, ao 

deixar a presidência da F A O : 

Longe de mim menosprezar a obra realizada pela FAO mas desejo dizer, com 
toda a sinceridade (...) que me sinto decepcionado diante da obra que realizamos. 
Decepcionado pelo que fizemos porque, a meu ver, não elaboramos, até hoje uma 
política de alimentação realista que ponha em linha de conta, ao mesmo tempo as 
desesperadas necessidades do mundo e nossos objetos. Não fomos suficientemente 
ousados, não tivemos a coragem suficiente para encarar, de frente, o problema e 
buscar as suas soluções. Apenas afloramos a sua superfície, sem penetrar em sua 
essência, sem querer, na verdade, resolvê-lo, por falta de coragem de desagradar a 
alguns. Precisamos, a meu ver, ter a coragem de discordar de certas opiniões para 
aceitarmos a imposição das circunstâncias, resolvendo o problema no interesse da 
humanidade. (Castro, 1967:55) 

A ciência, para Josué de Castro, pode inclusive dificultar a compreensão de 

problemas multidisciplinares como o da fome. 

A verdade é que há também um fanatismo científico que se apresenta muitas 
vezes com agressiva ferocidade: o fanatismo do cientificismo estreito, detentor de 
verdades parciais e sempre temeroso de toda a aventura da inteligência que possa 
alterar a disposição clássica e a estrutura do quadro geral do mundo, vindo a 



mudar o efeito dos encaixes onde cabiam primitivamente os seus pedacinhos de 

verdade. (Ibid., p.118) 

Em outro trecho do artigo A função social das universidades, o autor acrescenta: 

O tremendo impacto do progresso científico acabou por fragmentar a cultura, 

por pulverizá-la em pequenos grãos de saber. Cada especialista da ciência, agar

rándo-se com unhas e dentes ao seu grão de areia, virando-o e revirando-o sob a 

potente lente do seu microscópio, para penetrar o seu microcosmo, com uma 

famosa indiferença e uma maciça ignorância por tudo mais que se passa em derredor. 

(Castro, 1967a: 121) 

A crítica à fragmentação do saber é extremamente vigorosa no pensamento de 

Josué de Castro. Em sua concepção da formação de recursos humanos em nutrição, 

por exemplo, o autor tem a perspectiva de consolidar uma área temática, necessa

riamente, multidisciplinar. A organização do curso de nutrição, proposto pelo Insti

tuto Nacional de Nutrição e idealizado e dirigido por Josué de Castro, em 1946, 

evidencia esta abordagem. O curso é composto de seções de Patobgia da Nutrição, 

Educação Alimentar, Pesquisas Biológicas e Pesquisas Sociais. 

Neste enfoque, a atividade científica no campo da alimentação, para ser eficaz 

na solução da fome, não pode prescindir da adesão à luta pela igualdade e da pers

pectiva multidisciplinar. 

O desenvolvimento do homem 

A questão do desenvolvimento assume um lugar central nas formulações de 

Josué de Castro. Como se observou nas considerações realizadas até aqui, este é um 

conceito-chave tanto na elaboração do autor acerca do surgimento e da manuten

ção da fome, como também no que se refere às perspectivas de solução do problema 

alimentar. No entanto, cabe discutir mais cuidadosamente a sua visão sobre o 

processo de desenvolvimento. 

Algumas interpretações sobre a obra, identificadas na introdução a este estudo, 

sugerem que o autor tem, especialmente, sua atenção voltada para as características 

econômicas do processo de desenvolvimento ou, ainda, para a interdependência 

entre fatores econômicos, biológicos e sociais, utilizando, neste sentido, basicamente, o 

paradigma da causação circular. Sem dúvida, Josué de Castro recebe a influência da 

teoria e das obras de Guinar Myrdall e Ragnar Nurkse, teóricos fundamentais para a 

compreensão desta tendência explicativa. No livro Sete Palmos da Terra e um 



Caixão, é possível extrair uma das referências que o escritor faz a esta matriz de 

pensamento: 

Uma constelação de fatores negativos atuam de tal forma imbricados, que os 

grupos pobres ficam cada vez mais pobres, enquanto, os ricos cada vez enrique

cem mais. É a mesma noção do chamado círculo vicioso da pobreza de Nurkse, no 

qual a fome e a pobreza, agindo e reagindo como dois fatores de ação cumulativa, 

fazem com que os famintos não possam comer porque não são capazes de produzir e 

não produzem porque são famintos. (Castro, 1967b:27) 

No entanto, além desta influência, a abordagem do escritor sobre o desenvolvi

mento e o subdesenvolvimento comporta uma leitura mais ampla. Em um trecho do 

livro Geopolítica da Fome, Josué de Castro (1954:340) já sinaliza os riscos de pensar 

a dinâmica do desenvolvimento, a partir da questão da produtividade econômica: "É 

sem dúvida a produtividade, o ponto-chave do problema, mas, para isso deve ser 

encarada em termos de economia humanista." 

O autor inicia uma discussão que seria retomada, principalmente, em seus últimos 

escritos na década de 60 e início dos anos 70: 

(...) faz-se necessária a estruturação de uma nova teoria científica do desenvolvi
mento econômico nos países subdesenvolvidos para ser posta a prova no campo 
da realidade social. Deverá esta nova teoria integrar a economia aos fatores huma
nos, de forma a fazer do desenvolvimento econômico o meio de proporcionar 
a todos não só os bens de necessidade que lhes fazem falta, mas também os bens 
de dignidade que suas consciências reclamam. (Castro, 1957c:60) 

Josué de Castro localiza a alimentação dentre as prioridades do desenvolvi

mento humano: " É que a alimentação é a primeira necessidade vital e é por ela que 

se deve naturalmente começar o trabalho de reabilitação chamado com proprieda

de pelo economista Joseph Lebret a elevação humana" (Ibid., p.60). 

Como ressalta Anna Maria de Castro, Joseph Lebret foi o fundador do Centro 

de Estudos de Economia e Humanismo e autor de trabalhos como Suicide ou Survie 

de l ´Occident, de 1958, que focalizam a realidade dos países subdesenvolvidos e 

da experiência vivida pela população. As suas idéias, segundo a pesquisadora, bus

caram conjugar a questão econômica ao bem-estar: 

O investimento social, responde assim a necessidade de não limitar o esforço 
da política e a atenção dos teóricos apenas ao capital e suas necessidades de 
expansão (...) a mensuração ou quantificação do desenvolvimento deverá estar 
ligada as condições de vida da população, que se refere ao consumo de calorias, 



de proteínas, do espaço ocupado para alojamento, aos metros de tecido consumi
dos, ao número de caixas d'água construidas. (Castro, A. M., 1977:73) 

A discussão das teses econômicas e a problematização da questão do bem-estar 

ultrapassam os limites deste estudo. Contudo, é importante enfatizar que a obra de 

Josué de Castro afasta-se do pensamento econômico liberal ortodoxo e privilegia, 

basicamente, o crescimento da produção, aliado ao aumento do consumo e à distri

buição de renda. 

Formou-se o mito da riqueza, ou melhor do crescimento da riqueza (...) maxi
mizando a produtividade da mão-de-obra e do capital, chegar-se-ia a promover a 
generalização do progresso e da riqueza. Esta distribuição da riqueza far-se-ia auto
maticamente por esta força que Adam Smith chamava a 'mão invisível' que, numa 
economia liberal do laissez-faire se ocuparia de promover o equilíbrio econômico 
do mundo. (Castro, 1984b:88) 

Para o escritor, o argumento liberal da distribuição da riqueza como um 

processo natural, guiado pelo próprio mercado, e a pobreza como algo limitado 

àqueles grupos incapazes de garantir sua inserção, é uma falácia. "A 'mão invisível' 

nunca agiu no interesse da humanidade e a mão visível dos grupos dominantes e 

privilegiados sempre monopolizou os benefícios, deixando na miséria, desampara

das, as grandes massas marginalizadas" (Ibid., p.88). 

Neste sentido, a alimentação não requer soluções assistencialistas e, portanto, 

estas medidas não têm destaque em sua obra, sobretudo quando representam ações 

isoladas. Para Josué de Castro, trata-se de encontrar formas de execução de uma 

política econômica com caráter redistributivo e que minimize as desigualdades 

sociais. O crescimento econômico, por si só, não garante a melhoria dos níveis de 

vida da população. Apesar de a manutenção de baixos índices de produtividade 

constituir um sério obstáculo à transformação do quadro de fome, é necessário, 

sobretudo, a permanência de mecanismos claros de intervenção na economia que 

se reflitam no acesso da população aos bens produzidos. Para ele, a força motriz 

deste processo de crescimento econômico com impacto positivo nas condições de 

vida é o compromisso com os valores humanos. 

Na concepção de Josué de Castro, portanto, o capitalismo e o bem-estar não 

são incompatíveis. E possível, ao contrário da visão marxista ortodoxa, conciliar a 

melhoria das condições de vida e a acumulação capitalista. Esta conciliação, porém, 

não constitui um movimento natural. O autor percebe um conflito na relação entre 

capitalismo e acesso da população a uma melhor qualidade de vida. No entanto, a 

solução deste conflito na obra está na transformação da consciência humana, em 

direção a uma concepção universalista, em que o homem é o objetivo final do 

desenvolvimento. 



Neste sentido, se, entre os anos 30 e 40 , os escritos mostram a ênfase no 

aumento da produtividade, através da melhoria do estado nutricional como o cami

nho para o bem-estar, nos textos posteriores é importante relativizar esta tendência 

de análise. A partir de evidências empíricas demonstrando que a elevação da produ

tividade econômica não se traduz em reversão do quadro de fome, Josué de Castro 

(1984:102) privilegia de forma crescente a transformação, mediante uma visão mais 

ampla de desenvolvimento, rompendo, portanto, com a perspectiva de causação 

circular. 

(...) falso é o conceito de desenvolvimento avaliado unicamente a base da expan
são da riqueza material do crescimento econômico. O desenvolvimento implica 
mudanças sociais sucessivas e profundas, que acompanham inevitavelmente as 
transformações tecnológicas do contorno natural. O conceito de desenvolvimento 
não é meramente quantitativo, mas compreende os aspectos qualitativos dos 
grupos a que concerne. Crescer é uma coisa; desenvolver outra. Crescer é, em 
linhas gerais, fácil. Desenvolver equilibradamente, difícil. Tão difícil que nenhum 
país do mundo conseguiu ainda. Desta perspectiva, o mundo todo continua mais 
ou menos subdesenvolvido. (Ibid., p.102) 

Em linhas gerais, o pensamento de Josué de Castro, neste período, revela o 

esforço no sentido de reorganizar teoricamente a abordagem sobre a fome e o 

desenvolvimento, frente a um contexto histórico social diferenciado em relação aos 

anos 30 e 40. Na realidade, esta trajetória significou, para ele, repensar algumas de 

suas posições como a neutralidade científica, a total ausência das massas no cenário 

de luta contra a fome ou, ainda, a produtividade como eixo do desenvolvimento. 

A perspectiva inicial de romper com a visão atomista do problema alimentar, 

integrando-o na relação entre homem e meio ambiente, permanece enquanto base 

de seu estudo científico. Assim, o desenvolvimento do homem acaba por se tornar a 

própria síntese de seu enfoque ampliado e multidisciplinar sobre a fome. 




