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RESUMO 

 

 

Este estudo se propôs conhecer como Josué de Castro, nos dois mandatos de 
deputado federal, participou do debate político-ideológico brasileiro da década de 
1950. Para Isso, pesquisou os 61 discursos proferidos no plenário da Câmara dos 
Deputados e seus 14 projetos, analisando-os enquanto documentos históricos que 
relatam uma experiência, categoria central que possibilita o amálgama entre o 
sujeito e sua época, na qual irrompem as possibilidades de constituição de novas 
práticas sociais. Unidade entre ação e reflexão, a experiência de Castro no 
parlamento brasileiro se deu com base em um fluxo anterior de experiências no 
campo político-institucional e científico. Juntamente com sua trajetória pessoal, o 
cenário político intelectual da época foi outra variável considerada no primeiro 
capítulo deste trabalho. No segundo capítulo fez-se uma análise dos 32 discursos e 
projetos do primeiro mandato de Josué de Castro, agrupando-os por afinidades 
temáticas. Os 43 referentes ao segundo mandato foram discutidos no terceiro 
capítulo, restado às considerações finais responder os objetivos da pesquisa: Quais 
os principais interlocutores? Quais os seus posicionamentos políticos? Quais os 
pontos de ruptura e continuidade na sua trajetória política? Josué de Castro falava 
para o Estado brasileiro, diretamente para o presidente, alguns ministros e para a 
SUDENE, a ONU aparece de modo indireto, por meio do relato de suas 
participações. O seu posicionamento político foi de um nacional-desenvolvimentista 
que abraçou as causas da autodeterminação dos povos, antiimperialismo, Reforma 
Agrária e planejamento regional, fortemente inspirado, por Celso Furtado e San 
Tiago Dantas. Muitas vezes Castro mesclava terminologias marxistas com liberais, 
apoiando-se em diversas matrizes ideológicas para sustentar sua luta maior de 
combate à fome. 
 
 
 
Palavras-chave: Trajetória política. Josué de Castro. Nacional-desenvolvimentismo.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

This study want to know how Josué de Castro, the two terms of a congressman, 
participated in the Brazilian political-ideological debate of the 1950s. For this, search 
the 61 speeches in the plenary of the House of Representatives and its 14 projects, 
analyzing them as historical documents that describe an experience, which enables 
the central category amalgamated the subject and his time, which breaks up the 
possibilities of new social practices. Unity of action and reflection, the experience of 
Castro in the Brazilian parliament has got on the basis of a previous flow experiences 
in the political-institutional and scientific. Together with the personal history, the 
political intellectual scenario of his time was another variable considered in the first 
chapter of this work. In the second chapter did an analysis of 32 speeches and 
projects of the first term of Josué de Castro, grouping them by thematic affinities. The 
43 for the second term were discussed in the third chapter, leaving the final 
considerations answer the research objectives: What are the main interlocutors? 
What are your political positions? What are the points of rupture and continuity in his 
political career? Josué de Castro spoke to the Brazilian state directly to the president, 
some ministers and to the SUDENE, the ONU appears indirectly through the reports 
of his participations. His political position was a national-developmentalist who 
embraced the cause of self-determination of the countries, anti-imperialism, agrarian 
reform and regional planning, strongly inspired by Celso Furtado and San Tiago 
Dantas. Castro often has blended a liberal and Marxist terminology, relying on 
different ideologies to do support his fight against hunger. 
 
 
 
 
 Keywords: Josué de Castro. Political trajectory. National-developmentalism.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RESUMEN 
 
 
 
 
 Este estudio se propone saber cómo Josué de Castro, como miembro del 
Congreso, participó en la política brasileña de la década de 1950. Para ello, se 
realizaron búsquedas en las 61 intervenciones en la plenaria de la Cámara de 
Representantes y sus 14 proyectos, análisis de los mismos como documentos 
históricos que describen un experimento, la categoría central que permite la 
amalgama entre el sujeto y su época, que surgen en las posibilidades de 
incorporación nuevas prácticas sociales. La unidad entre la acción y la reflexión, la 
experiencia de Castro en el Parlamento brasileño se llevó a cabo sobre la base de 
un flujo anterior de la experiencia en el ámbito científico y político-institucional. Junto 
con su personal, la época de intelectual político fue otra variable considerada en el 
primer capítulo de este trabajo. En el segundo capítulo realiza un análisis de 32 
discursos y proyectos del primer mandato de Josué de Castro, agrupándolas por 
afinidad temática. El 43 para el segundo período se discutieron en el capítulo tres, 
que queda para el discurso de clausura para responder a los objetivos de la 
investigación: ¿Cuáles son los principales interlocutores? ¿Cuáles son sus 
posiciones políticas? ¿Cuáles son los puntos de ruptura y continuidad en su carrera 
política? Josué de Castro habló con el estado brasileño, directamente al presidente, 
algunos ministros y SUDENE. La ONU aparece indirectamente, por los informes 
sobre su participación en eventos internacionales. Su posición política era nacional-
desarrollista abrazando la causa de la autodeterminación, el anti-imperialismo, la 
reforma agraria y la ordenación del territorio, en gran medida inspirado por Celso 
Furtado y San Tiago Dantas. Castro, a menudo,  mezcla  liberales y marxistas 
terminologías, basándose en ideologías diferentes para apoyar su lucha más amplia 
contra el hambre. 
 
 
 
 Palabras-clave: Trayectoria política. Josué de Castro. Nacional desarrollismo. 
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Ele foi um dos maiores pensadores brasileiros 

do século XX (...) E por outro lado foi um 

homem que viveu a vida toda com uma 

coerência ideológica e pessoal impressionante. 

(...) É um exemplo de vida para todos os 

militantes sociais do país. Para todos os que 

queremos mudar nosso país, os que queremos 

uma sociedade mais justa e fraterna. Por isso 

nos orgulhamos dele e procuramos difundir 

suas idéias, seu exemplo entre nossa 

militância. E como faz falta, para o nosso povo, 

homens públicos desse quilate. 

 

 

 

(João Pedro Stédile) 



INTRODUÇÃO 

 

 Nascido na cidade de Recife em 05 de setembro e 1908, Josué Apolônio de 

Castro (mas ele não gostava do Apolônio) foi precocemente, aos quinze anos de 

idade, para a Faculdade de Medicina da Bahia. De lá foi concluir os três últimos 

anos do seu curso na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, empreendimento 

finalizado no ano de 1929, quando tinha apenas vinte e um anos de idade. Três 

anos depois, em 1932, Castro publicou sua primeira obra ―Problemas fisiológicos da 

alimentação no Brasil‖. Desde então, seguiu escrevendo sistematicamente até que, 

em 1946, produziu o décimo primeiro e mais marcante livro de sua carreira: 

―Geografia da Fome‖. 

 Entre os anos de 1950 e 1960, Josué de Castro já era considerado um 

intelectual de grande respeitabilidade no cenário nacional e internacional. Pode-se 

considerar este o período em que viveu os seus momentos de maior glória, quando 

assumiu o Conselho Executivo da Organização das Nações Unidas para Agricultura 

e Alimentação (FAO), recebeu o prêmio Internacional da Paz e acumulou duas das 

três indicações recebidas para o prêmio Nobel: a primeira em 1954, na área de 

medicina, e a outra em 1963, ao Nobel da Paz (a qual se repetiu em 1971). Foram 

tantas as homenagens recebidas que, em 1968, o governo francês lhe concedeu a 

medalha da cidade de Paris.  

 Na mesma década de 1950, Josué de Castro se candidatou à Câmara 

Federal pelo PTB, no Estado de Pernambuco e, apesar de derrotado na primeira 

tentativa, venceu os dois pleitos consecutivos em 1954 e 1958. Sua plataforma 

política continuava sendo a mesma de sua militância intelectual: a luta contra a 

fome. Seu apelo aos poucos contagiou a população, alçando-o ao patamar de 

candidato mais votado do Nordeste no ano de 1958. 

 Em depoimentos sobre o assunto, Josué de Castro afirmou que sua 

candidatura se deveu a um forte sentimento de esperança ―de poder trazer ao 

Parlamento Nacional a modesta experiência que tenho dos problemas de nosso 

povo, das suas condições de vida, que venho estudando há 25 anos‖. 

(FERNANDES; GONÇALVES, 2007, p. 41) 

 A permanência da nobre figura de Castro na Câmara dos Deputados foi 

marcada por projetos que visavam o desenvolvimento nacional, a melhoria da oferta 



de alimentos e a reforma da estrutura agrária brasileira, apresentados com uma 

oratória impecável, reconhecida até mesmo por seus adversários políticos. 

Josué de Castro era um homem que acreditava e vivia o que proferia em seus 

discursos. Nestes, mais do que simples eloqüência, evidenciavam-se estratégias 

políticas racionais assentadas na chancela científica de seu renomado emissor.  

 Nas palavras deste intelectual concatenava-se um projeto para a sociedade, 

cujas bases encontram-se no Humanismo político, linha tênue e muitas vezes 

comodamente indefinida entre os maneirismos da direita e a urgência reformista da 

esquerda dos anos 1950. 

Ao se mencionar o nome de Josué de Castro, a primeira imagem que vem à 

mente é a do intelectual que descortinou para o Brasil e para o mundo um aspecto 

alarmante da realidade: o fenômeno endêmico da fome em grande parte de sua 

população, tanto urbana quanto rural. Alguns estudos, como a tese da Professora 

Tânia Elias, intitulada Josué de Castro: uma poética da Fome (1998), a dissertação 

de Renato Carvalheira do Nascimento intitulada Josué de Castro: o Sociólogo da 

Fome (2002) e a tese de Sirlândia Schappo denominada Josué de Castro: por uma 

agricultura de sustentação (2008) concorrem no mesmo sentido de ressaltar a 

complexidade e o vanguardismo teórico deste brilhante intelectual. Como analisa 

Vandeck Santiago (2008, p. 53): ―tentador dizer que Josué estava à frente do seu 

tempo. Mas, no caso, o correto talvez seja afirmar que quando o assunto é fome o 

mundo é que está sempre atrás no tempo‖. 

 Partindo da idéia de que ―delimitar e, portanto, formular o problema, significa 

captar e determinar a sua relação íntima com outros problemas‖ (KOSIK, 1969, p. 

124) é que esta pesquisa busca conhecer a experiência parlamentar de Josué de 

Castro, em relação ao momento político brasileiro nos anos de 1950, identificando 

os debates ideológicos fundamentais da época.  

Assim, esta ―relação com outros problemas‖ revela-se como a ligação 

dialética entre particular e geral, movimento indispensável para a resolução do 

problema desta tese, pois remete o pesquisador ―à problemática filosófica do eterno 

e do transitório, do absoluto e do relativo, da história e da realidade‖. (KOSIK, 1969, 

p. 124-125) 

Cabe aqui, então, o objetivo inédito de compreender a experiência política de 

Josué de Castro em seus dois mandatos de deputado federal, frente ao debate 

político-ideológico brasileiro dos anos 50 do século passado.  



De que forma Josué de Castro, em seus dois mandatos de deputado 

federal, dialogou com o debate político-ideológico brasileiro dos anos 50 do 

século passado? 

Para a operacionalização desta tese foram estipulados os seguintes objetivos 

específicos: identificar os principais interlocutores dos discursos do deputado federal 

Josué de Castro; interpretar seus posicionamentos políticos frente ao debate 

ideológico nacional; analisar os pontos de ruptura e continuidade na trajetória 

política de Josué de Castro ao longo dos seus dois mandatos. 

Sobre o posicionamento político de Josué de Castro, Rosana Magalhães 

(1997) indica que a partir da obra Geografia da Fome (1946) ele passou a se alinhar 

com os ideais dos sanitaristas desenvolvimentistas _ os quais vêem a saúde da 

população como resultado do progresso econômico e sua conseqüente melhoria das 

condições alimentares, de habitação e de educação. Afirma esta autora que 

progressivamente Castro foi se identificando com a perspectiva nacional 

desenvolvimentista, e nas suas produções posteriores ―as teses desenvolvimentistas 

em relação à fome são aprofundadas.‖ (MAGALHÃES, 1997, p. 58) 

Resta então explorar que aprofundamentos foram estes? Quais os rumos 

políticos e as matrizes de pensamento iluminaram as avaliações de Castro sobre o 

desenvolvimento nacional na fase da sua experiência parlamentar? Em um discurso 

proferido em 02 de dezembro de 1955, Castro criticou a concepção de 

desenvolvimento econômico como sendo uma ―panacéia dos nossos tempos‖, sobre 

o qual todos concordam sobre sua urgência, mas que entrava quando o assunto 

passa ―do diagnóstico à terapêutica‖, pois aí surgem as dúvidas e as tensões. 

Resta investigar: como Josué de Castro encaminhou sua ―terapêutica‖? Quais 

os caminhos que o autor percorreu para conceber o que ele chamou de 

―desenvolvimento integral‖? No término deste mesmo discurso, de 02 de dezembro 

de 1955, Castro alertou para os possíveis monstros que alguns desenvolvimentistas 

poderiam estar criando: ―pior do que um país subdesenvolvido é um país 

desequilibrado, em que o desenvolvimento econômico não é harmônico [...] dando 

um desenvolvimento que está longe de ser o verdadeiro desenvolvimento social‖. 

Deste modo, acredita-se que Josué de Castro estava inserido na problemática 

desenvolvimentista de sua época, mas concebe-a de um modo muito menos 

economicista que boa parte de seus interlocutores: ele a vê de modo humanista, 

como forma de acesso ao bem-estar social, fato que obriga o desenvolvimento a 



surgir regulado por políticas públicas de desconcentração de renda. Este 

humanismo oscila entre o romantismo científico e o pragmatismo político, sendo 

conciliado de modo muito peculiar pelo autor. 

Para tanto, este estudo partiu da hipótese que, no decorrer de seus dois 

mandatos, Josué de Castro gradualmente se afastou do romantismo científico e foi 

se aproximando do pragmatismo político, alinhando cada vez mais suas posturas 

com a perspectiva nacionalista e com a bandeira da reforma agrária1. Com isso não 

se está afirmando que Castro tenha se tornado comunista (fato que, aliás, fez 

questão de declarar), mas que ocorreu uma mudança no seu perfil médico-

intelectual baseada principalmente na busca pragmática por resultados, como se 

pode observar no trecho de Geopolítica da Fome em que Castro elogia a Revolução 

Chinesa: 

 

O sucesso da Revolução Comunista na China, a meu ver, é 
conseqüência de que os seus objetivos no terreno prático vão ao 
encontro da mais profunda aspiração daquele povo, a de libertar-se 
da fome, produto da exploração imperialista do solo e do homem 
daquela região. (CASTRO, 1961, p. 300 grifo nosso) 

 

Semelhante postura adotou Castro na defesa do direito de revolta do povo 

cubano e argelino. Além de indícios práticos, esta hipótese de pesquisa também se 

baseou no próprio direcionamento adotado pela literatura de Josué de Castro em 

1960, quando lançou ―O livro negro da fome‖, obra que marcou o aprofundamento 

das suas críticas aos fatalistas que apontavam o crescimento populacional como 

causa da fome. Neste livro ficou explícita sua opção intelectual e política pela 

transformação das estruturas sociais mundiais para uma melhor distribuição de 

riqueza.  

Além disso, considera-se o fato de ser Josué de Castro um homem muito 

sintonizado com o seu tempo, com a atualidade. O mesmo vivia num ambiente 

intelectual de esquerda, convivendo com a militância de amigos (como Sartre, Jorge 

Amado e Francisco Julião). Contudo, sabia que necessitava de muita habilidade 

política para se conduzir num contexto mundial de anti-comunismo. Este amálgama 

tornou Castro, hipótese central desta pesquisa, uma síntese particular do seu tempo, 

                                                           
1
 Nesta pesquisa ficaram de fora suas participações nas comissões. São elas: finanças (suplente, 

1957-1958); orçamento e fiscalização financeira (titular, 1958-1962); relações exteriores (suplente, 
1959-1962); saúde (presidente,1955-1956 e titular, 1957). 



com posicionamentos e interpretações sui generis, as quais merecem ser reveladas 

por este estudo. 

Contribuiu para esta tensão política no interior do pensamento de Josué de 

Castro a crescente polarização do cenário político nacional e internacional, fato que 

o forçava a tornar mais claros os seus posicionamentos em situações concretas. 

Muito provavelmente, em sua experiência parlamentar tal polarização política o fez 

perceber quem realmente se preocupava com a população e suas condições de 

vida, promovendo a temática do desenvolvimento a ―uma meta que uniria os 

interesses de toda a nação, demarcando como inimigos deste projeto, basicamente, 

os países antiimperialistas.‖ (MAGALHÃES, 1997, p. 64) 

Deste modo, observa-se que no primeiro mandato Josué de Castro abriu sua 

série de intervenções realizando uma homenagem póstuma ao cientista inglês 

Alexander Fleming, enquanto no segundo, ele iniciou apresentando um projeto que 

visava promover a reforma agrária no Brasil. Como analisa Magalhães (1997, p. 62): 

―nesse momento, o autor acirra a crítica às estruturas sociais vigentes e identifica-se 

com as lutas populares, no contexto anterior ao golpe de 64.‖ 

Para iniciar este estudo, achou-se relevante realizar uma breve discussão 

sobre o pensamento social brasileiro gestado na primeira metade do século XX, a 

fim de compreender os valores que davam suporte à atividade espiritual e política no 

Brasil da década de 1950. Tal viés de análise tem por base a indicação de Brandão 

(2005), o qual apontou que a dificuldade para se compreender as linhas-mestras as 

quais historicamente balizaram a política brasileira "não é apenas acadêmica, mas 

tem a ver com um problema real: seja qual concepção se tenha do que deva ser a 

'nação'".  

Foi a partir desta observação de Brandão (2005) que se consolidou o 

pressuposto teórico-metodológico desta pesquisa, que é trabalhar política e cultura 

de modo indissociável. Até mesmo porque o tema pede, já que Josué de Castro 

fazia questão de frisar que ―não era um homem de partido‖, fazendo supor que sua 

entrada na vida político-institucional tinha muito mais a ver com circunstâncias sócio-

culturais do que com projetos partidários. Assim, atividade espiritual e política são 

elos que constituem uma unidade de projeto nacional, plano de problematização no 

qual a atuação parlamentar de Castro será analisada. 

 Josué de Castro trazia em sua trajetória os traços (gerais e particulares) do 

projeto nacional que se esboçava na primeira metade do século XX, cuja principal 



característica era a busca obstinada pela forma de desenvolvimento mais viável para 

o país.  

De modo específico, no meio médico, pelos anos 1950 muitos intelectuais 

passaram a rejeitar os determinismos raciais e climáticos e a compreender as 

endemias como sendo causadas pela ausência do poder público. A saúde da 

população tornava-se, portanto, condição sine qua non para o país sair do atraso, 

por meio da melhoria da produtividade de sua população.   

Particularmente, pode-se dizer que Castro se vinculava a um segmento social 

politicamente influente desde o período republicano brasileiro: os intelectuais 

médicos. Estes carregavam uma idéia de progresso baseada no planejamento 

urbano das cidades, da produção e do consumo, base indispensável para uma 

expansão racional e ordenada do capitalismo. Como afirma Schwarcz (1993, p. 241) 

―misto de descobridores e missionários‖ estes cientistas acreditavam que ―de suas 

mãos sairiam os diagnósticos e a cura dos males que assolavam a nação.‖ 

 Um forte traço que caracterizava estes intelectuais médicos do início do 

século XX era que estes, ao contrário dos bacharéis em Direito, possuíam um 

discurso bem mais propositivo e intervencionista. A herança empírica da Medicina, 

aliada a uma menor proximidade desta categoria profissional com o aparelho do 

Estado, fez com que este segmento da intelectualidade nacional tivesse mais 

liberdade para descrever problemas sociais e lhes prescrever soluções. 

Tal perspectiva fora endossada pelo plano de governo de Juscelino 

Kubistchek, o qual, em seu programa de saúde (1955) já realizava uma clara 

associação entre saúde e desenvolvimento. ―Ecoam em suas propostas os 

argumentos já citados de Myrdal e Winslow, sobre a vigência de um ‗círculo vicioso 

da doença e da pobreza‘ e a necessidade de rompê-lo;...‖ (HOCHMAN, 2009, p. 

319) Ainda, desenvolve o autor a seguinte análise sobre o programa de saúde 

pública de Juscelino Kubitschek: 

 

O tema da fome e da subnutrição foi bastante assinalado por 
Kubistchek e associado fortemente às questões sanitárias. A solução 
para o problema da alimentação do povo brasileiro era apresentada 
na chave do desenvolvimento econômico, isto é, modernização da 
agricultura e da pecuária, fomento à indústria de alimentos, 
transporte e infra-estrutura específica, tais como silos e frigoríficos. 
(HOCHMAN, 2002, p. 320) 
 



Portanto, conhecer a originalidade das propostas políticas de Josué de Castro 

é um empreendimento que possui uma profunda relação com a própria história de 

modernização do Estado brasileiro no quadro de suas condições de possibilidades. 

 Segundo Octávio Ianni, neste período as mobilizações populares e a 

influência do Partido Comunista pressionavam constantemente o Estado na 

promoção de pactos entre as classes sociais e suas frações. Coagido, o Estado 

brasileiro respondeu com um programa complexo de modernização empreendido de 

forma sistemática a partir do processo de substituição de importações, entre 1930-

1964, incorporando progressivamente ―os setores médios e proletários, urbanos e 

rurais, [os quais] começam a contar mais abertamente como categoria política‖. 

(IANNI, 1988, p. 24) 

A entrada destes novos sujeitos políticos e suas demandas exigiu da 

sociedade brasileira e principalmente de seus intelectuais, redobrados esforços 

teóricos para compreender os novos desafios nacionais, aquecendo o debate sobre 

suas vias para o desenvolvimento.  

Além deste fator, o cenário político no período da Segunda Guerra Mundial 

endossava a perspectiva de que o provimento da alimentação deveria ser uma 

atribuição estatal, o que se percebe pela criação de instituições públicas voltadas 

para gestar políticas de alimentação e nutrição no Brasil, como: a Sociedade 

Brasileira de Alimentação (SBA), de 1940; o Serviço Técnico de Alimentação 

Nacional (STAN), de 1943; o Instituto Técnico de Alimentação (ITA), de 1944; a 

Comissão Nacional de Alimentação (CNA), de 1945 e o Instituto Nacional de 

Nutrição (INN), de 1946.  

Todos estes órgãos contaram com a participação de Josué de Castro, dentre 

os quais, atuou mais diretamente na SBA, no STAN e no INN, instituições que 

tinham em comum ―o objetivo de promover o crescimento científico da nutrição, a 

formação de recursos humanos na área e a aplicação do conhecimento, produzido 

no levantamento do estado nutricional da população.‖ (MAGALHÃES, 1997, p. 46) 

Além destes, Castro participou também da Coordenação de Mobilização 

Econômica, órgão criado com a entrada do Brasil na Segunda Guerra, o qual tinha 

dentre suas atividades, o controle do abastecimento alimentar. Neste, a tarefa de 

Josué de Castro era incentivar a industrialização dos alimentos, buscando 

principalmente o desenvolvimento de novos processos, como por exemplo, a 

desidratação, carecendo bastante de conhecimento técnico, fato este que foi o seu 



capital político. A associação que Castro realizava entre o saber científico e a ação 

política foi destacada por Magalhães (1997, p. 47): 

 

Assim, o autor, até 1945, participa não só das atividades de 
instituições de caráter científico, mas também de espaços vinculados 
mais diretamente aos projetos mais amplos do governo. Isto torna 
Josué de Castro o principal representante do saber e da política de 
alimentação no país. 
 

 Logo, a experiência política de Castro se iniciou muito antes de ser deputado 

federal. Foi no papel de técnico que despontou para a vida pública, no momento de 

formação da moderna burocracia estatal brasileira, iniciada no governo Vargas e se 

estendendo até o golpe militar de 1964. Contudo, no decorrer desta trajetória, a 

candidatura de Castro apresentou-se como uma fissura no papel de tecnocrata, 

conduzindo-o ao contato mais direto com os embates ideológicos e as lutas 

populares da época, desafio que realimentou sua alma e seu intelecto. 

Derrotado em 1950, eleito em 1954 e em 1958, Josué de Castro aprendeu na 

política, sendo o deputado federal mais votado do Nordeste em 1958, fato que indica 

a importância desta experiência, muitas vezes esquecida pelos meios acadêmicos. 

Logo, recontar este momento de sua vida significa valorizar a conexão, hoje maldita, 

entre a ―pureza‖ da vida intelectual e a ―sujeira‖ da prática política, 

consubstanciando-se num resgate dos debates institucionais dos anos 50.  

É importante salientar que esta pesquisa é viável em sua execução, visto que 

obteve todos os discursos proferidos pelo deputado federal Josué Apolônio de 

Castro no centro de documentação do Congresso Nacional, cujo acervo já se 

encontra digitalizado e disponível para consultas via internet. Este fato, aliado à 

proximidade geográfica do Centro Josué de Castro, localizado na cidade de Recife, 

tornou possível esta pesquisa. 

O presente estudo é também oportuno, visto que atualmente se vive um 

período democrático-popular, em alguns aspectos próximos ao pensamento de 

Josué de Castro, formulados há cinqüenta anos, porém ainda atuais como, por 

exemplo, a urgência de uma reforma agrária para garantir a segurança alimentar 

nacional e o fim do processo de espoliação dos países subdesenvolvidos pelos 

países centrais, a partir de regras compensatórias para a desigualdade das relações 

econômicas nacionais e principalmente internacionais.  



Ainda sobre a atualidade política das propostas de Josué de Castro, comenta 

Manoel Correia de Andrade que ―podemos analisar a sua obra e compreender a 

razão de elas permanecerem tão reais, nos dias que correm, que proclamam por 

reformas que as elites brasileiras vêm permanentemente adiando.‖ (2003, p. 77).  

 Consoante, há de se frisar a relevância dos estudos que visam descortinar 

para as novas gerações os personagens que compõem o mosaico do pensamento 

social brasileiro. Estas pesquisas contribuem para que as Ciências Humanas e 

Sociais brasileiras voltem-se para dentro da cena nacional na busca de remontar as 

visões e os programas pensados em sua história.  

Especificamente sobre Josué de Castro, observa-se que a partir dos anos 

1990 cresceu significativamente o volume de estudos acadêmicos a seu respeito, 

principalmente nas áreas de Geografia (47%), Sociologia (27%) e Saúde Pública 

(13%). (ver anexo A) 

 A relevância teórica de Josué de Castro para o debate das Ciências Sociais 

está em ter instaurado um novo plano de problematização sobre a realidade: o tema 

da fome e suas implicações como fenômeno social. Com isto, ele reforçava uma 

perspectiva alternativa àquelas baseadas nos aspectos naturais da raça e do meio, 

explicações caras à grande parte dos intelectuais do início do século XX, 

principalmente no Brasil. (ORTIZ, 2006) 

 Além disto, Josué de Castro discordava do conceito de desenvolvimento 

adotado pela maioria dos cientistas sociais os quais compreendiam o 

subdesenvolvimento ―como um estágio no caminho do desenvolvimento e que, 

investindo-se nos países subdesenvolvidos, eles atingiriam o estágio em que se 

encontravam os países do Primeiro Mundo.‖ (ANDRADE, 2003, p 76) Josué de 

Castro corroborava com outra tese, segundo a qual o subdesenvolvimento 

apresenta-se como ―subproduto do desenvolvimento capitalista‖ próximo, portanto, 

das idéias de Celso Furtado. 

 Foi com este perfil de livre pensador que Josué de Castro conciliou medicina, 

Sociologia e política, como faces de uma unidade dialética deste personagem 

histórico, visto simultaneamente como ser particular e histórico, pois conforme 

analisa Agnes Heller (1992), todos os indivíduos possuem uma particularidade, uma 

forma única e irrepetível de existir, a qual se constitui a partir da forma como cada 

um assimila a realidade social. Este processo individual de assimilação constrói um 

conjunto dinâmico e único de demandas que o indivíduo busca constantemente 



satisfazer, movendo-o sempre para o conhecimento do mundo, o que a autora 

chama de necessidades do Eu: ―todo conhecimento do mundo e toda pergunta 

acerca do mundo são motivados diretamente por esse ‗Eu‘ único, por suas 

necessidades e paixões, é uma questão da particularidade individual‖. (HELLER, 

1992, p. 20) 

 Apesar do destaque à dimensão particular dos indivíduos, Heller (1992) 

adverte contra o risco das abordagens particularistas, as quais produzem uma 

espécie de ―teleologia da particularidade‖, conduzindo as análises ―sempre para a 

própria particularidade‖. (1992, p. 21) Logo, para que ocorra o ―vôo da coruja de 

Minerva‖ é preciso erguer o olhar para a dimensão social de cada ser humano e com 

isso se consiga inserir o particular em um momento histórico coletivo. 

 Portanto, não se deve esquecer que mesmo impulsionado por motivos 

particulares, o ser humano ―é produto e expressão de suas relações sociais, 

herdeiro e preservador do desenvolvimento humano‖. (HELLER, 1992, p. 20) Esta 

dimensão coletiva dos indivíduos constitui o que a autora chama de ―consciência de 

nós‖, fruto da integração mediatizada entre os homens, expressa em seu senso 

comunitário.  

 Novamente alerta Heller (1992) que, ao se valorizar demais esta dimensão 

histórico-social do ser humano, pode-se gerar uma ―teleologia do humano genérico‖, 

cuja análise sempre recairá sobre o ―nós‖, sobre a essência histórica das atividades 

humanas, sem explicar as particularidades dos fenômenos presentes em suas 

manifestações singulares. 

 Diante destas ponderações, verifica-se o interesse metodológico de analisar 

de forma equilibrada as particularidades do indivíduo Josué de Castro, seu perfil e 

história pessoal, assim como sua dimensão humano-genérica, marcada no diálogo 

que travou com sua época. Ambas as dimensões foram articuladas em um corpo 

teórico coeso, visto que, na prática elas também não se separam, sendo no sujeito 

histórico concreto aonde ―tornam-se conscientes ambos os elementos‖. (HELLER, 

1992, p. 22) 

 Na busca da superação desta problemática, acredita-se que toda produção 

humana, seja ela artística, filosófica, científica ou política é parte integrante da 

realidade social. Com isto, o legado de Castro é aqui analisado tanto como sendo 

parte da estrutura social brasileira, quanto como sendo a expressão da 

produtividade espiritual de um homem em particular.  



 Na construção lógica desta análise, a unidade dialética entre a particularidade 

da questão estudada e a generalidade da situação político-ideológica do Brasil 

ocorre a partir de pressupostos materialistas segundo os quais: ―o pensamento, a 

consciência, o espírito humano são realidades‖. (LEFEBVRE, 1991, p. 57), assim 

como ―a essência humana não é uma abstração inerente ao indivíduo singular. Em 

sua realidade efetiva , ela é o conjunto das relações sociais‖. (MARX, 1993, p. 13) 

 Afirmar esta conexão entre o indivíduo e sua realidade social é também um 

ato de resistência acadêmica, frente à efervescência de estudos sobre 

personalidades cujas construções analíticas são puramente idealistas, separando o 

homem do desenvolvimento social de sua época, colocando-os ―no absoluto, fora da 

natureza e do devir, conferindo-lhes um primado abstrato‖. (LEFEBVRE, 1991, p. 57) 

Sobre este assunto já haviam comentado Marx e Engels ao analisarem o caráter 

idealista da filosofia alemã: ―A nenhum destes filósofos ocorreu perguntar qual era a 

conexão entre a filosofia alemã e a realidade alemã, a conexão entre a sua crítica e 

o seu próprio meio material‖. (1993, p. 23) 

A categoria central desta análise é a experiência, conforme analisada por 

Thompson (1981), apresentando-se como: 

(...) uma categoria que, por mais imperfeita que seja, é indispensável 
ao historiador, já que compreende a resposta mental e emocional, 
seja de um indivíduo ou de um grupo social, a muitos acontecimentos 
interelacionados ou a muitas repetições do mesmo tipo de 

acontecimento. (THOMPSON, 1981, p.15) 

 

Sendo assim, a experiência é compreendida como uma atividade coletiva que 

se processa na consciência individual e que altera simultaneamente o mundo e o 

sujeito histórico que experimenta. Esta não é produzida por indivíduos autônomos, 

mas por pessoas que experimentam suas necessidades e interesses no campo das 

relações de produção e reprodução do capitalismo, como antagonismos que, em 

seguida, serão "tratados" em sua consciência e cultura.  

Por conseguinte, é no dialogo entre o ser social e a consciência social que 

nasce a experiência, visto que seus acontecimentos formam o ser social e também 

são moldados por ele. Contudo, ressalta Thompson (1981, p.15) que apesar da 

experiência se efetivar dentro do ser social, seus acontecimentos freqüentemente 

―parecem chocar-se, lançar-se sobre, romper-se contra a consciência social 

existente‖. Neste movimento dialético, novos problemas são propostos a partir da 



interface entre a necessidade individual e as possibilidades coletivas, ressaltando a 

dimensão concreta do ser social e promovendo uma ponte ente indivíduo e 

sociedade. Neste diálogo entre o ser social e a consciência social, observa-se que 

esta última ―seja como cultura não autoconsciente, ou como mito, ou como ciência, 

ou lei, ou ideologia articulada, atua de volta sobre o ser [por conseguinte] assim 

como o ser é pensado, também o pensamento é vivido‖. (THOMPSON, 1981, p.17) 

A principal razão da escolha teórico-metodológica desta categoria de análise 

se deve ao fato dela permitir a compreensão da eclosão do novo, esclarecendo que:  

 
Ocorrem mudanças no ser social que dão origem à experiência 
modificada; e essa experiência é determinante, no sentido de que 
exerce pressões sobre a consciência social existente, propõe novas 
questões e proporciona grande parte do material sobre o qual se 
desenvolvem os exercícios intelectuais mais elaborados. (...) Frente 
a essas experiências gerais velhos sistemas conceituais podem 
desmoronar e novas problemáticas podem insistir em impor sua 
presença. (THOMPSON, 1981, p.16-17) 

 

Contudo, é importante destacar que a experiência de um sujeito histórico 

precisa ser analisada dentro de um corpo teórico que lhe permita inteligibilidade, 

pois ela não é auto-explicativa. Como mesmo analisa Thompson (1981, p.16): ―o 

agricultor "conhece" suas estações, o marinheiro "conhece" seus mares, mas ambos 

permanecem mistificados em relação à monarquia e à cosmologia‖. Este conhecer 

empírico da experiência se abre a camadas mais profundas quando a mesma é 

analisada sob o prisma das condições materiais de vida e do momento histórico por 

que passa a sociedade na qual o sujeito se insere. 

 Tal perspectiva atrai para o orbe das análises políticas os condicionantes da 

vida real, sendo eles os sujeitos, suas práticas e o contexto histórico-político e 

econômico-social no qual se inserem.   Sendo preciso que, ―em cada caso 

particular, a observação empírica coloque necessariamente em relevo – 

empiricamente e sem qualquer especulação ou mistificação – a conexão entre a 

estrutura social e política e a produção.‖ (MARX; ENGELS, 1993, p. 35) 

 Quando Marx e Engels, no primeiro volume de A Ideologia Alemã, comentam 

sobre a linguagem da política, das leis e da moral de um povo, eles fazem questão 

de frisar que são os homens que fazem as idéias e não ao contrário. E o fazer 

criativo destes homens se dá a partir do intercâmbio material que eles desenvolvem 



no amplo e ramificado processo de produção, sendo portanto uma ―linguagem da 

vida real‖. Neste trabalho, tal linguagem é analisada como expressão da experiência. 

Em termos operacionais, esta pesquisa balizou a análise dos discursos 

proferidos por Josué de Castro como um conjunto, uma unidade temporal interligada 

pelos interesses pessoais e pela situação política específica de cada mandato, 

compreendendo-os, conforme Kosik (1969, p. 127), como uma espécie de ―obra-

documento‖ ou ―obra-testemunho‖. Estas se inserem no campo macro-político e 

cultural como sendo formada a partir da luta de classes em sua constante busca 

pelo consenso e no campo micro-político como etapa da trajetória intelectual de 

Josué de Castro. 

Conseqüentemente, buscar uma perspectiva de totalidade social envolve 

analisar as produções de natureza político-culturais como uma estrutura complexa, a 

qual permite a incorporação de dimensões de variada natureza, como: ―elementos 

ideológicos, temáticos, de composição, de linguagem.‖ (KOSIK, 1969, p. 125) 

 Neste caminho é que se alicerça a presente pesquisa, baseada na 

observação de Kosik (1969), sobre o estudo dos documentos da cultura, nos quais 

devem ser ressaltados três aspectos fundamentais: a própria obra, como primeiro e 

mais relevante fator; a situação que a provocou; seus interlocutores e beneficiários. 

Estes três aspectos se constituem no esquema de análise desta pesquisa. Estes são 

os três principais focos de atenção no processo de análise dos discursos 

parlamentares de Josué de Castro. 

Contudo, é importante destacar que estas instâncias de análise propostas por 

Kosik não ocorrem de modo separado. Assim, os pronunciamentos parlamentares 

de Castro são simultaneamente documentos históricos de suas intenções, proferidos 

em condições históricas e políticas singulares indissociáveis. Portanto, deve-se 

compreendê-los como sendo ―ao mesmo tempo lugar de engajamento do sujeito, de 

justificação de seu posicionamento e de influência do outro‖ (CHARAUDEAU, 2008, 

p. 16)  

A ação política, ao ser observada em seu sentido estrito _ como espaço de 

governo _ visa regulamentar as relações sociais, principalmente pela legislação, 

pela repartição das tarefas e pela mediação dos conflitos entre os grupos de 

interesse. Para tanto, necessita dos espaços de discussão e persuasão para que 

suas decisões sejam válidas. Assim, é na busca de legitimação dos atos de governo 

que os pronunciamentos políticos galgam um patamar de elemento central da ação 



política, pois a mesma é uma situação de disputa de poder, sendo a política 

compreendida como ―um campo de batalha em que se trava uma guerra simbólica 

para estabelecer relações de dominação ou pactos de convenção‖. (CHARAUDEAU, 

2008, p. 46) 

Uma premissa importante desta pesquisa é a idéia de que a linguagem e 

ação não se separam, pois ambos fazem parte de relações de força que o sujeito 

trava em seu grupo. Tais relações espelham a própria disputa de poder existente na 

sociedade, pois, como analisa Mikhail Bakhtin (1995, p. 36), as leis da comunicação 

dos signos (linguagem) estão diretamente ligadas ao ―conjunto das leis sociais e 

econômicas‖. Tal pressuposto, defendido atualmente pela corrente da Análise Crítica 

do Discurso, relaciona os processos de produção textual com a interpretação da 

prática social, acreditando que são os grupos sociais que determinam as práticas 

discursivas que operam em seu interior, ou seja, que os discursos são 

comportamentos que servem para inserir seu produtor em diversos grupos sociais.  

É preciso ressaltar que ao utilizar o discurso para se inserir no grupo, o sujeito 

escolhe o que vai dizer, a quem dizer e como irá dizer, conforme sua visão de 

mundo. Diante disto, é que se postula a indissociabilidade entre o texto (escrito ou 

falado) e seu esteio ideológico, ―pois quando interagimos, expressamos e 

reproduzimos a estrutura social‖. (CALDAS-COULTHARD, 2008, p. 31) 

A despeito da dimensão simbólica dos discursos políticos, Charaudeau (2008) 

afirma que, em épocas anteriores, nas quais o jogo político se desenvolvia 

diretamente vinculado aos sistemas de pensamento e ideologias (como no caso dos 

anos 1950 no Brasil), cabe uma análise mais centrada no conteúdo das proposições, 

no valor dos argumentos e das crenças fundamentais do que mesmo. Fato este que, 

nos dias atuais, já não é mais possível por causa do crescente processo de 

desvinculação ideológica (mesmo que aparente) dos discursos políticos e o 

privilegiamento de suas estratégias performáticas, reforçando a importância da 

encenação em detrimento do teor dos argumentos, como ocorre nos discursos 

publicitários.  

É importante destacar o que Paiva (2006) chama de discurso parlamentar. 

Segundo ela, tal nomenclatura é plausível frente à amplitude da categoria ―discurso 

político‖, o qual abrange tanto as comunicações em tribunas específicas, como os 

discursos partidários, dos movimentos sociais e da mídia. Esta análise articula-se 

plenamente com a opinião de Charaudeau (2008, p. 40), o qual acredita que não é 



propriamente o discurso que é político, ―mas a situação de comunicação que assim 

o torna‖. Logo, ―Não é o conteúdo do discurso que assim o faz, mas é a situação que 

o politiza‖. A partir desta premissa, verifica-se que a especificidade do espaço do 

Parlamento permite que o discurso parlamentar possa ser tratado por esta pesquisa 

como uma subcategoria do discurso político. 

Sendo os pronunciamentos realizados na Câmara dos Deputados2 uma 

prática social valorizada no ambiente parlamentar, é importante destacar que estes 

são uma espécie de ―vitrine‖ que oferecem grande visibilidade ao seu orador, ―uma 

vez que, mediante a expressão de opiniões, do posicionamento político, [o 

parlamentar] desfruta de reconhecimento não apenas internamente, mas repercute 

para além das fronteiras institucionais...‖ (PAIVA, 2007, p. 85) Ficam então as 

perguntas: quais os temas de suas intervenções? Com quem dialoga em sua 

argumentação? Como se posiciona frente aos seus interlocutores? 

Tais questionamentos visam conhecer o ―diálogo oculto‖ que o sujeito trava 

com suas origens e com as forças políticas existentes em sua época, remetendo o 

pesquisador a uma teia de matrizes ideológicas que compõem a singularidade de 

cada texto.  

É importante salientar que todo texto, feito por um sujeito, indica sua visão 

pessoal sobre determinada temática, marcando seu lugar diante de sua época. 

Também é histórico, pois dialoga com as idéias de seu tempo. Assim como é 

político, pois apresenta o posicionamento social de seu autor frente aos problemas 

da sociedade. Logo, todo texto se constitui numa verdadeira arena dos valores 

sociais, de modo semelhante a análise de Bakhtin (1995, p. 66) sobre a palavra:  

 
Sabemos que cada palavra se apresenta como uma arena em 
miniatura onde se entrecruzam e lutam os valores sociais de 
orientação contraditória. A palavra revela-se, no momento de sua 
expressão, como produto da interação viva das forças sociais. 

 

Na compreensão desta ―arena‖ Norman Fairclough (2001, p. 134) esclarece 

que ―Todos os enunciados são povoados e, na verdade, constituídos por pedaços de 

enunciados de outros, mais ou menos explícitos e completos‖. Com isso, os 
                                                           
2
 Podem-se classificar as oportunidades de fala do orador em seis grandes tipos: pequeno expediente 

(máximo 5 minutos), grande expediente (máximo 25 minutos), sessões solenes (sem limites), 
Comunicações de liderança (tempo proporcional à bancada), Comunicações parlamentares (máximo 
10 minutos) e nas Comissões Gerais. 

 



pronunciamentos realizados por Josué de Castro no Congresso Nacional se 

apresentam como arena nas quais disputam as relações sociais de força em seu 

interior.  

Deste modo, um estudo mais amiúde das conexões dos discursos 

parlamentares Josué de Castro com outros intelectuais permite também _ 

considerando que o novo se constitui de rearranjos de antigas noções, recolocadas 

em novo prisma, reelaboradas por meio da experiência do sujeito histórico _ que 

esta pesquisa conheça como o autor promoveu transformações no pensamento 

social, por meio de propostas inovadoras, revelando assim a particularidade deste 

tipo de texto. 

Outro pressuposto teórico importante para esta pesquisa é o de que a práxis 

social pode ser estudada a partir da práxis individual de Josué de Castro, conforme 

demonstrou Sartre (1979, p. 212): ―Toda la dialéctica histórica descansa sobre la 

práxis individual en tanto que ésta es ya dialéctica, es decir, en la medida en que la 

acción es por si misma superación negadora de uma contradicción ...‖  

Logo, as ações dos indivíduos podem ser apreendidas como condição de 

inteligibilidade do próprio movimento da História, na medida em as experiências 

práticas são compreendidas pelos indivíduos como uma unidade a partir da qual se 

relaciona com o mundo: ―Sólo se trata de la unificación por la práxis; y cada uno, 

sendo unificador en tanto que con sus actos determia un campo dialéctico, es 

unificado en el interior de ese campo por la unificación del Otro...‖ (SARTRE, 1979, 

p. 237) 

 Neste sentido, acredita-se que ao se estudar um tema profundamente 

ideológico como as concepções de nação, povo e desenvolvimento, expostos nos 

discursos de Josué de Castro, não se deve recuar do balizamento de que toda idéia 

desta cepa possui uma materialidade social muito forte, apresentando grupos em 

conflitos, interesses a justificar.  

 De certo, tais grupos de interesse possuem uma história, alianças e rupturas, 

constituindo-se num processo que acompanha a própria história nacional e de suas 

formas de produção e organização social. Considera-se este um aspecto 

fundamental para a interpretação dos limites e das inovações das idéias políticas de 

uma determinada época, porque se acredita que o novo seja algo que se gere na 

superação contraditória de postulados anteriores, a partir de condições concretas. 



 Disto se conclui que a análise de discursos parlamentares não deveria se 

limitar a uma biografia política de Josué de Castro, como um sujeito abstrato. Foi, 

portanto, uma investigação que cruzouá os dados intrínsecos aos discursos com a 

própria história brasileira. Deve-se, portanto, associar a dialética dos conflitos 

políticos deste deputado com o estágio de desenvolvimento do capitalismo nacional 

e com os desafios do capitalismo em nível internacional. 

 Logo, para se estudar a atuação parlamentar de Josué de Castro ocorrida no 

período entre 1955 e 1962, esta pesquisa não se furtou a abordar a herança 

intelectual e política recebida por este sujeito concreto, o momento sócio-econômico 

pelo qual passava o país, o debate ideológico da época, assim como o contexto 

partidário e parlamentar que se constituíam na moldura institucional deste cenário.  

Tais elementos dialogam com a produção bibliográfica e a história de vida de 

Josué de Castro e encontram-se numa teia de interseções que conforma o primeiro 

capítulo desta tese, a fim de auxiliar na compreensão do conjunto das relações 

sociais que constituíram o parlamentar Josué de Castro, procurando, deste modo, 

estudar sua prática parlamentar ―não como atividade prática contraposta à teoria‖, 

mas como ―a unidade do homem e do mundo‖, apostando que ―o reconhecimento do 

caráter histórico da realidade social não equivale à redução historicizante da 

situação dada‖. (KOSIK, 1969, p. 202 e p.127) 

 Em seguida, o segundo capítulo buscou aproximar-se ainda mais da 

particularidade do fenômeno estudado, apresentando um pouco mais do momento 

político-parlamentar e partidário nacional e pernambucano da época, com destaque 

para a campanha vitoriosa de Castro e sua ―dobradinha‖ política com Francisco 

Julião (candidato a deputado estadual). Neste capítulo são analisadas as 

intervenções realizadas por Josué de Castro no plenário da Câmara dos Deputados 

em seu primeiro mandato (29 ao todo, segundo o arquivo digital da Câmara dos 

Deputados), visando conhecer as temáticas e a forma de ação política desenvolvida 

por ele, principalmente na coordenação da Frente Parlamentar Nacionalista. 

 No terceiro capítulo apresentam-se os discursos do parlamentar Josué de 

Castro em seu segundo mandato. Aqui pode-se se perceber com mais clareza sua 

trajetória política de progressiva aproximação com a política desenvolvimentista de 

Celso Furtado e seus pontos de discordâncias. Nesta época seus pronunciamentos, 

os quais aumentaram em quantidade (34 ao todo) e mudam de qualidade, pois se 

tornam mais radicais na análise das contradições sociais. Neste momento, definem-



se as formulações sobre a questão regional como expressão do 

subdesenvolvimento nacional, reforma agrária, lutas de libertação nacional e a 

construção de um novo caminho, antiimperialista, para a militância na ONU. 

 Por fim, a conclusão desta tese realiza um balanço das principais 

contribuições de ordem política e das significativas mudanças no perfil ideológico de 

Josué de Castro. Apesar da análise se tornar progressivamente mais específica, é 

importante frisar que a ação política de Castro é compreendida como ―um 

testemunho do seu tempo‖, como um documento duplamente delimitado: ―tanto 

como fruto de uma determinada sociedade quanto de uma determinada 

temporalidade.‖ (KOSIK, 1969, p. 127) Assim, este estudo realiza seu objetivo mais 

amplo de, a partir das experiências de Castro, debater uma importante página da 

história política do Brasil. 

 Como um estudo de recorte horizontal, a proposta não é pontuar um ou outro 

aspecto em particular tratado por Josué de Castro em sua experiência parlamentar, 

mas problematizar a experiência em si, indicar trajetória, diálogos, inovações. Com 

isso, uma diversidade de temas despontam ao longo dos capítulos, manifestos em 

questões pontualmente discutidas em plenário. Porém, eles se unificam no plano da 

experiência histórica, transformando o que seriam fragmentos em um mosaico 

inteligível e complexo aonde o sujeito e o seu tempo se encontram. 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         A medicina é, desde 
suas origens institucionais 
na sociedade brasileira do 
século XIX, nitidamente, não 
só uma forma de conhecer – 
através do organismo 
humano – o corpo social, 
mas também uma forma 
específica de intervir 
politicamente neste corpo.       

         (LUZ, 1982, p. 13) 

Foto superior: Castro e Tancredo em Roma 
Foto inferior: Castro e Getúlio Vargas  
Foto lateral: Castro e Jorge Amado 

        Embora este estudioso tenha vivido 
em vários países do mundo, nunca se 
libertou inteiramente da crosta telúrica 
que recobre até hoje a sua pele e a sua 
alma, e que dele faz um eterno 
regionalista, embora com pretensões de 
ser um espírito universal... 

                (CASTRO, 1967, p. 16) 

 



1  JOSUÉ DE CASTRO: SUA ÉPOCA E SEU PENSAMENTO 

 

 

 A chamada Quarta República se constituiu num período político democrático 

sine qua non na história brasileira, sendo demarcado no período de dezenove anos, 

balizado simbolicamente pelos fatos políticos do fim do Estado Novo (1945) e o 

golpe militar (1964). O estudo dos seus principais fenômenos político-culturais e 

sociais ocorre no sentido de desvendar o ―idioma‖ da época, principalmente aqueles 

que caracterizam o pensamento de Josué de Castro. 

Este termo é adotado por Pécaut (1990, p. 106) o qual afirma que os esforços 

conscientemente empreendidos pelos intelectuais dos anos 1950 para criar uma 

ideologia ―terminaram por criar um idioma político inédito e autóctone, com seus 

neologismos e seus sintagmas específicos [...] Por meio dessa linguagem, era toda 

uma nova sociabilidade política que se impunha...‖. Esta nova sociabilidade política 

será compreendida neste capítulo a partir da integração de três pontos de apoio 

fundamentais: o pensamento social brasileiro e sua interface com o processo de 

modernização sócio-econômica; a política partidária brasileira no cenário da Guerra 

Fria e a compreensão de mundo de Josué de Castro, expressa em suas obras. 

Inicialmente, buscou-se discutir o pensamento social brasileiro a partir do 

papel desempenhado pelos intelectuais da época, incluindo a herança do ecletismo, 

os argumentos nacionalistas e o amplo debate desenvolvimentista que chegou até a 

medicina por meio da visão do sanitarismo-desenvolvimentista. 

Estas características do campo ideológico, juntamente com a compreensão 

do processo de modernização sócio-econômica do Brasil, servirão de base para o 

segundo ponto-chave deste capítulo: o estudo da política partidária do período, o 

fenômeno do getulismo em meio a Guerra Fria, O PCB e sua nova orientação 

política, a formação de uma frente com as esquerdas e o papel do PTB e sua 

política trabalhista como mediadora dos conflitos de classe e a ascensão dos 

trabalhadores urbanos como atores políticos de forte expressão social. 

 Este diálogo da cultura com da política serve como condição de possibilidade 

para a constituição do terceiro e último aspecto deste capítulo: uma abordagem de 

Josué de Castro como personagem histórico, incluindo sua visão liberal progressista 

da política, sua origem social, sua denúncia da relação entre o latifúndio e atraso 



tecnológico, sobre a fome e o subdesenvolvimento, seu projeto científico e a 

proposta para o Brasil desenvolvida em sua literatura. 

 Estes três aspectos se articulam de forma dialógica, não havendo total 

linearidade entre um bloco e outro de assuntos, haja vista a compreensão de 

totalidade e interdeterminação que embasa este trabalho, o qual não pretende 

esgotar, mas apenas articular os principais elementos, ou vozes, que irão ecoar ao 

longo da experiência parlamentar de Josué de Castro. 

 Compreender o conjunto eclético de propostas de Josué de Castro permite 

perceber o fio que une o seu largo espectro de influências teóricas e políticas, 

voltados para identificar os tipos, as origens e as características do fenômeno da 

fome no Brasil e no mundo, sendo esta a questão para qual direcionou os esforços 

de toda a sua vida. 

 O ecletismo teórico é aqui entendido como uma atitude metodologicamente 

inclusiva, ou ainda, uma postura de afiliação a uma questão. Assemelha-se, 

portanto, à compreensão de ecletismo exposta por Norberto Bobbio: uma atitude de 

―olhar um problema por todos os lados‖. (BOBBIO, 1995, p. 15) 

Diante disto, observa-se que Josué de Castro se identificou com uma postura 

teórico-metodológica de natureza eclética, a qual produziu um inevitável 

―moderantismo político‖ como reflexo prático. Tal moderantismo não deve ser 

entendido ―negativamente como oposto ao radicalismo, mas positivamente como 

oposto ao extremismo‖. (BOBBIO, 1995, p. 15) 

 Conseqüentemente, ao se opor ao extremismo o resultado prático do 

ecletismo metodológico o conduziu a um caminho intermediário, de superação 

dialética dos opostos, consubstanciando naquilo que Bobbio (1995) chamou de 

―Terceiro Inclusivo‖. Não é o centrismo político, o qual ele denomina de ―Terceiro 

Incluído‖, mais uma postura que ―tende a ir além dos dois opostos e a englobá-los 

em uma síntese superior (...)‖. Deste modo, resume o autor: ―enquanto o Terceiro 

Incluído pode ser representado pela fórmula ‗nem-nem‘ [uma práxis sem doutrina] o 

Terceiro Inclusivo encontra a sua própria representação abreviada na fórmula ‗e-e‘ 

[uma doutrina em busca de uma práxis]‖. (BOBBIO, 1995, p. 38) 

 Aproximando-se da idéia de Terceira Via (―não o terceiro-entre, mas o 

terceiro-além‖), a noção de um caminho alternativo que se nutre de idéias tanto da 

direita quanto da esquerda, apesar de paradoxal ―passou a fazer certo sucesso na 

esquerda em crise‖, frente ao insucesso das propostas extremistas ―quando 



consideradas ou aplicadas unilateralmente‖. Logo, aparece como uma tentativa de 

salvar o que é salvável da própria posição, chamando para si, e assim neutralizando, 

a posição adversária‖. (BOBBIO, 1995, p. 39, p.40) 

O ecletismo no Brasil difundiu-se sob a orientação do filósofo Cousin e caiu 

como uma luva nas necessidades das elites dominantes, visto que suas frouxas 

bases teóricas propiciaram que se forjasse uma ideologia da conciliação. Segundo 

Gomes (1994, p. 34) os traços mais marcantes do ecletismo brasileiro foram:  

 

1º) A desconfiança com sistemas: "que seriam camisas-de-
força do espírito";  
2º) A crença de que a ―verdade‖ é um mosaico aproximativo 
que aproveita de cada sistema o melhor, permitindo um 
enriquecimento indefinido; 
3º) A crença ―narcisista e imatura‖ de que, assim agindo, dar-
se-ia demonstração de um ―espírito aberto‖, ―esclarecido‖ e 
―não dogmático‖. 

  

Logo, o ecletismo adotado pelos intelectuais brasileiros não significou uma 

mera cópia do ecletismo francês, mas se caracterizou por harmonizar e dar 

coerência lógica as variantes doutrinárias que já se encontravam enraizadas na 

cultura do país. Seu esforço era conciliar os valores tradicionalistas com o anseio de 

modernidade, por meio da filiação aos princípios econômicos e políticos liberais, 

visando produzir a ―cola ideológica‖ que promoveria ao mesmo tempo a 

modernização e a unidade nacional de forma não dogmática. 

É importante ressaltar que este mito do não dogmatismo se associa a outros 

como: da natural "bondade" do brasileiro, da "cordialidade", da "democracia racial" e 

das "revoluções sem sangue". Deste modo, Gomes (1994), assim como Antonio 

Paim, concorda que o ecletismo no Brasil não é um ―desvio‖ teórico, mas um traço 

constitutivo que marcou ―o processo de unidade da consciência nacional nascente, 

assegurando a necessária fundamentação ao liberalismo político e integrando-o num 

sistema que se tinha por coerente‖. (PAIM, 2007, p. 97) 

 Esta postura intelectual eclética influenciou bastante a formação médica 

nacional do séc. XIX e início do XX, promovenda uma frutífera interdisciplinaridade 

da medicina com outras áreas do conhecimento, como Paim analisa na Obra de 

Nina Rodrigues. No caso de Josué de Castro, este ecletismo se refletiu numa ação 

inclusiva de diversas correntes de pensamento e temáticas transversais e numa 



ação política moderada, fato este que pode ser bem observado ao se destacar a 

diversidade de matrizes presentes no Programa de 10 pontos para vencer a fome, 

apresentado em 1953 à Organização das Nações Unidas para Agricultura e 

Alimentação (FAO), órgão no qual ocupava, desde o ano anterior, o cargo de 

presidente de seu Conselho Executivo. 

Quadro 1: Programa de 10 pontos para vencer a fome 
Fonte: Santiago (2008) 

 

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 a 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 [estudo dos alimentos] 
e Nutrologia [ramo da medicina que se ocupa da nutrição em todos os seus 
aspectos: normais, patológicos e terapêuticos] 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 envolva não só o conhecimento dos 
princípios históricos de higiene como o amor à terra, os rudimentos de 
economia agrícola e doméstica, os fundamentos da luta técnica contra a 
erosão. 



Este conjunto de propostas resume as linhas mestras que guiarão a ação 

política de Josué de Castro. Nelas, pode-se notar que o combate ao latifúndio traz 

implícita a necessidade de uma reforma agrária não abertamente declarada, mas 

defendida em sua futura prática parlamentar.  

Já os pontos 5, 6 e 7, que tratam da mecanização intensiva, do financiamento 

bancário e da redução progressiva de impostos. Observa-se que estas propostas 

não se baseiam no critério do tamanho da propriedade, mas no aspecto do tipo de 

produção a qual se destina, no caso de ―produtos de sustentação‖. Aqui poderiam 

ser incluídas as grandes propriedades, aproximando-se das concepções liberais-

modernizantes da agricultura3.  

Juntamente com estas propostas de caráter político progressista, vêem-se 

ainda resquícios técnicos de sua formação médica, apresentados nos dois últimos 

pontos, os quais misturam matrizes higienistas e análise geoeconômicas. 

Sobre a dimensão política deste plano, comenta Santiago (2008, p. 119) o 

esforço de Castro: ―Como homem de ação, Josué sabia que muitas vezes era 

necessário simplificar propostas para que elas pudessem ser debatidas por um 

público maior e ganhar mais divulgação‖. Obviamente este esforço de simplificação 

para viabilizar propostas o levava à imprecisões teóricas, justificadas pela relevância 

do tema em pauta. 

Foi para debater e divulgar as alternativas de combate a fome que Josué de 

Castro ―embarcou‖ nos dois mandatos de deputado federal, medida considerada 

desnecessária do ponto de vista do prestígio profissional que já gozava como 

cientista. Nesta época, deparou-se com um cenário político polarizado entre direita e 

esquerda, extremos os quais nutria uma profunda desconfiança de que pudessem 

promover um desenvolvimento humano e equilibrado. Sobre tal postura observa-se 

um comentário escrito na introdução da obra Ensaios de Biologia Social, de 1957: 

 

Sabemos bem que o maior perigo contra a paz é o desequilíbrio que 
divide o mundo do momento em dois mundos antagônicos, com um 

                                                           
3
 Baseia-se aqui na distinção empreendida por Octávio Ianni (1988, p. 47), que identifica, no período 

entre 1950 e 1960, um confronto entre duas visões fundamentais sobre a reforma agrária no Brasil, 
são elas: a reforma agrária como uma técnica de socialização do processo produtivo (típica do 
socialismo reformista) e a reforma agrária encarada como técnica de racionalização da economia 
agrícola, (cujo foco era a modernização das relações de produção). 

 



antagonismo maior do que o antagonismo físico dos dois pólos da 
terra ou o antagonismo econômico dos dois mundos ideológicos - o 
do mundo soviético e o do mundo capitalista ocidental. (...) Este 
contraste econômico [entre ricos e pobres] mostra como é difícil 
obter-se a paz universal sem a unidade do mundo, sem a unificação 
e a compreensão integral entre os homens que permitam a coisa 
mais difícil dos nossos tempos que é a convivência do homem com o 
próprio homem. Não se alcançará jamais uma paz estável num 
mundo dividido entre a abundância e a miséria, entre o luxo e a 
pobreza, entre o esbanjamento e a fome.  

 

 Tantos encargos e reconhecimentos permitem entrever que Josué de Castro 

era um intelectual, como a grande parte dos de sua época, que não dissociava a 

atividade teórica de uma clara atuação política em organizações públicas. Sua 

postura, sempre denunciativa, buscava utilizar os recursos da ciência para propor 

ações que visassem à melhoria das condições de vida dos mais pobres. Grosso 

modo, alinhava-se com os intelectuais nacionalistas da década de 1950, os quais 

―estavam seguros de ter vocação para desempenhar, como categoria social 

específica, um papel decisivo nas mudanças políticas‖. (PÉCAUT, 1990, p. 102) 

 O Brasil, nas primeiras décadas do século XX, viu muitos artistas e 

profissionais liberais nordestinos partirem para as cidades do Rio de Janeiro e São 

Paulo, pólos culturais da época, a fim de exercerem suas atividades intelectuais, 

publicarem livros e organizarem movimentos que ganhariam visibilidade nacional. 

Estes intelectuais levaram para o contexto nacional o modo de ser e os problemas 

vivenciados pelo homem nordestino, não o vendo como um ser exótico, mas 

tecendo sobre ele um olhar de identidade e, sobretudo, de integração nacional. 

 Neste sentido, pode-se observar que Josué de Castro, com sua denúncia da 

fome no Brasil e no mundo, afetou a sensibilidade dos mais diversos grupos e 

tendências. Pela penetração que tinha nos altos meios intelectuais Josué conseguiu 

fazer do discurso científico, antes fator de distanciamento das elites nacionais, um 

elo técnico entre os famintos, os intelectuais e os governantes.  

 Tal comportamento assemelha-se significativamente com a observação de 

Gramsci sobre Piero Gobeti, o qual ―não era comunista nem provavelmente jamais o 

seria; mas compreendeu a posição social e histórica do proletariado e não mais 

conseguia pensar abstraindo-se deste elemento‖. De modo análogo, Castro 

despontou como um intelectual que conseguiu realizar uma mediação de classe, 

apresentando-se como um ―organizador cultural‖ de extraordinário valor, o qual 



antevia espontaneamente o ―novo clima histórico‖ de sua época. (GRAMSCI, 2004, 

p. 432) 

 É importante salientar que este intelectual (Piero Gobeti) não despontou por 

acaso, ao contrário, sua atuação na esfera da cultura e da política estava em 

correspondência com as ―aspirações latentes‖ de uma parte da sociedade italiana da 

época, logo, eram adequadas ―ao desenvolvimento das formas reais de vida‖.  

(GRAMSCI, 2004)  

 Deste modo, percebe-se que as aspirações de organização da sociedade por 

meio de intelectuais dirigentes (sejam eles pessoas, partidos ou revistas, por 

exemplo) constituem-se num fenômeno cultural que se apresenta no bojo das 

necessidades concretas das relações de produção, principalmente quando estas 

passam por processos de modernização.  

 No caso brasileiro, desde a instauração da República sente-se a necessidade 

de um novo tipo de formulação intelectual como uma condição necessária ao 

processo de modernização nacional. Assim, um esforço explicativo se fazia urgente 

para que as feridas deixadas pelo processo de colonização fossem sanadas, sendo 

um imperativo o envolvimento direto dos novos intelectuais.  

 Com o passar das décadas, o sentimento de ―modernidade iminente‖ crescia 

enquanto a realidade econômico-social ainda se via sufocada pelos entraves 

estruturais inerentes à formação histórica do Brasil. Diante disto é que Schwarcz 

(1998) percebe na vida privada dos brasileiros dos anos de 1950 a existência de 

uma sensação ímpar: a de que ―faltava dar uns poucos passos para finalmente nos 

tornarmos uma nação moderna‖ e ainda: 

 

Na década dos 50, alguns imaginavam até que estaríamos assistindo 
ao nascimento de uma nova civilização nos trópicos, que combinava 
a incorporação das conquistas materiais do capitalismo com a 
persistência dos traços de caráter que nos singularizavam como 
povo: a cordialidade, a criatividade, a tolerância. (SCHWARCZ, 1998, 
p. 560)  

 

 Tal sentimento de mudança iminente é mais do que um mero reflexo das 

idéias vanguardistas de alguns indivíduos, possui amplitude social ao se encontrar 

no patamar das ―aspirações latentes de uma época‖. Portanto, pode-se dizer que no 

Brasil do início do século XX houve, no mínimo, uma sincronia entre o surgimento de 



extraordinárias personalidades intelectuais e a necessidade da sociedade responder 

aos novos desafios do desenvolvimento capitalista. 

Desde os primeiros anos do século XX, Alberto Torres já alertava para que os 

intelectuais abandonassem o pensamento europeu e se lançassem a compreender a 

realidade brasileira "e a elaborar e aplicar soluções próprias, o que significava que a 

eles caberia forjar tanto uma consciência nacional como os rumos da política 

brasileira". (BEIRED, 1999, p.61-62)  

Nos anos de 1950 foi crescente a organização de grupos intelectuais voltados 

para a ação política, dentre eles Pécaut (1990) destaca o ISEB (Instituo Superior de 

Estudos Brasileiros), o MEB (Movimento de Educação de Base) e os CPCs (Centros 

Populares de Cultura), constituindo-se ―numa década em que intelectuais 

ingressaram acadêmicos e metamorfosearam-se em políticos‖ (MOTA, 1994, p. 

155). Tal postura militante fez com que os intelectuais mais comprometidos com o 

desenvolvimento nacional fossem ironicamente denominados de ―intelectuais 

calvinistas‖ por Gilberto Freyre. 

 Sobre as características das mudanças ocorridas na produção dos grupos 

intelectuais brasileiros da primeira metade do século XX, tornou-se clássica a 

análise empreendida por Dante Moreira Leite para sua tese de doutoramento no ano 

de 1954, sobre a construção do pensamento social brasileiro. Segundo Leite (2007), 

entre 1880 a 19504 um conjunto de explicações pseudo-científicas se 

desenvolveram a fim de conhecer a causa do atraso do Brasil a partir de sua 

composição racial. Esta produção reflete os dilemas de um período marcado pela 

abolição da escravatura e pelo medo da ascensão social dos antigos escravos. 

 Em seguida, com a acentuação do processo de industrialização brasileira, ―a 

luta pela independência econômica substitui as explicações da inferioridade 

nacional‖ (LEITE, 2007, p. 432-234). A partir de então, ganha corpo um conjunto de 

transformações na produção intelectual brasileira, cujas análises dos problemas 

nacionais são marcadas por uma drástica redução dos atavismos geográficos e 

raciais e pelo crescimento das leituras político-econômicas sobre os efeitos da 

colonização no Brasil e na América Latina. Como conseqüência, espalhava-se o 

                                                           
4
 Leite (2007) afirma que as produções literárias do Romantismo desenvolvidas na época da 

independência do Brasil, constituíram-se numa forma de reconhecimento da terra, vista ainda como 
natureza não como Nação. Logo, foi uma experiência necessária e preliminar para a formação do 
discurso do caráter nacional. 



otimismo militante da descoberta de não se estar destinado ao atraso: buscavam-se 

agora soluções, chegando-se às raias do voluntarismo5.  

 Ainda que de forma discreta, o mesmo autor destaca que o processo de 

superação das explicações ideológicas baseadas nos aspectos ―meio e raça‖ não 

ocorreu de forma homogênea. Comenta que ―Existiu, por exemplo, a crítica de um 

Manoel Bomfim, mas que não obteve repercussão‖. (LEITE, 2007, p. 433)  

 Mesmo não aceitando de modo integral a perspectiva de Leite (2007), 

acredita-se que a organização dos dados sobre a produção nacional procedida pelo 

autor é de grande valia, por esclarecer a idéia geral que estava na base das teorias 

que repercutiam nos meios científicos em uma determinada época.6 Contudo, é 

importante apresentar alguns problemas centrais de sua proposta.  

 Inicialmente, questiona-se a denominação atribuída por Leite às fases da 

produção intelectual nacional. Observa-se que o mesmo denominou a primeira fase 

ou geração que teorizou sobre o caráter nacional brasileiro como sendo ―ideológica‖, 

diante da pouca acuidade científica de suas formulações. Fica a questão: a segunda 

fase, mais acadêmica, seria por isso mesmo menos ideológica que a primeira?  

 Além do mais, observa-se que sua análise relega a um segundo plano o 

aspecto da composição social dos grupos intelectuais brasileiros de cada época 

destacada, aspecto aqui considerado central para se compreender porque certas 

idéias ganham repercussão social e outras não. Por fim, a última ressalva aponta 

para o fato de sua narrativa não abrir espaço para os grupos contra-hegemônicos, 

dando a aparência de certa continuidade histórica. 

 Entretanto, não se pode negar que Leite pioneiramente identificou a 

existência de uma forte mudança na perspectiva dos intelectuais brasileiros em 

meados do século XX. Percebeu também que este movimento de modernização da 

sociedade brasileira se baseava na superação de um antigo processo identificação 

direta entre os grupos intelectuais e as classes dominantes.  

                                                           
5
 Um bom retrato disto pode ser visualizado no trecho de um ensaio de Anísio Teixeira, escrito dois 

anos depois da tese de Leite, sobre a necessidade do engajamento da Educação no processo de 
desenvolvimento nacional: ―Possamos nós descobrir os modos e os meios de coordenar todas essas 
energias e canalizá-las para um grande e patriótico esforço nacional, autêntico, planejado e vigoroso. 
(TEIXEIRA, 2005, p.135) 
6
 É interessante considerar, para um estudo específico sobre o desenvolvimento das ideologias 

nacionais, a crítica empreendida por Carlos Guilherme Mota (1994, p. 241), sobre a periodização 
realizada por Dante Moreira Leite, afirmando que a mesma ―propicia um deslizamento teórico, uma 
vez que volta a veicular, não obstante, uma vaga noção de História em etapas, noção que repousa 
nas ‗fases‘ e ‗etapas‘ indicadas‖. 



 Para suprir esta lacuna deixada por Leite (2007) é interessante verificar a 

leitura que Carlos Guilherme Mota (1994) promoveu sobre o mesmo processo de 

engajamento político do pensamento social brasileiro. De acordo com Mota (1994), 

tal fenômeno advém da entrada de novos atores, provenientes da pequena-

burguesia, no conjunto da chamada intelectualidade nacional, advindas da expansão 

do sistema escolar e das faculdades, principalmente de Medicina e Direito no país.  

 A este dado, o mesmo autor acrescenta o fato da modernização capitalista 

tornar mais clara a divisão de classes da sociedade, conforme comenta:  

 

Com a crescente industrialização que se acentuou no Brasil entre 
1945 e 1950 – no final do período que Dante Moreira Leite denomina 
ideológico – delineiam-se melhor os processos de acumulação, 
urbanização e proletarização. As classes sociais do capitalismo – 
fundamentalmente a burguesia e o proletariado – passam a ganhar 
novo impulso delineando seus interesses e precisando seus 
contornos sociais e ideológicos. (MOTA, 1994, p. 243) 
 

Além deste, é preciosa a contribuição de Daniel Pécaut sobre a distinção 

entre gerações da intelectualidade nacional. Afirma que entre as primeiras décadas 

até meados do século XX predominava na intelectualidade brasileira a preocupação 

com os problemas da identidade nacional e do funcionamento de suas instituições, 

mais precisamente no campo educacional. Estes grupos intelectuais reivindicavam 

―o status de elite dirigente, em defesa da idéia de que não há outro caminho para o 

progresso senão o que consiste em agir ‗de cima‘ e ‗dar forma‘ à sociedade‖. 

(PÉCAUT, 1990, p.15) 

Tal postura muda significativamente entre os intelectuais dos anos de 1950 a 

1964, os quais ―não põem em dúvida que o povo já esteja constituído e o vêem 

mesmo como a verdadeira garantia da unidade nacional: povo e nação nesse 

momento são indissociáveis‖. Por conseguinte, com classes sociais mais delineadas, 

a preocupação da intelectualidade com a coesão do país desloca seu foco para a 

defesa da nação contra a ameaça imperialista externa: ―Naquele momento, porém, a 

burguesia nacional e as classes populares se empenham em articular uma frente 

comum para permitir [...] a transição para uma sociedade democrático-burguesa‖. 

(PÉCAUT, 1990, p. 15) 

Deste modo, pode-se afirmar que o espaço político vivenciado por Josué de 

Castro e que promoveu o seu reconhecimento social, ocorreu durante o processo de 

desenvolvimento da pequena burguesia nacional e das classes sociais 



fundamentais, fato este assinalado por Pécaut (1990), como uma época de transição 

em que a legitimidade dos intelectuais começava a se concentrar na função de 

―intérprete das massas populares‖, fase que teria seu auge em meados dos anos de 

1950, cuja ação político-ideológica dos intelectuais brasileiros havia se tornado um 

imperativo do ―projeto‖ nacional, o qual estava assentado no tripé: desenvolvimento 

econômico, emancipação das classes populares e independência nacional. 

 No debate político internacional, a década de 1950 observou a predominância 

da temática da autodeterminação e do desenvolvimento nacional dos países 

subdesenvolvidos, como formas de ―superação do atraso‖. Esta bandeira era 

defendida tanto pelos liberais, inspirados na doutrina do presidente norte-americano 

(1917) Woodrow Wilson, quanto pelos marxistas-leninistas, os quais assumiram o 

antiimperialismo como política estratégica. Logo, ―ambas as doutrinas apoiavam o 

que depois veio a ser chamado de ‗descolonização‘‖ (WALLERSTEIN, 2002, p. 119), 

apesar dos wilsonianos terem buscado a autodeterminação de modo negociado e 

constitucional (via outorgada) enquanto os leninistas de modo insurrecional e 

explosivo (arrancado). Mesmo com tal distinção, Wallerstein é categórico ao afirmar 

que até meados do século XX, ―o desenvolvimento estava na ordem do dia, e 

imperava no mundo um consenso quanto a sua legitimidade e inexorabilidade.‖ 

(2002, p. 124) 

No cenário político nacional, outro fator importante a ser considerado ao se 

pensar na entrada de Josué de Castro na vida pública é fenômeno político-

institucional do getulismo, que conferia aos intelectuais brasileiros ―o 

reconhecimento simbólico da sua importância social‖ (PÉCAUT, 1990, p.70). Isto 

porque, com exceção dos comunistas, a comunicação do governo Vargas com os 

demais intelectuais foi no sentido de cooptá-los para os quadros do governo e gerar 

uma ―cultura do consenso‖. Deste modo, além de abrigar um valioso quadro técnico 

e científico, ―O regime de Getúlio Vargas reconhecia os maiores nomes, que 

freqüentemente provinham de famílias ilustres, e aceitava seus distanciamentos e 

reservas críticas...‖ (PÉCAUT, 1990, p.70) 

Não se pode olvidar o precioso comentário de Florestan Fernandes sobre 

esta tolerância do getulismo com boa parte da intelectualidade nacional: ―a liberdade 

de divergência existia ou era tolerada porque ele [o intelectual] era parte da elite‖ 

(FERNANDES, 1975 apud PÉCAUT, 1990, p. 72) Esta frase merece atenção, pois 

indica que, apesar dos grandes nomes que contribuíram com o Estado Novo, este 



não iria aceitar em suas fileiras pessoas que ameaçassem o próprio sistema, neste 

caso os intelectuais ou foram convidados a colaborar com o regime ou, caso fossem 

identificados como comunistas, eram presos e torturados. 

Sobre a relevância política do getulismo entre as década de 1940 a 1950, 

Pécaut (1990, p. 98) observa que ―os fracassos da UDN asseguram os dois partidos 

criados por Getúlio Vargas em 1945 _ o PSD (Partido Socialista Democrático) e o 

PTB (Partido Trabalhista Brasileiro) _ um papel primordial na vida política‖. Estes 

partidos foram criados no sentido de absorver as demandas das interventorias e dos 

municípios de caráter rural (no caso do PSD) e dos trabalhadores urbanos e 

associações de classe (no caso do PTB), demonstrando a grande capacidade do 

getulismo compreender e conciliar as necessidades divergentes na sociedade 

brasileira. 

Outro dado a ser considerado no debate político nacional foi a orientação dos 

comunistas para que formassem governos democrático e populares. Este fenômeno 

ocorreu alguns anos após o ―amargo‖ manifesto de 1948, o qual defendia uma 

política de não-aliança e voto nulo, aprofundando o isolamento político do PCB. 

Nesta época, o partido (que estava na ilegalidade), encontrava-se num momento de 

profundo descrédito com a democracia burguesa e com o aprimoramento de suas 

instituições.  

 Inicialmente, a saída do isolamento político do PCB ocorreu quando os 

comunistas, que eram sindicalistas do movimento operário, desobedeceram as 

diretrizes partidárias e se juntaram aos trabalhistas na organização da grande greve 

de 1953 (greve dos trezentos mil). Dois anos após o sucesso desta mobilização (em 

1955), o PCB apoiou as candidaturas de Juscelino Kubitschek para presidente da 

república e de João Goulart para vice, numa postura bem distinta ao voto nulo 

defendido nas eleições de 1950.  

 

No plano político nacional, os anos de 1950 destacam o importante 
papel do Partido Comunista Brasileiro na organização social 
brasileira, frisando-se que este partido mudou substancialmente sua 
estratégia de atuação, ampliando sua área de atuação e 
desenvolvendo uma progressiva política de alianças com as forças 
nacionalistas. (PÉCAUT, 1990, p. 16) 

 



 Também, influenciou muito o processo de abertura das alianças políticas do 

PCB o crescimento do antigetulismo golpista – que culminou com o suicídio do 

presidente Getúlio Vargas – e da Guerra Fria, fatos que levaram o PCB a perceber: 

 

os sinais inequívocos de que as diretrizes do manifesto de agosto 
estavam conduzindo os comunistas, em suas duas principais frentes 
de ação, entre os operários e entre os intelectuais, ao isolamento 
político e ao impasse tático-programático. (MORAES, 1998, p. 188) 

 

Era então o momento de apostar num programa nacional-democrático para 

efetivação de reformas burguesas imprescindíveis à construção do processo 

revolucionário brasileiro. Para isso, o PCB necessitava do apoio de todos os setores 

da esquerda, a fim de fazer ecoar as lutas de caráter nacionalista, as quais foram 

―conduzidas por uma ampla frente, integrando militares, profissionais liberais, 

políticos moderados e líderes de trabalhadores, empolgando a opinião progressista 

brasileira em boa parte da primeira metade dos anos 50‖. (REIS FILHO, 2002, p. 80)  

 Pode-se considerar que a campanha pela nacionalização do petróleo, no 

início dos anos 1950, o suicídio de Getúlio Vargas (1954), com sua carta-testamento 

que apelava para a união das forças progressistas e, por fim, a defesa da 

industrialização nacional foram os três principais fatores impulsionadores da 

formação de uma frente nacionalista no Brasil. A empolgação dos diversos grupos 

sociais de opinião progressista aponta o sucesso da política de frente ampla, assim 

como indica a gestação de um processo de maturidade dos diversos grupos da 

esquerda nacional _ compreendendo-se o conceito de esquerda como sendo "quem 

está disposto a arriscar a ordem em nome da justiça social‖. (BRESSER-PEREIRA, 

1997, p. 54)7 

Estes grupos de esquerda também se caracterizam pela aceitação, mesmo 

que de forma parcial, da proposta teórica marxista, pensamento político bastante 

difundido entre os intelectuais dos anos de 1950: 

 

                                                           
7
 Mesmo discordando da maneira como Bresser Pereira desenvolve os seus argumentos, no sentido 

de propor políticas públicas liberais e chamá-las de ―proposta de esquerda‖, não se pode anular toda 
e qualquer contribuição teórica deste autor, o qual reelabora a proposta de Norberto Bobbio, 
acrescentando ao aspecto da prevalência da igualdade, a dimensão da manutenção da ordem social 
para a definição de esquerda. Conf. (BRESSER-PEREIRA, 1997, p. 54). 

 



Em fins dos anos 50, uma certa vulgata marxista difundia-se bem 
além dos setores localizados na esfera de influência do partido 
Comunista: ela comanda a socialização política e cultural de grande 
parte daqueles que se identificam com as camadas intelectuais. 
(PÉCAUT, 1990, p. 16) 

 

Sobre a esquerda brasileira dos anos de 1950, Gildo Marçal Brandão analisa 

que esta foi a década de sua maturidade, adquirindo traços de  

 

...uma esquerda realista, anti-salvacionista, anti-romântica, 
desmitificada — uma esquerda que, finalmente, descobriu a via 
democrática como trajetória revolucionária de longo curso e passou a 
repudiar a idéia de que a Revolução possa ser resumida ao emprego 
da força e da violência para a derrubada do governo e a tomada do 
poder por algum grupo ou categoria social. (BRANDÃO, 1997 apud 
MARTINS, 2005, p. 24) 

 

 Este ―realismo democrático‖, advindo de algumas decepções com a via 

revolucionária, gerou uma crescente flexibilização nos princípios partidários, 

chegando ao seu ponto máximo com a publicação da ―Declaração sobre a política 

do PCB‖, em março de 1958. Ainda impactados pela divulgação, em 1956, de um 

relatório soviético sobre os crimes de Stálin, o PCB analisava, neste documento, que 

o desenvolvimento de um capitalismo de caráter nacionalista poderia trazer avanços 

sociais para o país. Deste momento em diante, ficou estabelecido que os dois 

principais inimigos do povo eram o imperialismo norte-americano e o feudalismo 

agrário remanescente no Brasil e que seu aliado estratégico deveria ser a burguesia 

nacional.  

 É nesta fase do nacionalismo brasileiro que Josué de Castro desponta como 

personagem histórico, formulador e organizador da cultura, o qual absorve a função 

social dos intelectuais de sua época, cujo foco era a análise das diversas vias para 

sair da situação de subdesenvolvimento. Assim, seus alvos, principalmente no 

segundo mandato, também foram o imperialismo norte-americano e o feudalismo 

agrário brasileiro, contudo suas alternativas foram sui generis. 

 Para compreender o sujeito histórico Josué de Castro é importante 

compreender sua biografia. Sua origem, de mãe professora pobre (filha de ex-

proprietários de engenho que haviam falido) e de pai de classe média, fazendeiro e 



comerciante de leite e carne (oriundo de retirantes da seca)8 indicava que era 

produto do êxodo rural, causado pela crise da economia canavieira e pela seca.  

Ainda pequeno, com a separação de seus pais, foi morar em Recife para 

estudar, onde permaneceu até ir para Bahia cursar medicina. Sua trajetória retrata 

um momento da história nacional de crise da aristocracia rural e o início da 

mobilidade social via processo de migração/urbanização, o qual possibilitou o 

crescimento dos setores médios da sociedade brasileira.  

 A origem, nunca negada, foi um forte elemento impulsionador nas 

preocupações de Josué de Castro com as questões sociais. Sobre isto, em um 

discurso parlamentar sobre a seca, comentou:  

 

É este o sentido que desejo dar a minha tese agradecendo a 
contribuição de V. Exa. Quero deixar bem claro êste ponto de vista, a 
fim de não ser mal interpretado porque, como nordestino, como 
homem da região das sêcas, como filho de homem do sertão e neto 
de retirantes da sêca de 77, não nego a existência do fenômeno. É 
mister, também, não se explore a questão, dizendo que a culpada de 
tudo é a sêca, quando há outros culpados e mais do que ela. 
(CASTRO, 1957, p. 98) 
                     

 Como característica mais marcante das novas aspirações intelectuais 

brasileiras, Josué de Castro porta uma atitude diferente com relação aos mais 

pobres, uma espécie de identificação social como expõe no conto intitulado 

Assistência Social, no qual transfere para a personagem denominada doutor Félix as 

experiências que viveu como médico de uma fábrica. Narra no conto: 

 

Médico, profissão liberal. Lorota. Liberal para quem tem pai 
fazendeiro, capitalista, para pagar um consultório de luxo, para pagar 
anúncios nos jornais, para pagar os elogios dos amigos, para pagar 
as boas relações. Pai ou sogro, mas para quem começa no duro, 
sem encôsto, qual profissão liberal... assalariado, classe proletária é 
o que é...‖ (CASTRO, 1957, p. 41)  
 

 A partir da leitura deste conto, pode-se perceber as impressões gerais que 

Josué de Castro teve no primeiro emprego formal, como médico de uma fábrica em 

                                                           
8
 Cf. Silva (1998, p. 11): ―O pai, Manoel de Castro, era marchante de gado e leite, além de proprietário 

de terras em Cabaçeiras, embora não pudesse ser considerado um homem rico, nem fizesse parte da 
aristocracia pernambucana, tinha uma situação financeira estável e com condições de financiar os 
estudos do filho. Durante os anos que viveu com a mãe, Josué passou por inúmeras privações e, 
segundo seu testemunho, sabia por experiência própria o que era a fome.‖ 



Pernambuco. Sua experiência colocou por terra a ―mística colonial do bacharel‖ ao 

descobrir que os profissionais liberais, numa sociedade capitalista em processo de 

industrialização, tendem a ser absorvidos como parte do grande grupo de 

trabalhadores assalariados submetidos ao domínio patronal. Pode-se considerar 

esta uma experiência fundamental que marcou decisivamente as opções teóricas e 

políticas futuramente adotadas pelo autor. 

 Sobre esta experiência analisou o próprio Josué de Castro em uma entrevista 

concedida em 1964 ao jornalista Pedro Bloch para a revista Manchete, na qual 

afirmou:  

 

Comecei, também, a trabalhar numa grande fábrica e a verificar que 
os doentes não tinham uma doença definida, mas não podiam 
trabalhar. Eram acusados de preguiça. No fim de algum tempo, 
compreendi o que se passava com os enfermos. Disse aos patrões: 
―sei o que meus clientes têm. Mas, não posso curá-los porque sou 
médico e não diretor daqui. A doença dessa gente... é fome.‖ 
Pediram que eu me demitisse. Saí. Compreendi, então, que o 
problema era social. Não era só do mocambo, não era só do Recife, 
nem só do Brasil, nem só do continente. Era um problema mundial, 
um drama universal. (MELO; NEVES, 2007, p. 43) 

 

 De modo geral, as demandas sociais que reverberaram na sensibilidade de 

Josué de Castro são características do momento de consolidação da questão social 

brasileira, aguçada no processo de ―substituição de importações‖ ocorrido no Brasil 

entre 1930 e 1950. Tal processo, segundo Caio Prado Jr. (1989), implicou para o 

país mudanças no eixo do planejamento econômico, como também redirecionou a 

ordem política, social e cultural do país.   

 Segundo observou Castro em um contexto fabril, o capitalismo não teria muito 

futuro com operários famintos e pouco produtivos, consolidando sua aceitação à 

tese posteriormente construída pelos intelectuais desenvolvimentistas, na qual havia 

impedimentos estruturais ao desenvolvimento nacional. 

 Uma das idéias mais aceitas no debate desenvolvimentista apontava que os 

impedimentos à industrialização brasileira advinham do seu frágil dinamismo 

produtivo, pois o país não possuía ―uma infra-estrutura predisposta para lhe dar 

consistência e solidez‖ e também não possuía um consistente mercado subsidiário, 

ou seja, pelo fato do consumo nacional ainda estar ―restrito por forças das condições 

gerais de uma economia e organização social estruturadas para servirem de 

mercado externo...‖. (PRADO Jr., 1989, p. 141) 



 Em meio a este debate de matriz desenvolvimentista, a política trabalhista 

inicia um processo de investimentos em alimentação e educação, o qual buscava a 

formação um povo forte e minimamente instruído. Além disto, o Brasil necessitava 

também de uma melhor distribuição de renda para a constituição de um mercado 

consumidor de massa. Logo, o crescimento numérico e político dos diversos setores 

urbanos, assalariados e profissionais liberais, tornava-se um desafio sociológico 

para Castro: como alimentar tantas bocas? Este é o dilema exposto no subtítulo de 

sua obra mais famosa ―Geografia da fome: O dilema do pão ou aço‖. 

 O referido dilema proposto por Castro estava entre crescer pela expansão 

industrial, caminho sugerido pela ampla maioria dos desenvolvimentistas para a 

redução do déficit da balança comercial, ou crescer de modo mais lento, porém 

garantindo uma produção agrícola que abastecesse os grandes centros urbanos. 

Este dilema insere-se na visão bastante peculiar de Castro sobre desenvolvimento, 

que para ele ia muito além do econômico, mas deveria gerar inequivocamente bem-

estar social. 

 Grosso modo, pode-se enquadrar esta preocupação de Castro em meio aos 

dilemas nacionais vividos neste período, mais marcadamente, no debate sobre o 

melhor caminho para o desenvolvimento. Contudo, fugia do cerne do pensamento 

desenvolvimentista da época, o qual defendia o imperativo da industrialização como 

a saída para o dilema do ―atraso‖ nacional. Como define Bielschowsky (1996, p. 33), 

o desenvolvimentismo consistia em um ―‗projeto‘ de superação do 

subdesenvolvimento através da industrialização integral, por meio de planejamento e 

decidido apoio estatal‖.9  

 Daí pode-se entender porque, para os teóricos desenvolvimentistas, 

soberania nacional, desenvolvimento social e industrialização soavam como 

sinônimos. Esta íntima vinculação entre os conceitos de desenvolvimento e o de 

industrialização era um aspecto do pensamento desenvolvimentista criticado por 

Josué de Castro, o qual via o subdesenvolvimento como produto do 

desenvolvimento e não como o seu par opositor. 
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 Restava como grande dilema para os desenvolvimentistas saber de que forma e em que grau o 

capital estrangeiro poderia participar para reforçar a frágil estrutura do capital nacional. Geralmente 
esta parceira com o capital estrangeiro era vista como transitória, sua presença geraria o incremento 
da produção de industrializados, possibilitando equilibrar os termos de troca do Brasil no comércio 
internacional. Este equilíbrio era uma condição sine qua non para a geração divisas nacionais que 
subsidiariam os investimentos públicos na infra-estrutura brasileira, promovendo um gradual processo 
de autonomia econômica e política. 



 Consolida-se, portanto, a ideologia desenvolvimentista no centro dos debates 

político-econômicos no fim dos anos 1950, visto a efervescência das discussões 

técnico-políticas sobre como os países subdesenvolvidos poderiam ―superar a 

pobreza ou de reduzir a diferença entre eles e os países ricos, e de atingir a 

independência política e econômica através de um crescimento econômico auto-

sustentado‖. (BIELSCHOWSKY, 1996, p. 11)       

 Embora não se possa classificar Josué de Castro como sendo um teórico 

puramente desenvolvimentista, é certo que a polêmica intelectual dominante desta 

época influenciou seu pensamento político, sobretudo na guinada progressista de 

suas concepções a partir de 1940. Tal debate aparece no livro Geografia da Fome, 

publicado a primeira vez em 1946, a partir da afirmação de que ―fome e 

subdesenvolvimento são a mesma coisa‖. Como afirma Tânia Bacelar, para Josué 

de Castro ―a fome era a própria evidência do subdesenvolvimento‖. (ARAÚJO, 2000, 

p. 197) 

 Entre os intelectuais progressistas o debate se dava em termos de modo de 

produção e em como superar os resquícios do feudalismo herdado pelo processo 

colonial, vistos por uns como entraves ao desenvolvimento nacional e, por outros, 

como práticas complementares ao modo de produção capitalista tardiamente 

instalado no Brasil.  

 São nestes termos de sua época que Josué de Castro, em um discurso 

proferido na Câmara Federal em julho de 1956, comenta sobre o fenômeno da seca 

do Nordeste brasileiro: 

 
Não me parece justo, nem produtivo que façamos tanta ênfase em 
tôrno dêste fenômeno da sêca. Porque há coisas muito piores do que 
a sêca no Nordeste: o latifundiarismo e o feudalismo agrário, por 
exemplo. A sêca é um fenômeno transitório, mas o pauperismo do 
Nordeste é permanente. (CASTRO, 1957, p. 106, grifo nosso) 

   

 A associação entre o latifúndio e o modo de produção feudal era comum entre 

os grupos intelectuais da época, difundida principalmente por Nelson Wernek Sodré, 

importante quadro intelectual do PCB. É importante observar que na fala de Josué 

de Castro não são os dados naturais que vão determinar o ambiente social, mas seu 

oposto: o atraso sócio-econômico é que produz atraso tecnológico e subutilização do 

espaço físico. Logo, percebe-se que o fim do latifúndio, por meio da reforma agrária, 



atrelado ao incremento tecnológico para adaptações promoveriam a superação das 

adversidades do meio. 

Apesar da proposta industrializante ser uma idéia defendida no Brasil desde o 

séc. XIX, ela ganhou uma conotação de confronto, passando a significar, nos anos 

1950, uma postura de resistência ao imperialismo. Seu refinamento teórico e 

reconhecimento social ocorrem com o advento da Comissão Econômica para a 

América Latina (CEPAL), com a adesão ideológica do Partido Comunista Brasileiro 

(cujo acirramento da Guerra Fria o levou a adotar a tese de apoio aos governos 

―democráticos e populares‖) e com a participação do chamado ―Grupo de Itatiaia‖, 

que publicava o periódico Cadernos de Nosso Tempo (1953-1956) e que formou o 

Instituto Superior de Estudos Brasileiros (ISEB), com fins de assessorar o governo 

Juscelino Kubitschek.  

 De modo geral, pode-se dizer que há um consenso entre os grupos 

supracitados de que as relações econômicas e políticas de natureza imperialista se 

constituíam no principal inimigo do desenvolvimento das nações. Tal visão era 

reforçada pelos conflitos coloniais e pela busca de ―autodeterminação dos povos‖, 

gerando um clima de associação direta entre o desenvolvimento e nacionalismo, daí 

se falar desta fase como sendo nacional-desenvolvimentista. Segundo Mantega 

(1984, p. 23)  

...esse ideário empolgou boa parte da intelectualidade latino-
americana nos anos 40 e 50, e se constituiu na bandeira de luta de 
um conjunto heterogêneo de forças sociais favoráveis à 
industrialização e à consolidação do desenvolvimento capitalista nos 
países de ponta desse continente. 

  

 Dentre estes grupos intelectuais, Bielschowsky (1996) considera o grupo da 

Cepal como sendo o catalisador do planejamento e da intervenção estatal em prol 

da industrialização, um pólo difusor do debate sobre o desenvolvimento.  

 Tal desafio político constituiu-se num rico momento para a construção de 

análises sobre a economia nacional, as quais compreendiam diversos graus de 

tolerância política para com o capital estrangeiro e o controle estatal do mercado. 

Logo, havia os que defendiam uma maciça entrada das multinacionais como 

alavanca para geração de acumulação privada interna e, em outro pólo, havia os 

que tinham uma total rejeição à participação de estrangeiros no mercado nacional.  

 Fundamentalmente, o que distingue Castro dos chamados 

desenvolvimentistas é o fato dele não ter por questão central de análise o 



desenvolvimento e suas vias de acesso, mas sim do subdesenvolvimento. Além do 

mais, a questão do subdesenvolvimento entra nas discussões de Castro como 

contexto, como cenário histórico, político e econômico que emoldura a categoria de 

análise central do referido autor que é a fome. Sobre isto, verifica-se a passagem 

contida na obra Ensaios de Biologia Social, produzida em 1957: 

 

É absolutamente necessário terminar com esta tremenda 
desigualdade social: Infelizmente, cada vez mais se alarga o fosso 
que separa os países ricos e os países pobres, os países chamados 
bem desenvolvidos, industrial e tecnicamente, e os países que se 
chamam subdesenvolvidos. É hoje noção universalmente aceita de 
que 2/3 da humanidade continuam a morrer de fome. Esses 2/3 de 
subnutridos e famintos concentram-se exatamente nas regiões 
chamadas subdesenvolvidas do mundo. (CASTRO, 1968, p. 212) 
 

 Esta era realmente a questão que preocupava Josué de Castro: os efeitos do 

processo de desenvolvimento econômico. Para ele, era preciso conceber uma nova 

economia cujas análises deveriam ocorrer em escala mundial e de modo unitário, 

não contrapondo Agricultura e Indústria, mas vendo-as como atividades 

complementares que se integram em um amplo complexo econômico. Portanto, 

pode-se dizer que, na sua época, Castro apontou a necessidade da criação de uma 

nova perspectiva na análise dos problemas correlatos ao desenvolvimento nacional, 

comentando em texto de 1955 que a complexa economia moderna: 

 

impõe ao estudioso desses problemas uma atitude bem diferente 
daquela em que largo fosso separava o campo da economia agrícola 
do da economia industrial, considerados pelos economistas de então 
como campos quase antagônicos na exploração de recursos 
naturais. (CASTRO, 1968, p. 207) 

 

 Para solucionar tais impasses do processo de desenvolvimento brasileiro, 

fazia-se necessário o empreendimento de um ―esforço nacional‖ nas diversas áreas 

do conhecimento, o que levou a temática do desenvolvimentismo a transcender a 

economia e, numa perspectiva de totalidade histórica, comprometeu toda a 

superestrutura social. Como parte deste ―esforço nacional‖ encontra-se Josué de 

Castro, o qual buscou retratar, no campo da nutrição e da sociologia, os dilemas e 

as esperanças de uma época de expansão do capitalismo nacional, como conclui 

em passagem da obra Documentário Nordeste: “A meu ver, a melhor solução, no 

momento, para o problema dos mocambos, é cuidar duma porção de outras coisas 



ligadas ao ambiente cultural que os envolve e não mexer nos mocambos‖. 

(CASTRO, 1957, p. 74) 

 Em sintonia com este cenário político-institucional modernizante, foi criado o 

Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), sendo um dos principais representantes do 

―esforço nacional‖ para a superação do subdesenvolvimento. Criado em 1945, o 

PTB foi processualmente se aproximando dos modernos segmentos urbano-

industriais emergentes na sociedade brasileira10.  

A tradição populista influenciou fortemente a história do Brasil a partir dos 

anos de 1940, pois ela "constituiu-se no quadro do processo de urbanização e de 

industrialização, e se caracterizava por um programa nacionalista, estatista e 

popular‖. (REIS FILHO, 2001, p. 345) 

O populismo tinha por política externa a defesa da autonomia nacional (a 

então chamada política externa independente) e caracterizava-se, no campo da 

política econômica, pelo modelo do Estado intervencionista-regulador e 

desenvolvimentista: ―Identificados com esta tradição, conformaram-se, além de vasta 

rede de sindicatos oficiais e organizações sindicais paralelas, alguns partidos, entre 

os quais destacara-se o Partido Trabalhista Brasileiro, com sua galeria de líderes 

carismáticos...". (REIS FILHO, 2001, p. 345) 

 Apesar de inicialmente o PTB ter surgido como um partido atrelado 

eleitoralmente às lideranças oligárquicas, observa-se que ele foi ganhando um novo 

sentido popular, por meio das atuações de Leonel Brizola, Almino Afonso, Fernando 

Ferrari, entre outros. Segundo Carone (1980, p. 433), ―a partir da década de 1950, 

surgem novas lideranças que o torna mais atuante e com reivindicações de caráter 

mais trabalhista‖.  

 Ao ganhar identidade popular e ocupar o lugar deixado pela ilegalidade 

imposta ao PCB, o Partido Trabalhista Brasileiro, nas suas três primeiras décadas, 

obteve um crescimento espantoso no número de representantes. Segundo 

Benevides (1989, p. 15): ―o PTB teve o maior crescimento na Câmara Federal: 22 

deputados em 1945, 66 em 1958 e 116 em 1962, quando tornou-se o segundo 

partido nacional‖.  
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 Como se pode observar no Programa do PTB de 1946: ―concitamos todo trabalhador fundar em 
cada fábrica, em cada escritório, em cada estabelecimento, um diretório....‖. (CARONE, 1980, p. 435 



 A mesma autora afirma que havia variadas tendências dentro do PTB, as 

quais iam do getulismo mais conciliador às posturas mais radicais no campo das 

lutas sociais, conforme frisa: ―Existe o ‗PTB dos latifundiários‘ e o PTB que luta pela 

reforma agrária; o PTB das favelas e o PTB da ‗burguesia nacional‘; o PTB dos 

intelectuais e o PTB dos operários; o PTB dos comunistas e o PTB dos 

fisiológicos...‖. (BENEVIDES, 1989, p. 15) 

 Um indicativo da ascensão de novos grupos de interesses no cenário político 

nacional foi a eleição de Getúlio Vargas, em 1950. Este fato pode ser considerado 

uma conseqüência direta das mudanças no processo político brasileiro, o qual 

passou a integrar os setores urbanos no jogo eleitoral. Este processo de 

modernização do capitalismo nacional decorrente de sua industrialização gerou, 

além de uma classe média urbana, um grande número de operários. Com isto, 

cresce a participação dos trabalhadores na vida política do país, num processo 

marcado por greves e pelo acelerado crescimento do Partido Comunista Brasileiro, 

posto constantemente na ilegalidade.11 

 Pode-se considerar a eleição democrática de Vargas como sendo o ápice de 

um processo histórico que se deu entre 1930-1945, o qual visava reduzir o poder 

político e econômico dos setores agrário-exportadores. A partir de então, cresce de 

maneira impressionante a participação dos operários e dos setores médios da 

sociedade, e cresce também ―as lutas políticas relacionadas com o confronto entre 

os diferentes projetos de modernização, democratização e desenvolvimento 

econômico‖. (IANNI, 1988, p. 25) 

 Este novo desenho na composição do poder, incluindo novos grupos e suas 

demandas, outrora invisíveis no cenário político-institucional brasileiro, não ocorreu 

sem uma concomitante articulação com os intelectuais e suas formulações, pois 

conforme analisa Gramsci (1995, p. 8): 

 

Uma das mais marcantes características de todo grupo social que se 
desenvolve no sentido do domínio é sua luta pela assimilação e pela 
conquista ―ideológica‖ dos intelectuais tradicionais, assimilação e 
conquista que são tão mais rápidas e eficazes quanto mais o grupo 
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 Francisco de Oliveira ressalta, em sua ―Crítica à razão dualista‖ que este processo de acumulação 
de capital do setor industrial brasileiro foi impulsionado decisivamente pelo advento da legislação 
trabalhista, que veio cumprir um duplo papel: por um lado desenvolveu o aspecto mercadológico da 
força-de-trabalho, definindo sua especificidade jurídica e uniformizando o de seu preço. Por outro 
lado, gerou mercado consumidor para a realização interna da mercadoria, além servir de moeda de 
troca no conflito social entre as classes sociais fundamentais. 



em questão elaborar simultaneamente seus próprios intelectuais 
orgânicos. 
 

 É importante ressaltar que a vinculação que se constitui entre os grupos 

intelectuais e a base produtiva da sociedade não é um processo de passagem 

automática, ele ocorre de forma mediatizada pelas atuações do Estado e pelos filtros 

tradicionais da cultura local. É por isto que Gramsci (1995, p. 10) compreende os 

intelectuais como sendo ―funcionários da superestrututra‖, pois reconhece que os 

mesmos são atravessados ―em diversos graus, por todo o contexto social‖. 

 Neste sentido, pode-se afirmar que a trajetória intelectual de Josué de Castro 

fez um percurso que foi de um momento médico-nutricional para uma progressiva 

participação formal na vida política brasileira, baseando-se na compreensão de que 

―um intelectual que passa a fazer parte do partido político de um determinado grupo 

social confunde-se com os intelectuais orgânicos do próprio grupo,...‖ (GRAMSCI, 

1995, p. 14). Partindo deste pressuposto gramsciano, pode-se dizer que Josué de 

Castro era um intelectual tradicional que ganhou organicidade, por meio de seu 

engajamento na vida política concreta do país.    

 A opção de Josué de Castro pelo PTB, como partido através do qual 

disputaria as eleições, representa sua identificação com os grupos sociais 

vinculados ao partido, consistindo, de modo preponderante, nas camadas médias 

urbanas e na burguesia liberal industrialista. Em seu projeto hegemônico, estes 

grupos necessitam de organizadores da cultura, sendo o PTB tanto um intelectual 

formulador quanto um pólo agregador da adesão dos intelectuais tradicionais, sendo 

esta, para Gramsci (1995), uma das funções fundamentais dos partidos políticos, 

conferir ―tradição‖ explicativa, legitimar e dar sentido de progresso a um projeto 

social de grupos determinados. 

 De modo análogo, mediante a tentativa frustrada de ocupar uma cadeira na 

Câmara dos Deputados pelo Estado de Pernambuco nas eleições parlamentares de 

1950, Castro viu-se mais intensamente aproximado do PTB por meio do convite feito 

por Vargas para que o já renomado autor de Geopolítica da Fome compusesse a 

Comissão Nacional de Política Agrária (com vistas a estender para os trabalhadores 

rurais os mesmos direitos conquistados pelos urbanos). Meses depois, Vargas 

indicou Josué de Castro à vice-presidência da Comissão Nacional de Bem Estar 

Social. Pode-se afirmar, em consonância com a análise empreendida por Manoel 

Correia de Andrade, que estes convites se deram a partir do momento em que o 



presidente Getúlio Vargas decidiu ampliar o espectro social da sua administração 

(em crise de hegemonia), além de ter se tornado uma prática profilática naqueles 

conturbados anos:          

 

Nos anos Cinqüenta, os governos dos países ocidentais, temerosos 
do avanço do comunismo no Leste europeu, na Ásia e na África, 
tentaram desenvolver políticas de redução das diferenças sociais, 
garantias de empregos, assistência previdenciária, melhoria dos 
níveis de educação e saúde, tentando frear a expansão da pobreza e 
da exclusão social. (ANDRADE, 1996, p 300) 

 

 Apesar da boa relação de Josué de Castro com grupos de esquerda, como as 

Ligas Camponesas, por exemplo, percebe-se que esta aproximação não foi 

suficiente a ponto de levá-lo a se aproximar do Partido Comunista Brasileiro, como 

foi registrado em uma entrevista à revista Manchete no ano de 1963: ―Sou da 

esquerda, mas não tolero a ditadura. Por isso nunca fui nem serei do Partido 

Comunista, Ditadura, nem do proletariado.‖ (SILVA, 1998, p. 114) 

  Na sua crítica sobre o comunismo – provavelmente influenciado pelas 

denúncias das ações de Stalin na União Soviética (Relatório Kruschev) – observa-se 

que a análise de Josué de Castro promovia uma associação direta entre ditadura e 

comunismo, indicando que mesmo sendo constituído pelo proletariado, ele 

repudiava ditaduras, mostrando-se surpreendentemente apegado, para quem 

trabalhou para o Estado Novo, aos ideais democráticos-burgueses. 

 Sua militância se encontra, portanto, vinculada à temática de combate à fome 

debatida em suas obras, isto indica que seu engajamento eleitoral não significou um 

corte de interesse em sua trajetória intelectual, como mostra uma carta que 

escreveu ao amigo Arnaldo Marques:  

 

(...) Cheguei à conclusão de que as forças de reação se organizam 
numa articulação ostensiva contra o liberalismo progressista 
pretendendo esmagar quaisquer tentativas de se obter um certo 
progresso social através de medidas de libertação das classes mais 
pobres do regime da fome em que as mesmas vegetam.  
                                         (...) 
Embora o convite me seja formulado pelo PTB não me candidatarei 
como um homem de partido, como um militante da política, mas 
apenas como um convicto trabalhador pela implantação no Brasil de 
uma sadia política trabalhista e uma política de renovação social, 
visando através da legislação adequada, uma melhor distribuição da 
riqueza e dos seus benefícios para a coletividade brasileira. (SILVA, 
1998, p. 113-114, grifo nosso) 



 

É interessante perceber como o segundo trecho da análise de Josué de 

Castro sobre os motivos de sua entrada na vida político-partidária explica o primeiro 

trecho citado. Isto porque, afirmando que sua defesa é do liberalismo progressista, 

Castro indica sua identidade ideológica para, em seguida, defini-la como sendo a 

busca de modos de distribuir a riqueza através da legislação. Esta modernização 

reformista do Estado brasileiro, baseada na filosofia liberal-progressista viabilizaria 

suas reformas por meio da ―sadia política trabalhista‖. 

 Não é por acaso que Castro filia-se ao liberalismo progressista. Desde a 

Primeira República esta corrente de pensamento se apresenta aos intelectuais 

brasileiros da ―geração modernista de 1870‖, os quais defendiam, frente à crise do 

Império, ―as grandes reformas redentoras: ‗a abolição‘, ‗a república‘, ‗a democracia‘. 

(SEVCENKO, 2003, p. 97) Assim, sonhavam que o Brasil se atualizasse com os 

ideais da Europa e elevasse o nível cultural e material da população, por meio da 

modernização de sua estrutura jurídico-política, a liberalização das iniciativas e a 

ampliação da participação da população.  

 No caso de Castro, a crença no liberalismo progressista apareceu como uma 

forma de se opor ao liberalismo individualista, conservador e oligárquico, o qual 

sempre desprezou as massas populares na história nacional. Também é uma forma 

de indicar sua reprovação às manifestações totalitaristas, que nos anos 1950 eram 

notadas tanto em governos de esquerda como de direita. Com esta associação entre 

liberalismo com progressismo, Castro tentou conciliar políticas sociais e 

planejamento estatal com as garantias individuais do liberalismo, ampliando a 

participação política e a inclusão de novos grupos sociais na agenda pública de 

modo regulado pelos parâmetros do Estado.  

Enfim, pode-se concluir que o liberalismo progressista aposta nas reformas e 

se aproxima da chamada Terceira Via (quase social-democracia), baseando-se em 

três crenças fundamentais, segundo Gargarella (2004): 1ª) No mercado se 

encontram indivíduos juridicamente iguais; 2ª) É urgente combinar a geração de 

riqueza com uma justa distribuição de benefícios econômicos e sociais e 3ª) Cabe 

ao Estado engendrar mecanismos de ―contrapesos‖ que serão ativados nos 

momentos em que o mercado não conseguir distribuir a riqueza gerada. 

A crença de Josué de Castro na ciência e no progresso são fatores 

importantes na composição de seu liberalismo progressista, baseado nas boas 



intenções da democracia liberal que agiria como uma consciência-limite da 

humanidade. Além disso, a crença no progresso possibilitou a Castro criticar a 

ordem estabelecida sem necessariamente propor sua mudança radical, apenas 

reparos, ajustes que modernizem a atuação do Estado frente aos novos desafios de 

sua época. 

Faz-se mister frisar que a libertação das classes mais pobres proposta por 

Castro não se refere a nenhum sistema econômico-político em particular, mas ao 

―regime da fome‖. Daí pode-se entender o alcance de seu compromisso liberal com 

os direitos individuais, dentre os quais o de comer seria o primeiro. Esta distinção de 

afirmar o direito à alimentação é um diferencial que alinha de fato Josué de Castro a 

linha do denominado ―liberalismo igualitário‖. 

Gargarella (2004) distingue o liberalismo igualitário do liberalismo clássico, 

visto que o primeiro não apresenta tanto temor das ações do Estado, reconhece a 

existência de outros direitos, repele os sistemas políticos elitistas e firma sua 

atenção nos direitos civis. Enquanto isto, o liberalismo tradicional costuma a se 

destacar pela defesa dos chamados direitos negativos ou de não-interferência, pela 

orientação anti-estatal e pelo consentimento de certas violações dos direitos sociais. 

Deste modo, vê-se que a simpatia de Josué de Castro para com o povo e 

suas reivindicações surge de modo conciliatório com a rejeição ao comunismo, 

enquanto um sistema alternativo de distribuição do poder. Esta posição política 

complexa se torna mais interessante ao se perceber que o momento por ele vivido 

era de profunda dualidade política. Logo, na encruzilhada histórico-ideológica em 

que Josué de Castro se encontrava, as soluções por ele encontradas estão na base 

das suas propostas de desenvolvimento nacional. 

 Acredita-se, como pressuposto investigativo, que a luta anticolonial 

empreendida por Josué de Castro estava longe de ser constituir numa bandeira de 

revolução popular, colocando-se mais próxima a uma visão humanista de paz entre 

as nações e do imperativo moral no qual os países mais ricos tinham o dever e a 

dívida histórica de auxiliarem os mais pobres, uma visão essencialmente semelhante 

àquelas propostas pela ONU, nas quais a redução da corrida armamentista e a 

solidariedade entre os povos seria a saída para a fome no mundo. 

 Acredita-se também que a política formal surge na vida de Castro como uma 

possibilidade de representar as necessidades do Nordeste brasileiro com as bem 

sucedidas experiências internacionais no campo do combate à fome. Além do mais, 



era inerente à própria formação médica da época12 que os pesquisadores se 

envolvessem com a construção da nação, era o fenômeno do médico-político, 

segundo o qual ―esse profissional partirá para a disputa de novos espaços, até então 

reservados para os ‗homens da lei‘ e aos bacharéis‖ (SCHWARCZ, 1993, p. 202) 

 Esta necessidade cresce ao passo em que se desenvolve uma moderna visão 

da medicina, a qual não deveria agir sobre a doença, mas sobre o doente e as 

causas da doença. Logo, as práticas higiênicas passam a demandar políticas 

públicas voltadas para a prevenção, tanto por meio da educação dos indivíduos, 

para a formação dos bons hábitos de higiene, quanto por meio de ações de 

saneamento urbano. Estas áreas eram da responsabilidade de médicos higienistas e 

sanitaristas, cuja distinção prática é analisada por Schwarcz (1993, p. 206): 

 

caberia aos médicos sanitaristas a implementação de grandes planos 
de atuação nos espaços públicos e privados da nação, enquanto os 
higienistas seriam os responsáveis pelas pesquisas e pela atuação 
cotidiana no combate às epidemias e às doenças que mais afligiam 
as populações. No entanto essa divisão... funcionou, muitas vezes, 
de maneira apenas teórica. Na prática, as duas formas de atuação 
apareceram de modo indiscriminado. 

 

 Pode-se considerar Josué de Castro como um médico-político herdeiro das 

escolas sanitaristas e higienistas. Ele buscou em sua ação unificar ambas as 

preocupações e instaurar um novo momento na história da saúde pública brasileira, 

a partir dos anos 30, esforçando-se para ―retirar a alimentação da esfera privada, do 

âmbito da decisão estritamente individual‖. Logo, trouxe a temática alimentar para o 

âmbito da gestão pública, como sendo ―uma responsabilidade do Estado enquanto 

promotor do desenvolvimento do país‖. (MAGALHÃES, 1997, p. 33) 

 O problema era: para desenvolver um plano de ação de alcance macro-social 

seria necessário ao Estado brasileiro compreender as distintas dinâmicas locais, 

tanto no que se refere à economia, quanto à cultura e ao meio ambiente específico 

de cada micro-região. Por isso, após o mapeamento alimentar realizado em 1946, 

com Geografia da Fome, estava Josué de Castro pronto para formular políticas 

públicas por meio do mandato de deputado federal, na década seguinte. 
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 Schwarcz (1993, p. 268) ao analisar as biografias apresentadas pela revista carioca denominada 
Brazil Médico, no período entre 1887 e 1930, observou que ―em 65% dos casos, os médicos 
procuraram alcançar posições políticas de importância como senadores, vereadores, deputados e 
mesmo prefeitos‖. 



 É importante ressaltar que havia uma forte consciência por parte do autor 

quanto à finalidade prática desta lógica global/local, tão presente na sua formação 

ideológica. Um exemplo disto se encontra na introdução à obra Sete palmos de terra 

e um caixão, de 1965. Nela Josué de Castro destaca que o estudo do Nordeste, 

além de ser relevante à própria região, em termos de autoconhecimento, também é 

interessante  

 

para o mundo, porque o problema das tensões sociais do Nordeste 
é, com algumas nuances que o singularizam, o mesmo problema das 
tensões sociais reinantes em todo o mundo subdesenvolvido, que 
representa em seu conjunto um dos pólos explosivos do mundo 
atual. (CASTRO, 1967, p.21) 

 

 Logo, seus estudos tinham o objetivo político de promover a justiça social e, 

com isso, reduzir o potencial explosivo da pobreza dos países subdesenvolvidos, 

fato este que será claramente exposto em seus discursos parlamentares quando 

associa alimentação e segurança nacional. 

Nordeste brasileiro, em particular, a explosão da fome foi barrada inicialmente 

pela crueldade dos senhores de engenho e seu sistema patriarcal, sendo 

posteriormente substituída pela violência do Estado, por meio do sufocamento de 

rebeliões, urbanizações desfigurantes e manutenção das condições subumanas do 

trabalhador rural nos latifúndios. Logo, a luta pelo desenvolvimento nacional tinha, 

para um pernambucano como Josué de Castro, as cores da desconfiança nos 

macro-modelos sociais e a urgência da necessidade de transformações práticas.13 

 Provavelmente, este aspecto tenha ―liberado‖ o autor de maiores 

compromissos político-institucionais, permitindo que ele se apropriasse de propostas 

dispersas nos diversos modelos de desenvolvimento nacional e aplicasse a elas o 

seu olhar particular, sendo esta a riqueza de sua contribuição teórico-ideológica.  

 Enfim, o desenvolvimento além de ser um plano de problematização teórica 

era também um campo político estratégico, disputado tanto entre a direita e a 

esquerda, quanto dentro do próprio campo das esquerdas existentes no país. Este 

projeto político foi resultado de lutas e pressões dos trabalhadores por mudanças 
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 Sobre a temática dos intelectuais pernambucanos é elucidativa a análise empreendida por 
Raimundo Arrais, observando que há uma harmonia entre ―o recorte espacial que toma forma no 
redesenho da economia e do poder nas primeiras décadas do século XX‖ e o ―investimento simbólico 
realizado pelos intelectuais, os de Pernambuco muito particularmente...‖. (ARRAIS, 2006, p. 19) 



sociais, mas ao longo do seu processo de absorção sofreu diluições, tornando-se 

um discurso institucional e tecnicista, voltado para fins de racionalização 

administrativa dos recursos públicos.  

 Neste percurso da política desenvolvimentista, surge a crítica de Josué de 

Castro, apontando que a erradicação da fome, a paz mundial e o equilíbrio 

econômico deveriam ser os fins últimos do processo de desenvolvimento, mas que 

estes são freqüentemente esquecidos pelos grupos dominantes dos países 

capitalistas.  

Sua crítica ao capitalismo revela três matrizes teóricas principais: adquire 

aspectos marxistas, quando indica as disparidades das relações imperialistas no 

capitalismo; revela também aspectos do humanismo cristão, quando apela para a 

paz mundial e a redução do egoísmo dos grupos dominantes e, por fim, apresenta 

de noções do pensamento liberal, acreditando que a erradicação da fome é algo que 

pode ocorrer nos marcos do sistema capitalista mundial, necessitando apenas de 

forte regulamentação jurídica e alguns ajustes nas políticas governamentais. 

 Assim, esta época, denominada Quarta República, apresenta-se como uma 

grande encruzilhada na história brasileira. Carone (1980) a sintetiza afirmando que a 

economia brasileira desenvolvia sua indústria pesada ao mesmo tempo em que a 

agricultura permanecia presa às técnicas antiquadas. No campo político, os 

problemas sociais ganham relevância, os conservadores mantêm-se refratários às 

iniciativas renovadoras, enquanto parte da classe média lutava por reformas de 

base, apoiada pela classe trabalhadora e inflamada pela reação à agressividade 

imperialista nos países subdesenvolvidos. 

O fato do Estado brasileiro ter abrigado parte das propostas de Josué de 

Castro, como o calculo do salário mínimo ou a política de abastecimento, está 

profundamente relacionado com sua fase de modernização, iniciada em 1930. Neste 

momento, acentua-se o caráter social do Estado, o qual ansiava por projetos de 

intervenção que o legitimasse internacionalmente e atenuasse os conflitos sociais 

internos.  

Esta dinâmica guarda semelhanças históricas com a adoção das políticas 

sanitárias no período da Primeira República, em que os debates médicos sobre a 

saúde ―revelaram-se ser tanto modelos de conhecimento sobre a estrutura das 

doenças e suas causas, como propostas de práticas de intervenção saneadora e 

reorganizadora do espaço físico das cidades brasileiras‖. (LUZ, 1982, p. 16) 



 O fio condutor que relaciona as reformas da Primeira República com o 

período situado entre 1930-1960 é a cultura de modernização instaurada no Brasil, 

marcada, segundo Raymundo Faoro, pelo espírito das reformas do Marquês de 

Pombal. O espectro pombalino é de tal forma importante para se compreender o 

caráter da modernização nacional que faz o autor afirmar: ―Sobre esta pedra, que 

mal durou o tempo de um reinado, formou-se a base, nunca abalada, de todas as 

modernizações brasileiras.‖ (FAORO, 1992, p. 10) 

 Na formação de um referencial de modernidade nacional Faoro (1992) indica 

duas características fundamentais: o cientificismo e o caráter político conciliatório. 

Segundo ele, ambas as características remontam historicamente às propostas de 

reforma do Marquês de Pombal, apresentadas nas últimas décadas do século XVIII, 

as quais: ―partiam de uma plataforma intelectual, ideológica: antes de tudo, 

recuperar o pensamento científico, tolhido pela Escolástica‖.14 Além disto, ocuparam-

se de evitar os possíveis sobressaltos políticos decorrentes do processo de 

mudança de regime pelo qual vivia o Brasil no período de sua Independência, 

preconizando ―um severo controle da ascensão social‖, marcado pelo espírito da 

―conciliação política, desarmando os antagonismos, regularia e controlaria a 

mudança social‖. (FAORO, 1992, p. 10) 

 No início do século XX, a decadência do ciclo econômico do café e das 

esperanças depositadas nas estradas de ferro, como meio que levaria o Brasil para 

o ―mundo moderno‖, deu aos intelectuais brasileiros a sensação de que ―Falhara a 

dedicação exclusiva aos melhoramentos materiais‖ e ainda que chegara a hora de 

reformar a cultura, os valores e hábitos que mantinham o Brasil no atraso. Este 

fenômeno coincidiu com a chegada do positivismo, do darwinismo e de suas mais 

variadas interpretações associadas à crítica religiosa, renovando as esperanças 

sobre o ―espírito científico‖ para o desenvolvimento nacional, logo: ―O veículo para a 

renovação era a ciência — a ciência em filosofia, a ciência em poesia, a ciência na 

literatura, a ciência na política. Era a ciência como salvação, retomando-se, nas 

elites que a promoviam, os elos visíveis das reformas pombalinas. (FAORO, 1992, p. 

11) 
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 Sem falar no caráter despótico da modernidade pela via científica, como bem resgata Faoro em 
sua análise da obra O Alienista, de Machado de Assis: ―a ciência, impenetrável ao entendimento do 
vulgo, retira a este o poder de contestá-la‖ (1992, p. 15) 

 



 O mesmo autor conclui que o positivismo pombalista produz, neste século, 

dois frutos tardios: 1937 e 1964. ―Em ambos os momentos, o estamento militar (...) 

proclamou-se modernizador, reformador, com o progresso dentro da ordem‖. 

(FAORO, 1992, p. 11) Percebe-se que Josué de Castro, na sua busca por realizar 

uma política científica, como declarou em seus discursos, indicava ser herdeiro 

desta tradição política nacional do início do século XX. 

 Outrossim, a criação de diversas universidades gerou um espaço privilegiado 

para a proliferação dos quadros técnico-científicos que deveriam atuar na burocracia 

estatal e no planejamento das novas políticas sociais brasileiras, conseqüentemente, 

o discurso do racismo científico como justificativa política perde rapidamente terreno, 

sendo agora substituído pelos males da fome.  

 Sobre a importância da ascensão das universidades para a alteração no 

curso das formulações sobre o atraso nacional, comenta Schwarcz (1993, p. 22) que 

os institutos históricos viram-se ―ameaçados em seu predomínio e autonomia com a 

fundação das primeiras universidades do país‖ e que isto foi um fator chave para se 

compreender a decadência do evolucionismo social como paradigma teórico 

dominante até os anos de 1930 no país. 

 

 

1.1 JOSUÉ DE CASTRO E O PROJETO DE SÍNTESE CIENTÍFICA 

 

 Em sua história intelectual, Josué de Castro percorreu uma trajetória de 

estudo sempre analisando questões relacionadas ao problema alimentar. Ao abordar 

a questão da educação alimentar como sendo uma política de interesse de Estado 

Moderno brasileiro, Castro representou uma nova preocupação no campo médico, 

sintetizando as pautas do higienismo e do sanitarismo. Procurava, assim, associar 

outras ciências, em uma perspectiva mais complexa: 

 

Ao afirmarem que a fome/subalimentação era um fato social sui 
generis, os intelectuais indicavam que esse fato só poderia ser 
compreendido nos marcos da biossociologia pela intersecção do 
método fisiológico com o método geográfico, definindo, assim, a 
especificidade de uma ciência que pretendiam constituir. (LIMA, 
2000, p. 52) 

  



 Apesar de haver iniciando o seu estudo voltado para a alimentação no 

Nordeste do Brasil, uma cadeia de associações rapidamente levou Josué de Castro 

para o estudo da alimentação em todo o território nacional, na América Latina e no 

mundo, buscando seus indicadores, caracterizando hábitos e prescrevendo políticas 

mitigadoras da fome, seja enquanto fenômeno de natureza quantitativa e explícita ou 

qualitativa, decorrente de desequilíbrios nutricionais.  

 Mas o que representa a temática da fome para Castro? Em sua primeira obra 

sistematizada como tese de Livre Docência para ingresso na cadeira de Fisiologia 

da Faculdade de Medicina do Recife, ele afirma que o estudo da alimentação 

permite conhecer até que ponto os fatores geográficos condicionam a cultura 

nacional. Logo o seu estudo ―veio fixar em seus limites precisos, a atuação dos 

fundamentos biológicos de nossa organização cultural‖. (CASTRO, 1939, p. XVI)  

 A relação entre o social e o biológico é, por sinal, a chave de compreensão 

para uma análise dos primeiros escritos de Josué de Castro. Para ele, a realidade 

possui duas dimensões fundamentais que lhe são organicamente interligadas: a 

cultural e a biológica. 

 Deste modo, a alimentação é tratada em sua obra como uma ―ponte‖ ou 

―dispositivo‖ que conecta o meio natural ao meio cultural. Logo, pode-se afirmar que 

o seu empreendimento intelectual considera de forma complementar não excludente 

os dados geográficos, como clima e solo e os dados humanos, como hábitos e 

costumes. 

 Com isto, depreende-se que o estudo do fenômeno da fome teve, para 

Castro, uma dimensão epistemológica mais ampla do que a princípio possa 

aparentar. A fome, como uma forma de carência alimentar simboliza a síntese dos 

problemas sócio-econômicos e médicos enfrentados pelo Brasil e pelo resto dos 

países subdesenvolvidos. 

 Um exemplo deste raciocínio pode ser apontado na segunda edição do livro 

Documentário Nordeste, em 1957. Nela, Castro organizou a obra como um tripé: 

contos, estudos sociais e estudos biológicos, com o intuito de sintetizar os principais 

elementos da realidade do Nordeste brasileiro.  

 Na primeira parte da referida obra são expostos oito contos, dentre os quais, 

cinco foram a base para a futura obra Homens e caranguejos. Neles Castro buscou, 

por meio da liberdade e da sensibilidade permitidas a uma produção de natureza 

artística, captar as angústias e dilemas morais daqueles que não tem o que comer, 



como indica este trecho do conto denominado A Sêca: ―que será melhor: morrer de 

fome e de sêde na sua própria terra ou emigrar para morrer de fadiga e de vergonha 

na terra dos outros?‖ (CASTRO, 1957, p. 52) 

  Na segunda parte, denominada ―Estudos Sociais‖ Castro ataca os 

preconceitos de raça e de clima, aponta a economia nacional como o foco analítico 

da fome e expõe o seu estudo sobre as ―Condições de vida das classes operárias do 

Nordeste brasileiro‖, comprovando a sua tese de que o mal é de fome e não de raça.  

 No Documentário Nordeste há um capítulo chamado ―O Nordeste e o 

Romance brasileiro‖, no qual Josué de Castro aponta sua idéia de ciclos de vida da 

cultura que se autocriam, posto que as produções humanas políticas, morais e 

estéticas, as quais organicamente compõem a cultura, impulsionam-se no sentido 

em que o próprio desenvolvimento da diretriz cultural as conduz, não restando muito 

ao indivíduo a não ser acompanhá-lo.  

 Neste mesmo capítulo, enquanto Castro analisa os escritores do chamado 

romance nordestino, como Graciliano Ramos, Jorge Amado, Jorge de Lima, José 

Américo, Raquel de Queirós e José Lins do Rêgo, discriminados por seu extremo 

realismo, parece que também estar falando sobre si mesmo, como se percebe no 

trecho: ―Gente sem-cerimônia e principalmente sem belas mentiras convencionais. 

Gente que cumpre com o compromisso de sinceridade a que me referi e cria 

naturalmente a arte verdadeira.‖ (CASTRO, 1957, p. 65)  

Na seqüência, Castro deixa perceber que a diretriz cultural que arrastou a sua 

geração impactava diretamente a autocompreensão do Nordeste, pois:  

 

De há muito sentia o Nordeste a sua tragédia, mas só agora, através 
da experiência cultural, ele compreendeu esta tragédia. O romance 
do Nordeste foi a revelação brusca deste momento de compreensão 
e interpretação humanas – de unificação da inteligência e da 
sensibilidade brasileiras. (CASTRO, 1957, p. 65-66) 
 

 Contribuir com a autocompreensão Nordeste era também a missão intelectual 

de Castro nesta obra, o qual unia inteligência e sensibilidade no campo científico 

para desvendar sua realidade. Assim, na terceira parte de Documentário Nordeste 

Castro apresenta uma descrição do ambiente natural que compõe o meio rural 

nordestino e suas opções de ―alimentos bárbaros‖, seguido dos seus estudos sobre 

o valor biológico da mucunã.  



Com isto, completa o seu intuito de compreender o Nordeste a partir do que 

chamou de ―bio-sociologia‖, ou seja, um estudo da população por meio de análises 

cruzadas entre ―os dados estatísticos e econômicos de índole puramente social com 

os dados de indagação biológica das classes sociais‖. Logo, Castro vislumbra que 

por meio de ―índices antropométricos e biométricos, teríamos um quadro explicativo 

de nossas possibilidades econômicas e de nossa evolução social. Seria uma 

tentativa de interpretação histórica e econômica à luz da bio-sociologia.‖ (1957, p. 57 

e p. 78) 

 Utilizando uma análise de matriz positivista, comenta Castro: ―a evolução 

cultural se processa como num organismo, com suas fases de crescimento, de 

maturidade e de velhice‖. (CASTRO, 1957, p. 61) Sobre a adoção deste paradigma 

científico para empreender a análise da realidade brasileira, Sérgio Buarque de 

Holanda (1995, p. 158) afirma que nenhum deles foi mais assimilado que o 

Positivismo: "é realmente edificante a certeza que punham aqueles homens no 

triunfo final das novas idéias". O positivismo e suas certezas evolutivas vinha no 

sentido de responder uma questão central, que a partir de meados do período 

imperial já se avizinhava para os intelectuais brasileiros: ―como viabilizar uma 

civilização nos trópicos?‖ (HERSCHMANN; KROPF; NUNES, 1996, p. 19)  

 No caso de Josué de Castro seu viés positivista se originava nos 

pressupostos da chamada ―medicina social‖. Este viés de seu pensamento permite 

que se compreendê-lo como parte do processo histórico de desenvolvimento da 

proposta higienista brasileira. O advento do pensamento higienista, nas primeiras 

décadas do século XX, trouxe explicações que permitiriam redimir o Brasil de uma 

visão fatalista apresentada pelas teorias da ―eterna inferioridade‖, baseadas em 

argumentos climáticos e de composição racial.  

 Com o desenvolvimento dos estudos médicos, foram gerados dados realistas 

sobre a população e suas condições de vida, os quais se coloriam de fortes 

intenções políticas, como analisam Lima e Hochman (1996, p. 23):  

 

O papel atribuído ao médico não pode ser dissociado da crítica à 
República, especialmente dirigida à adoção do federalismo na Carta 
Constitucional de 1891. (...) Atribuir à ciência, mais especificamente à 
medicina, o papel-chave de uma nova organização nacional parece 
sugerir ainda um novo elemento de oposição. (...) Essas imagens 
alcançavam legitimidade à medida que, como afirmavam, baseavam-



se no conhecimento do ―Brasil Real‖, através das viagens científicas, 
em contraste com a idealização do país...  

 

 A disputa entre o realismo médico e a idealização dos bacharéis, como 

discursos para a explicação e a criação das diretrizes nacionais, é comentada por 

Castro ao longo de todo o prefácio da terceira edição de ―O problema da 

alimentação no Brasil...‖ Nele, o autor aponta não estar satisfeito com a forma 

confusa, vaga ou poética que os pensadores brasileiros tratam os dados referentes 

ao meio, ao clima ou à raça15, verificando a falta de compromisso científico das 

análises predominantes até então.  

 Verifica-se nele a mesma paixão observada em seu colega de faculdade e 

intelectual inspirador, Artur Ramos, segundo Barros (2004, p. 130): 

 

Arthur Ramos é de uma geração, depois muito perseguida, que tem 
a concepção de que a ciência só teria sentido se fosse uma ciência 
aplicada. Se a medicina serviria para curar as doenças, as ciências 
sociais serviriam para intervir, curar as mazelas, vencer os desafios 
da sociedade. 

 

 Ao ressaltar os estudos sistemáticos iniciados pela escola médica brasileira, 

Castro observa que os mesmos marcaram o início de uma mudança na atitude dos 

sociólogos nacionais, os quais passaram a valorizar ―os processos de ordem 

biológica, as condições gerais de vida e de higiene, como fatores antropológicos e 

sociais‖. (CASTRO, 1939, p. XVII, grifo nosso) Diante disto, deixa claro os seus 

esforços no sentido de contribuir com este processo iniciado pela escola de 

medicina, estimulando com suas pesquisas uma necessária mudança de postura da 

intelectualidade nacional. 

 Tal mudança de atitude clamada por Castro segue em duas direções 

distintas: na necessária formação de um olhar interdisciplinar por parte dos 

pesquisadores e na aquisição de uma postura mais científica por parte da 

intelectualidade nacional, a qual costumeiramente se mostrava mais adepta das 

―generalidades do que dos detalhes enfadonhos (...) se deixando seduzir 

espiritualmente pelo brilho das elites estrangeiras, mas resistindo insensíveis à 

eloqüência sizudas das estatísticas nacionais‖. (CASTRO, 1939, p. XX) 
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 Nesta oportunidade Josué de Castro não deixa de reforçar sua antipatia por Gilberto freire, 
afirmando que o mesmo ―aborda a alimentação mais por seus aspectos pitorescos do que 
propriamente por seu lado científico‖ (CASTRO, 1939, p. XIX) 



 Portanto, observa-se que Josué de Castro tinha plena consciência de seu 

papel propedêutico para o desenvolvimento das ciências sociais brasileiras, 

desenvolvendo um ousado projeto de síntese das explicações sobre o 

subdesenvolvimento até então dominantes no cenário nacional. Além da síntese 

intelectual, ele também buscou ser um exemplo de uma nova postura científica 

nacional, a qual visava ―reajustar os valores reais da prática e da teoria‖. (CASTRO, 

1939, p. 4) 

 Tal reajuste deve-se ao descompasso sentido pelo autor entre as teorias 

européias e a realidade nacional. Para ele, a busca de criação de modelos 

explicativos que considerassem os fatores nacionais e locais era uma missão 

intelectual superior. A existência deste paradoxo temporal e social entre as teorias 

importadas e suas aplicações foi um fenômeno destacado por Lilia Schwarcz (1993), 

quando a mesma busca compreender os ―homens de ciência‖ do início do século 

XX. Em sua análise, estes homens buscaram uma brecha na qual as 

particularidades nacionais coubessem nas teorias européias, produzindo com isso 

saídas originais para a acomodação de diferentes modelos estrangeiros, dos mais 

diversos e até mesmo opostos matizes teóricos. Comenta a autora: 

 
Misto de cientistas e políticos, pesquisadores e literatos acadêmicos 
e missionários, esses intelectuais irão se mover nos incômodos 
limites que os modelos lhes deixavam: entre a aceitação das teorias 
estrangeiras (...) e sua adaptação a um povo a essa altura já muito 
miscigenado. (SCHWARCZ, 1993, p.18) 
 

 Por conseguinte, é uma necessidade teórica de Josué de Castro superar 

tanto o tecnicismo materialista, o qual é por ele considerado como desprovido de 

profundidade espiritual, quanto os devaneios descolados da realidade, presentes 

nas análises classicistas. Com isto, sua perspectiva intelectual buscava de um ―meio 

termo‖ que conciliasse o realismo e uma boa fundamentação teórica. Mais adiante 

Castro detalha como procede na constituição do seu realismo crítico: ―Sobre um 

lastro de cultura bem fundamentado, o espírito de investigação científica levanta 

deduções seguras, baseadas na observação e na experimentação técnicas‖. 

(CASTRO, 1939, p. 4) 

 Para formar este ―lastro de cultura‖ Castro inclui autores variados, convivendo 

com um campo multidisciplinar de contribuições teóricas como Afrânio Peixoto, 

Roberto Simonsen e Câmara Cascudo. Afrânio Peixoto é elogiado por Castro como 



sendo um dos primeiros intelectuais a perceber esta conexão entre natureza e 

cultura em sua obra ―Clima e Saúde‖, de 193816. Já Roberto Simonsen recebe 

atenção pela sua ―História econômica do Brasil‖ ressaltar os recursos naturais 

disponíveis à população nas diversas fases de nossa colonização. Enfim, Câmara 

Cascudo, em sua obra ―Viajando pelo Sertão‖, é lembrado por ter explorado a 

cozinha nordestina e os preceitos alimentares locais. 

 Além destes, outros autores de espectro mais à esquerda como Caio Prado 

Jr. e Celso Furtado, por exemplo, foram se somando às análises de Castro durante 

o processo de acirramento da luta de classes no Brasil pós Segunda Guerra 

Mundial, suas reflexões progressivamente para um campo teórico crítico. Contudo, o 

fio condutor de sua teoria se manteve fixo na questão da fome. Nascimento (2002) 

destaca que a questão posta como fome conduz a uma interpretação mais estrutural 

da sociedade, enquanto a questão da nutrição remete mais a um campo técnico e 

particular da realidade. 

 Isto porque a fome do povo sempre foi um assunto considerado tabu na 

sociedade brasileira, como afirma Castro na obra ―Fisiologia dos Tabus‖. O tabu aqui 

referido por ele vem de seus estudos no campo da psicanálise, interesse que surgiu 

quando era estudante de medicina e conviveu próximo a Arthur Ramos. (SILVA, 

1998) Este termo é apresentado por Freud em Totem e Tabu como um conjunto de 

―regras de evitação‖, mecanismos culturais que servem para repelir os primitivos 

desejos incestuosos, sejam eles conscientes ou não. Já Castro percebe que há um 

fundamento moral na origem da interdição dos estudos sobre a fome: ―baseia-se no 

fato de que o fenômeno da fome, tanto a fome de alimentos como a fome sexual, é 

um instinto primário e por isso um tanto chocante para uma cultura racionalista como 

a nossa...‖ (CASTRO, 1984, p. 31) 

 Deste modo, deve-se compreender o tabu como algo que é proibido por não 

se ter controle sobre, sendo a forma como a cultura lida com os fenômenos de 

natureza ambígua, como espaços intersticiais, pertencentes à duas ordens_ social e 

natural. Também, vê-se que a função política do tabu é manter o poder vigente e a 
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 ―Demonstrou-se que há uma antropologia de ricos e de pobres, Isto é, de supernutridos e 
desnutridos, podendo Binet,... denunciar o pauperismo, somaticamente, pois meninos pobres, de 14 
anos, tinham 1 m 46, enquanto os ricos, da mesma idade, mediam 1m,50; homens pobres orçam por 
1m,64, em média, enquanto os ricos têm 1m, 68. Como há uma antropologia, há uma fisiologia de 
classe.‖ (PEIXOTO, 1975, p. 113) 

 



distinção entre os grupos. Partindo desta compreensão é que se percebe como e 

porque Josué de Castro escolheu a fome como temática de pesquisa, pois a mesma 

se encaixa no projeto de síntese bio-social na qual se aventura. Neste caso, a 

medicina, com seu o olhar biológico sobre os fenômenos humanos poderia auxiliar 

as ciências sociais a se livrarem de suas interdições de natureza cultural: no caso o 

fenômeno social da fome.17 

Assim, o corpo do indivíduo se lhe apresenta também como uma síntese do 

meio geográfico, da cultura e dos determinantes biológicos, daquilo que é externo e 

interno; como relata no prefácio de ―Homens e caranguejos‖ poeticamente: ―Cedo 

me dei conta deste estranho mimetismo: os homens se assemelhando, em tudo, aos 

caranguejos...‖ (CASTRO, 1967, p. 13) 

 Daí o seu entusiasmo pela fisiologia: ―No período fisiológico atual se estuda o 

organismo antes de se pesquisar a doença‖. Tal distinção ocorre em comparação 

com os tempos abstratos em que a medicina se baseava nos ―miasmas‖ (fase 

empírica) e também em contraste com o seu outro extremo mais recente, ―em que o 

micróbio era tudo‖ (exagero microbiológico). Em comparação com estes dois 

momentos da prática médica, o autor afirma que a atual fase fisiológica o corpo era 

a realidade material, fato este que se constitui ―numa diferença tão grande quanto do 

aeroplano ao carro de boi‖. (CASTRO, 1939, p. 5)  

 A intenção de superar dualismos interpretativos se vê novamente numa obra 

de maturidade de Josué de Castro ―Geografia da Fome‖, cujo subtítulo se lê: ―o 

dilema brasileiro: pão ou aço‖. O pão representa a busca de uso racional dos 

recursos naturais, planejados no sentido de atender prioritariamente as 

necessidades alimentares da população, base social indispensável ao 

desenvolvimento.18 

 Já o aço representa a revolução industrial e a tecnologia crescente no setor 

produtivo, cujo advento consome de forma desordenada uma grande quantidade de 

recursos naturais a partir das necessidades do mercado, não dos homens. Contudo, 

a proposta de Castro não se apóia em um dualismo excludente, ela aponta para a 
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 Afirma Freud em Totem e Tabu (1974, p. 182): ―Ficarei satisfeito se estas poucas observações 

chamarem a atenção para muitos aspectos em que a psicanálise atua como intermediária entre a 
biologia e a psicologia‖. 
18

 O pão também remonta ao lema bolchevique: ―paz, terra e pão‖, palavra de ordem que expressava 
respectivamente as propostas centrais da Teses de Abril: a saída da Rússia da guerra, a divisão das 
grandes propriedades entre os camponeses e a regularização do abastecimento interno. 



necessidade de um modelo de desenvolvimento conciliador, racional e humanizado, 

seguindo o desafio proposto por ele: ―Realizamos uma revolução material, mas 

recuamos diante de uma revolução mental.‖ (CASTRO, 1964 apud MELO, NEVES, 

2007, p. 43) 

 Deste modo, pode-se concluir que a fome como ―expressão biológica dos 

males sociológicos‖, trouxe para o pensamento de Josué de Castro categorias de 

análise como corpo e saúde (por meio da fisiologia), alimentação (intercalando a 

nutrição e a antropologia) e ecologia (como alternativa geopolítica), com fins de 

conciliar a velhas dicotomias no campo das ciências, entre as explicações 

culturalistas e as teorias raça/meio e, no campo dos modelos políticos, entre o 

capitalismo e socialismo.  

 Portanto, é o esforço de síntese intelectual que torna as análises 

empreendidas por Castro tão realistas e irrefutáveis, é assim um pensamento 

agregador, como afirma Nascimento (2002, p. 99):  

 

É a partir dela [a medicina] que agrega outras teorias e métodos para 
uma compreensão maior do seu principal objeto de estudo. As 
Ciências Sociais surgem na obra de Castro, sem excluir os 
conhecimentos médicos, biológicos e nutricionais adquiridos. 

 

 Afirma também Nascimento (2002, p. 13) que a sociologia de Castro tem por 

características centrais as influências do humanismo de caráter pragmático, da 

medicina social de base higienista e do marxismo, no que tange as análises do 

colonialismo e o modo de produção feudal no Brasil. Marca também sua produção 

intelectual a crítica à teoria Malthusiana, a organização de uma nova abordagem 

metodológica de caráter interdisciplinar e a forma ensaística de sua escrita. 

 Igualmente, Nascimento (2002) prossegue afirmando que a fome, enquanto 

um fenômeno social, o subdesenvolvimento e o ecologismo são conceitos centrais 

para uma compreensão do pensamento de Josué de Castro. A dualidade como 

instrumento de interpretação do Brasil é outro aspecto característico do pensamento 

de Castro, mesmo que muitas vezes se apresente como um ponto de partida para 

que, no transcorrer de sua argumentação o autor possa promover uma superação 

da lógica dualista existente nas explicações de sua época. 

 É importante ressaltar que Josué de Castro não fugiu do debate ideológico e 

passou a incluir em suas análises, principalmente após a Segunda Guerra Mundial, 



questões polarizadoras como riqueza/pobreza, agricultura/indústria, guerra/paz. 

Contudo, percebe-se que até então a medicina social permanecia sendo a matriz 

epistemológica de sua produção intelectual, mantendo firme a sua ambição de 

relacionar, como fora exposto anteriormente, o biológico e o social. Tal 

empreendimento se baseou na concepção positivista de ―organismo social‖ em 

conjunto com a ampliação da concepção de doença não apenas como falta de 

saúde, mas como ausência das condições mínimas de salubridade, ramificando em 

escala a cadeia causal de fatores a serem considerados em uma anamnese clínica. 

 Ao se observar o percurso de publicações de Josué de Castro, percebe-se 

que os seus primeiros interlocutores eram médicos e a sua extensa bibliografia dos 

anos de 1930 está voltada para questões de alimentação. Na década de 1940, aflora 

nos escritos de Castro a preocupação com o subdesenvolvimento, o qual passou a 

relatar a fome como uma estratégia de dominação entre colonizadores e 

colonizados. Sobre esta mudança, reforça Nascimento (2002, p. 92) que o fenômeno 

da fome, a partir da obra Geografia da Fome, deixa de ser visto ―somente como 

fenômeno puramente social ou biológico‖ e adquire também uma perspectiva 

histórica. 

 A crítica ao sistema colonial vai se ―encaixando‖ no discurso médico de 

Castro de modo complementar, visto que um dos principais traços da medicina 

social é o seu método multicausal, sua lógica inclusiva. Além disto, é importante 

salientar que os primeiros escritos médicos de Josué de Castro já se constituíam em 

argumentos anti-racistas, fazendo frente aos estudos eugenistas, considerados por 

ele como pouco sérios do ponto de vista científico. Defendia a tese denominada ―mal 

de fome e não de raça‖, como analisa Vasconcelos (1999, p. 313): 

 

Observa-se que a tese do mal de fome e não de raça, formulada por 
Josué de Castro nos anos 30 – sua forma de interlocução com os 
cientistas de outros campos disciplinares que, à época, procuravam 
desfocar da questão biológica para a questão sócio cultual o 
preconceito de clima (meio) e de raça que se tinha sobre o povo 
brasileiro –, continuava, nos anos 44-55, ecoando entre os 
intelectuais do campo da nutrição. 
 

 Neste contínuo de análises em torno do mesmo eixo da fome, Castro chega 

na década de 1950 dialogando com as formulações típicas da esquerda brasileira, 

principalmente por meio da crítica ao imperialismo e a incorporação da questão da 



reforma agrária como uma das alternativas para a ampliação da oferta de alimentos 

à população. Além do próprio clima nacional de luta pelas Reformas de Base, a 

proximidade que Josué de Castro adquiriu nas campanhas de 1954 e 1958 com o 

movimento camponês, por meio do apoio recebido de Francisco Julião, certamente 

reforçou este movimento intelectual de aproximação com o discurso da esquerda 

brasileira. 

 Por conseguinte, pode-se afirmar que a partir dos anos de 1950 se iniciou 

uma fase tida como ―a mais sociológica de Castro‖, principalmente com sua obra 

Sete Palmos de Terra e um caixão e O Livro negro da Fome. Nesta época passa a 

ser conhecido como ―o advogado do terceiro mundo‖ e confundido com um pensador 

de esquerda, face ―a uma posição reivindicatória e alarmista‖. (NASCIMENTO, 2002, 

p. 109) 

 A questão de ser ou não um pensador de esquerda não interfere na valorosa 

contribuição de Castro à Nutrição, Geografia, Medicina e Sociologia brasileira. Com 

o advento de sua cassação, pela ditadura militar brasileira em 1964, exila-se na 

França e publica Estratégia do desenvolvimento, obra que marca uma fase mais 

ecológica. Segundo Silva (1999), Castro volta-se para a questão ecológica como 

alternativa para pensar de desenvolvimento sustentável para o mundo.  

De modo cronológico, as publicações de Josué de Castro dispõem-se do 

seguinte modo: 

 

 

PERÍODO PUBLICAÇÕES 

Década de 
1930 

(1932) O problema da alimentação no Brasil 
(1936) Alimentação e Raça 
(1937) Documentário Nordeste 
(1937) Alimentação brasileira à luz da Geografia Humana 
(1937) Science et Tecnique 
(1938) Fisiologia dos Tabus 
(1939) Geografia Humana: estudo da paisagem cultural do mundo 
(1939) Alimentazione e acclimatazione unama nei Tropici 

Década de 
1940 

(1946) Geografia da Fome 
(1946) La Alimentación em los Trópicos 
(1948) Função social das Universidades 

Década de 
1950 

(1951) Geopolítica da fome 
(1954) A cidade do Recife 
(1955) Três personagens 
(1957) Ensaios de Geografia Humana  
(1957) Ensaios de Biologia Social 
(1957) O Livro Negro da Fome.  

Década de  (1965) Sete Palmos de Terra e um Caixão.  



1960 (1965) Ensayos sobre el Sub-Desarrollo. Buenos Aires. 
(1966) Adonde va la América Latina? Lima. 
(1967) Homens e Caranguejos.  
(1968) A Explosão Demográfica e a Fome no Mundo. Lisboa. 
(1969) EI Hambre - Problema Universal. Argentina. 
(1969) Latin American Radicalism. New York. 

1971 (1971) A Estratégia do Desenvolvimento. Lisboa. 

1980 
(póstumas) 

(1980) Mensagens. Bogotá. 
(1984) Fome um Tema Proibido. (Org.) Anna Maria de Castro. 

Quadro 2: Publicações de Josué de Castro 
Fonte: Castro (2003) e Nascimento (2002) 

 

O mais interessante sobre sua produção intelectual está justamente no fato 

de Josué de Castro ter analisado problemas ligados às condições de vida dos mais 

pobres, denunciando o grande número de pessoas despossuídas dos seus direitos 

fundamentais sem, contudo, haver de sua parte uma identificação política com o 

pensamento socialista. 

O mal estar causado pelo tema da fome, até então invisível ao conjunto da 

sociedade e às políticas de Estado no Brasil, tanto tinha relação com tabus morais 

como possuía grandes implicações políticas. Isto porque o fato de ter uma 

população faminta era um problema que afligia tanto os grupos da esquerda quanto 

da direita nacional. Os socialistas se preocupavam com as questões de como 

realizar uma revolução popular com um povo cuja fome lhes gerou danos até de 

natureza cerebral? Como falar de liberdade com um povo que não tem o que 

comer?19 Enquanto isso, os diversos grupos que compunham, com seus interesses 

específicos, a ala conservadora da política nacional, indagavam-se: como livrar o 

povo faminto de sua revolta? Como criar um cidadão brasileiro que leve o país, com 

segurança, para um futuro próspero? Esta segunda categoria de perguntas era a 

que de fato povoava as reflexões de Josué de Castro. 

Sem dúvida pode-se dizer que o primeiro grande mérito político de Castro foi 

o de ter trazido à tona um tema, tanto culturalmente quanto politicamente, bastante 

espinhoso de ser tratado. Além disto, o fato dele ser um médico, de ser 

mundialmente famoso e de não ser comunista, conferiu aos seus estudos uma 

penetração social espantosa para a época, muitos dos quais se transformaram 

inclusive em política pública.  
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 Dilema este que culminou com a estratégia de fazer a revolução em etapas, buscando 
primeiramente a garantia dos direitos fundamentais do cidadão por meio de uma revolução burguesa 
e, num segundo momento, radicalizar na luta pela socialização da riqueza. 



 É neste ambiente político e social de avanços e recuos que atuou Josué de 

Castro, um intelectual que buscou formular políticas sociais20 para alçar a parte 

―atrasada‖ da sociedade brasileira a um desenvolvimento compatível às 

necessidades de um incipiente capitalismo em expansão, tendo como enfoque o 

suprimento de suas necessidades básicas como um direito humano inalienável. 

Sobretudo, não aceitava que alimento e água fossem tratados como mercadoria, 

apontando os limites estruturais do próprio desenvolvimento capitalista, no Brasil e 

no mundo. 

 A identidade de Josué de Castro com sua terra natal, Pernambuco, enriquecia 

o cosmopolitismo de seu pensamento ao mesmo tempo em que o aproximava da 

geração de intelectuais pernambucanos anterior à sua. Isto se observa ao se ler:  

 

Procuro mostrar neste livro de ficção que 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: Afogados, Pina, Santo Amaro, Ilha do Leite. Esta é 
que foi a minha Sorbonne: a lama dos mangues do Recife, 
fervilhando de caranguejos... (CASTRO, 1967, p. 12) 

 

Os intelectuais que nasceram na cidade de Recife nas últimas décadas do 

século XIX, como Manuel Bandeira, Joaquim Cardozo, Antônio Austragésilo e 

Gilberto Freyre, constituíram uma geração na qual a saudade da tradição e dos 

costumes agrário-coloniais ―era um sentimento revelado por muitos e em grande 

medida cultivado tendo-se convertido em mote literário que nutriu muitas páginas de 

poesia e prosa que tiveram o Recife como tema‖. (ARRAIS, 2006, p. 15) 

Antes deles vieram Joaquim Nabuco e Oliveira Lima, denominados 

fundadores ou pelo menos ―catalisadores desse sentimento de apego ao passado, 
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 Consoante a este processo histórico mais amplo, as medidas de política social apresentam um 
caráter contraditório: elas se intensificam em plena crise econômica mundial, no início de 1930, sendo 
desenvolvidas numa situação política de governo autoritário: o Estado Novo. Este período da 
evolução das políticas sociais brasileiras é caracterizado por Wanderley Guilherme dos Santos como 
sendo de uma processual ―extensão regulada da cidadania‖, no qual os direitos dos trabalhadores 
eram reconhecidos pelo governo como forma de manter sua participação política sob controle, com 
isto tentou-se ―obter a aquiescência política do operariado industrial em troca do reconhecimento de 
alguns dos seus direitos civis‖. (SANTOS, 1987, p. 89) Assim, a ordem social se produz como 
resultado do conflito entre os interesses divergentes dos diversos atores sociais, tendo o governo 
como elemento-chave deste conflito, pois regula as relações sociais intervindo por meio de políticas 
públicas. Esta ordem social regulada ―confere‖ a cidadania àqueles cuja ocupação é reconhecida por 
lei, todos os não reconhecidos pelo Estado são representam uma espécie de pré-cidadãos. 



ou, ainda, os possuidores de um capital simbólico que lhes permitia se alçarem a 

esteios de uma tradição...‖ (ARRAIS, 2006, p. 36) 

O apego a esta tradição de estudos regionais pode ser notado na dedicatória 

da obra Geografia da Fome, diz ela: ―A Rachel de Queiroz e José Américo de 

Almeida, romancistas da fome no Brasil. A memória de Euclides da Cunha e Rodolfo 

Teófilo, sociólogos da fome no Brasil‖.  

Para além do aspecto filial, os estudos regionais têm importância cognitiva 

para Josué de Castro, conforme ele mesmo enuncia ao citar o geógrafo Vidal de La 

Blanche (Princípios de Geografia Humana, 1922): "entre as forças que ligam o 

homem a um determinado meio, uma das mais tenazes é a que transparece quando 

se realiza o estudo dos recursos alimentares regionais" (apud CASTRO, 1984, p. 35) 

Muito do sentimento que nutriu esta geração anterior a Josué de Castro 

advêm do fato dela ter presenciado, nas primeiras décadas do século XX, a 

economia capitalista nacional dinamizar a região centro-sul do Brasil e relegar ao 

segundo plano as capitais do Nordeste, que fundavam sua economia na 

monocultura açucareira. Deste modo, Pernambuco, que já tinha sido um pólo da 

economia nacional, passou a ser uma espécie de espectro de um passado colonial 

que necessitava ser superado pelo processo de modernização do país. 

Modernização esta que impactava pelo elevado grau de impessoalidade de suas 

relações sociais, gerado nos intelectuais regionalistas agudas observações sobre os 

problemas decorrentes do modo desagregador da vida moderna. 

O aspecto da trajetória pessoal também foi um elemento que aproximou 

Josué de Castro de seus predecessores, visto que todos tiveram que completar seus 

estudos fora de Recife, na maioria dos casos, no Rio de Janeiro. Sobre a 

importância da então Capital Federal para carreira política ou intelectual dos 

provincianos – como foi o caso de Barbosa Lima Sobrinho e Mário Rodrigues _ 

Arrais (2006, p. 22) salienta que ―nas primeiras décadas do século XX as ambições 

mais altas não podiam ser satisfeitas nessa metrópole regional, de modo que as 

viagens ao Rio de Janeiro eram necessárias...‖ 

Tal deslocamento ou desterro ocorria em um momento bastante criativo da 

produção intelectual destes autores, provocando uma complexa combinação entre 

as fortes raízes regionais e uma trajetória cosmopolita. Este acontecimento ajudou a 

desenvolver nos pernambucanos exilados de seu chão uma forte articulação entre 

os elementos locais e universais, variando em suas nuances particulares.  



Ainda, quanto ao aspecto de uma possível herança geracional de Josué de 

Castro, Zaidan Filho (2003) comenta que: ―Inicialmente é possível localizar a origem 

do pensamento de Josué de Castro no interior da geração regionalista do Nordeste, 

que se organizaria em torno da liderança intelectual de Gilberto Freyre na década de 

1920‖. (2003, p. 84, grifo nosso) 

Segundo o autor supracitado, a partir dos anos 20, formou-se uma espécie de 

bloco defensor de uma ―brasilidade nordestina‖. O mesmo se contrapunha ao 

industrialismo dos modernistas de São Paulo, constituindo-se numa alternativa de 

compreensão sobre as vias do desenvolvimento brasileiro. Esta via valorizava o 

elemento regional como única forma possível de articular a cultura local às 

necessidades de unidade nacional e acusou o processo de modernização das 

cidades, de caráter higienista, como uma forma de descaracterização da cultura 

local. Logo, o processo de modernização que diluía as ricas tradições locais, fazia 

com que elas fossem o alvo das pesquisas por parte dos intelectuais 

verdadeiramente preocupados com seu povo e sua cultura. 

Mesmo descontando suas querelas pessoais com Gilberto Freyre, pode-se 

afirmar que Josué de Castro foi fortemente influenciado por este grupo intelectual, e 

isto o motivou a integrar magistralmente um ―esforço crítico e ensaístico contrário à 

modernização urbanística e sanitária, então vista como um processo de controle e 

uniformização estrangeira dos hábitos e da maneira de viver dos nativos (...)‖. 

(ZAIDAN FILHO, 2003, p. 84) Seus argumentos basearam-se na adaptabilidade das 

habitações populares ao meio ambiente local, relacionando seus materiais aos 

aspectos climáticos e ecológicos da região Nordeste.  

Deste modo, em consonância com os regionalistas, Castro percebe que a 

harmonia entre cultura e condições naturais tornam as saídas encontradas pela 

cultura regional superiores em relação aos cosmopolitismos importados. Segundo o 

autor, é a alimentação o elo que conecta meio e homem, relação esta que se dá no 

âmbito da cultura regional: 

 

Nenhum fenômeno se presta mais para ponto de referência no 
estudo ecológico destas correlações entre grupos humanos e os 
quadros regionais que eles ocupam, do que o fenômeno da 
alimentação _ o estudo dos recursos naturais que o meio fornece 
para a subsistência das populações locais e o estudo dos processos 
através dos quais essas populações se organizam para satisfazer as 



suas necessidades fundamentais em alimentos." (CASTRO, 1984, p. 
35) 

 

Porém, em uma análise mais detalhada, verifica-se que apesar de existirem 

alguns elementos de continuidade há no pensamento de Josué de Castro um 

aspecto central que o afasta da tradição intelectual pernambucana que o antecedia: 

o descompromisso com as oligarquias locais e uma perspectiva mais realista sobre a 

pobreza do povo nordestino. Esta pouca idealização do Nordeste em seus textos se 

deve, em grande parte, às influências neo-realistas e naturalistas de José Lins do 

Rêgo, Raquel de Queiroz, Graciliano Ramos e João Cabral de Melo Neto, seus 

contemporâneos. Estes brilhantes intelectuais ―criticaram ferozmente a idealização 

romântica da pobreza nordestina, ao constatarem que tal processo só havia 

beneficiado as oligarquias políticas da região‖. (ZAIDAN FILHO, 2003, p. 86) 

Em suas obras tais autores não encobriram os problemas regionais como a 

seca, o êxodo, a fome e o latifúndio a despeito da defesa de uma identidade 

nordestina. Ao contrário, souberam separar a riqueza cultural do seu povo das 

estruturas sociais que os mantinham em constante sofrimento. Logo, abriram o 

caminho para uma nova forma de reflexão crítica sobre os problemas nacionais, sem 

a necessidade de buscar modelos estrangeiros de capitalismo avançado ou, por 

outro lado, de recair em um saudosismo conservador. 

As influências intelectuais que instigaram Josué de Castro no debate sobre a 

temática alimentar estruturam-se, portanto, a partir dos dois grupos de influência 

supracitados: o olhar do médico-cientista e do intelectual regionalista. A fusão destas 

duas dimensões de sua formação formou o núcleo de suas convicções sobre a fome 

como um fenômeno bio-político, um problema cuja resposta deveria ser buscada por 

meio do conhecimento profundo das saídas encontradas pelos sertanejos, ou seja, 

pelo dado da adaptação cultural, definido por ele, na obra Geografia da Fome 

através do conceito de Ecologia, que lhe significa: ―o estudo das ações e reações 

dos seres vivos diante das influências do meio‖. (CASTRO, 1984, p. 35) 

Ao explicar a adoção do método geográfico interpretativo "da moderna 

geografia", Josué de Castro destaca que a obra Geografia da Fome não se trata  

 

estritamente de uma monografia geográfica da fome, em seu sentido 
mais restrito, deixando à margem os aspectos biológicos, médicos e 
higiênicos do problema: mas que encarando esses diferentes 
aspectos, sempre o faremos orientados pelos princípios 



fundamentais da ciência geográfica, cujo objetivo básico é localizar 
com precisão, delimitar e correlacionar os fenômenos naturais e 
culturais que ocorrem à superfície a terra. (CASTRO, 1984, p. 34, 
grifo nosso) 

 

Apesar dos males decorrentes do processo de modernização da sociedade 

brasileira também terem sido pano de fundo para os estudos de Josué de Castro, 

este não os percebeu como passíveis de serem solucionados, ou sequer 

minimizados, pela via do resgate da tradição. Também, este não se deixa levar 

pelas promessas industrialistas, as quais são vistas ainda com maior desconfiança.  

Sua questão não se coloca entre estes dois caminhos, mas na construção de 

uma via intermediária que se utilize dos avanços tecnológicos sem destruir os 

saberes da tradição, associando esforços para possibilitar condições alimentares 

dignas à população. Assim, Josué de Castro defende que, mesmo nos marcos de 

uma sociedade capitalista, os alimentos não sejam produtos exclusivamente 

econômicos, mas que sejam ligados aos interesses da saúde pública, ficando assim 

todo o seu ciclo de produção, distribuição e consumo sujeitos ao planejamento 

estatal, a alta tecnologia e fora do jogo do mercado. 

Para Castro, a crise do capitalismo pós-colonial é uma decorrência da 

exploração econômica colonial, a qual não se extinguiu plenamente com a 

independência nacional, pois permaneceu o ―pacto de exploração‖ que combinou a 

estrutura econômica agrária feudal e a modernização capitalista.  

Esta análise, de certa forma, é uma antecipação de Castro às interpretações 

que irão se difundir na década de 1970, sobre o processo de ―modernização 

conservadora‖, cuja obra de Barrington Moore Junior (1975) se volta para a 

compreensão do processo de industrialização e modernização capitalista na 

Alemanha e no Japão, o qual ocorreu de forma pactuada entre os setores industriais 

e rurais da burguesia. Moore Junior indica, que tal via não revolucionária 

condicionou na forma como o capitalismo se desenvolveu posteriormente nesses 

países, gerando regimes políticos autocráticos e totalitários e excluindo os 

trabalhadores (urbanos e rurais) dos benefícios da democracia. 

No Brasil, a apropriação da análise de Barrington Moore Junior de ―revolução 

pelo alto‖ era comumente associada à histórica frase do governador Antonio Carlos 

(MG), por ocasião do golpe que originou a Revolução de 1930: ―façamos a revolução 

antes que o povo a faça‖. Deste modo, Pires e Ramos (2009) indicam que o primeiro 



autor brasileiro a aplicar o conceito de modernização conservadora localmente foi 

Alberto Passos Guimarães, em 1977, adotando o conceito leninista de ―Via 

Prussiana‖ (principalmente teorizado por Ignácio Rangel) para desenvolver seus 

estudos sobre a concentração fundiária e do atraso institucional brasileiro.  

Apesar de não ter empregado esta nomenclatura, já em 1972 Francisco de 

Oliveira havia publicado ―A economia brasileira: crítica à razão dualista‖, obra em 

que analisa com excelência a forma como se deu a conciliação entre o crescimento 

industrial e a manutenção da estrutura agrícola nacional, afirmando que: 

 

Se é verdade que a criação do ‗novo mercado‘ urbanoindustrial 
exigiu um tratamento discriminatório e até confiscatório sobre a 
agricultura, de outro lado é também verdade que isso foi 
compensado até certo ponto pelo fato de que esse crescimento 
industrial permitiu às atividades agropecuárias manterem seu padrão 
‗primitivo‘, baseado numa alta taxa de exploração da força de 
trabalho. (OLIVEIRA, 1972, p. 19) 

 

De modo sintético, Manoel Correia de Andrade (1996) indica que existem três 

grandes questões que são apresentadas por Josué de Castro como sendo 

necessárias à solução do problema da fome no Brasil, são eles: a realização de uma 

reforma agrária, com a participação diretiva dos movimentos populares; o 

desenvolvimento da educação, incluindo em seu conteúdo temáticas alimentares e 

valores cidadãos e a redução das desigualdades regionais, em nível nacional e 

internacional. 

Estas questões são postas como resultantes de um processo de estudo 

interdisciplinar, pois Josué de Castro via 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. A maior parte dos estudos científicos sobre o assunto se 
limita a um dos seus aspectos parciais, projetando uma visão 
unilateral do problema. São quase sempre trabalhos de fisiólogos, de 
químicos ou de economistas, especialistas em geral limitados por 
contingência profissional ao quadro de suas especializações. 
(CASTRO, 1984, p. 34, grifo nosso) 

 

Este estudo se desenvolveu permeado por tensões, dentre as quais este 

capítulo destacou os limites entre ciência e literatura, marxismo e humanismo 



cristão, regionalismo e cosmopolitismo, desenvolvimentismo e agrarismo. Estes 

elementos não são tratados como paradoxos, mas harmonizados em uma coerência 

lógica que torna a obra de Castro uma empreitada de grande fôlego intelectual e de 

sincero esforço para compreender a problemática alimentar no Brasil e no mundo. 

Tais propostas indicam que Josué de Castro buscava soluções nos âmbitos 

macro e micro social, tornando-se difícil a empreitada de identificar todas as matrizes 

intelectuais do seu pensamento. Contudo, pode-se verificar que ele buscou em cada 

corrente teórica os elementos que acrescentassem possibilidades explicativas a um 

eixo temático ao qual não fugia: o problema da fome. 

Resta, por fim, conhecer como estes ―aparentes paradoxos‖ se apresentaram 

na experiência parlamentar de Josué de Castro, como sua visão reformista se 

apresenta entre os diversos grupos de direita e de esquerda. Enquanto teórico, a 

saída encontrada por Castro foi adotar uma lógica inclusiva dos dados médico-

sociais e econômicos, já como parlamentar, o trabalhismo nacionalista foi o campo 

fluido no qual este autor transitou e apresentou suas propostas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                     

"Vim o ano passado à Câmara Federal, 

eleito pelo povo de Pernambuco. 

Quando me candidatei, fi-lo com grande 

esperança de poder trazer ao 

Parlamento Nacional a modesta 

experiência que tenho dos problemas do 

nosso povo, das suas condições de vida 

que venho estudando há 25 anos, desde 

quando realizei o meu primeiro inquérito, 

na cidade de Recife, sobre as condições 

de vida das populações do Nordeste, em 

1932. Aqui chegando, verifiquei a minha 

falta de preparação." (Discurso de Josué 

de Castro em 23 de maço de 1956) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO SUPERIOR ESQUERDA: Sindicato dos ferroviários de apoio à candidatura de Castro - 1958 
FOTO SUPERIOR DIREITA: Prêmio Internacional da Paz, 1955 
FOTO CENTRAL: Frente do comitê da campanha de Josué de Castro no município de També – Zona da 
Mata pernambucana (1958) 
FOTO INFERIOR ESQUERDA: Josué de Castro e Francisco Julião no assentamento Galiléia, 1958 
FOTO INFERIOR DIREITA: Carteira funcional do Congresso Nacional (1955) 

 

 

 

 

 



2   O PRIMEIRO MANDATO PARLAMENTAR DE JOSUÉ DE CASTRO: 1954-1958 

 

“Faço este projeto para o futuro porque creio otimisticamente no futuro.” 

                                    Josué de Castro 
Discurso em Helsinque (1955) 

 

 

  Deve-se considerar a candidatura de Josué de Castro a deputado federal 

como o desenrolar de um processo que vem desde a época do Estado Novo, 

quando este autor assumiu cargos públicos por meio de nomeações, dentre elas 

para dirigir o Serviço de Alimentação da Previdência Social (SAPS) em 1940, para o 

Serviço Técnico de Alimentação Nacional (STAN) em 1943 e para organizar o 

Instituto de Tecnologia Alimentar, em 1944. Em 1945, o STAN é substituído pela 

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

1954. Período em que compartilhou (entre 1952 e 1956) a presidência do Conselho 

Executivo da FAO, Organismo das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação.  

 Diante disto, pode-se perceber que a existência prévia de uma carreira 

pública em cargos de confiança do governo federal preparou e estimulou Castro a 

prosseguir esta experiência de uma maneira mais autônoma, assumindo uma vaga 

de deputado federal pelo seu Estado – Pernambuco. Seu objetivo era poder 

contribuir de maneira mais ativa com a criação de leis e a ampliação de direitos 

sociais, como expõe em uma correspondência na qual convida o médico e amigo 

Arnaldo Marques (militante ligado ao PCB) para sair candidato a deputado estadual 

no pleito de 1954, a fim de combater ―as causas ‗do marasmo‘ que assola o 

Nordeste‖. (MELO; NEVES, 2007, p. 56) 

  Não se deve esquecer que, para além da decisão pessoal, Castro contou com 

uma conjuntura favorável ao seu ingresso na política partidária. O partido pelo qual 

se candidatou, o PTB, ―surgiu como uma solução pragmática, no contexto em que as 

presenças de um significativo partido de oposição (a UDN) e de uma forte esquerda 

organizada (o PCB) forçavam a tomada imediata de decisões políticas‖. (GOMES, 

2007, p. 58-59) Inspirado no Partido Trabalhista Inglês, estruturou-se a partir do 

Ministério do Trabalho, mobilizando lideranças sindicais e organismos 

previdenciários e adotou uma postura de terceira via frente aos extremismos 

políticos do período. A mesma atitude pode ser verificada na atuação política de 



Castro, assim como um progressivo movimento de radicalização no seu ideário 

trabalhista, conforme a crescente polarização política nacional. 

  O processo de nacionalização do PTB gerou a necessidade deste se 

desenvolver no Nordeste brasileiro, que em 1950 era reduto eleitoral do PSD e da 

UDN. Neste momento, Getúlio Vargas recorreu aos seus aliados, afim de que se 

candidatassem ao pleito de 1950 para, com isso, reforçar a bancada de apoio ao 

seu governo no Congresso Nacional e um dos convidados foi Josué de Castro. 

No campo eleitoral, os anos de 1950 apresentaram eleições diretas em todos 

os níveis, vivendo um rico momento histórico de pluripartidarismo com liberdade de 

organização partidária21. Neste cenário, os deputados foram eleitos por sufrágio 

universal, através do voto secreto e direto e do sistema de representação 

proporcional para os partidos políticos. Conforme consta no relato oficial da História 

da Câmara dos Deputados:  

 

O decênio de 1950 representa a luta pela aprovação dos grandes 
projetos nacionalistas e as transformações políticas e sociais. A 
Câmara dos Deputados se faz presente, transformando sua tribuna 
em local de grandes discussões e de debates nacionais. (BRASIL, 
2010) 

 

Nesta época, a efervescência política da sociedade brasileira impactava 

diretamente na organização do Estado, provocando mudanças de conjuntura em alta 

velocidade. Com a eleição de Getúlio Vargas, em 1950, a escolha de João Goulart 

para o Ministério do Trabalho acenou para o desabrochar de uma nova liderança no 

PTB, uma nova geração marcada pelas ―propostas nacionalistas e projetos de 

reformas sociais e econômicas, entre as quais estavam a extensão da legislação 

trabalhista ao campo e a reforma agrária‖.(GOMES, 2007, p. 71)   

Esta nova geração aproximou ainda mais o PTB do meio sindical e angariou 

uma crescente oposição das forças conservadoras, civis e militares. Com o suicídio 

de Vargas despontou a necessidade de o getulismo ser absorvido pelo sistema 

partidário, gerando um desafio organizacional e, mais ainda, um desafio ideológico 

de promover a distinção entre trabalhismo e getulismo. 
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 Anteriormente, de 1947 a 1948, o Partido Comunista Brasileiro foi posto na ilegalidade e 
perseguido pelo Governo Dutra, o que lhe reduziu o impacto eleitoral nos anos seguintes. 



Este ―trabalhismo sem Vargas‖, que buscava redefinir seu conteúdo, 

constituiu-se num campo aberto para os conflitos ideológicos, cujos principais 

expoentes eram: João Goulart, Fernando Ferrari, Lúcio Bittencourt, Leonel Brizola e 

San Tiago Dantas. Neste embate ideológico entre as lideranças do PTB consolidou-

se ―a proposta de um ‗novo e verdadeiro trabalhismo‘, opondo-se a um ‗velho e 

fisiológico‘ trabalhismo‖. Com isso, a ideologia trabalhista agregou o discurso das 

reformas de base ao seu repertório, num duplo esforço de afirmação do legado de 

Vargas e de renovação ideológica. Logo, pode-se afirmar que o segundo momento 

histórico do PTB se deu em meio a ―uma luta simbólica pelo controle do mais 

importante recurso de poder desse partido: a ideologia trabalhista‖. (GOMES, 2007, 

p. 75)   

Assim, além das fortes instabilidades políticas, articuladas pelas forças 

conservadoras e pelo alto comando militar22, neste período o Brasil passou pela 

consolidação do trabalhismo como legado de Vargas e como alternativa político-

ideológica de desenvolvimento nacional. Deste modo, tinha um passado, um herói, 

uma doutrina e necessitava construir um projeto de futuro, papel que coube a um 

presidente do PSD: Juscelino Kubitschek. 

O PSD e o PTB eram partidos irmão, sendo que a maior rivalidade no campo 

político-institucional brasileiro se dava entre eles e a UDN (com exceção de 

Pernambuco) cujo expoente parlamentar, Carlos Lacerda, configurava-se como 

agente catalisador do desequilíbrio político do Congresso Nacional. Sobre isto 

comenta Oliveira (2009, p. 48): 

 

Só quem teve oportunidade de assistir àqueles momentos viveu o 
clima de tensões e de radicalismo que dominava a política brasileira. 
Os dois lados em que se dividia a política não eram adversários, mas 
inimigos irreconciliáveis. À frente da aguerrida UDN, o talento 
vulcânico de Carlos Lacerda imprimia a linha de orientação, 
pregando regime de exceção da tribuna da Câmara, o qual seria 
exercido pelas Forças Armadas com a UDN. O regime proposto 
suspenderia a Constituição de 1946, ―até que o país voltasse à 
normalidade‖, o que tinha o objetivo de evitar a vitória eleitoral de 
Juscelino Kubitschek. 
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 De acordo com a observação direta de um dos mais antigos funcionários que assessorou a 
Câmara Federal: ―Até o dia 31 de janeiro de 1956, quando o presidente eleito em 03 de outubro de 
1955, Juscelino Kubitschek de Oliveira, tomou posse, a Câmara dos Deputados viveu momentos de 
grande agitação‖. (OLIVEIRA, 2009, p. 47) 



 A denominada ―banda de música‖ da UDN dificultou ao máximo a 

governabilidade do país tanto no governo Vargas e no governo do seu vice, Café 

Filho. Conturbou também a posse e a gestão de Juscelino Kubitschek, alegando a 

necessidade da obtenção de maioria absoluta nas eleições presidenciais. Através da 

bandeira política da moralidade e com forte presença de mídia, a UDN promoveu 

instabilidades políticas no país e fundamentou a nem tão oculta intenção de 

orquestrar um golpe de Estado.  

Não logrando êxito nestas primeiras tentativas, coube principalmente ao 

deputado Carlos Lacerda o ataque à honra pessoal do presidente Juscelino 

Kubitschek, utilizando-se de seu jornal Tribuna da Imprensa e de incendiários 

discursos na tribuna da Câmara dos Deputados. Além dele, os principais ―músicos‖ 

desta ―banda‖ eram, Milton Campos, Pedro Aleixo, Bilac Pinto, Adaucto Lúcio 

Cardoso, Guilherme Machado, Aliomar Baleeiro e Oscar Correia. (OLIVEIRA, 2009) 

  Apesar do impacto de sua atuação na Câmara dos Deputados, no mandato 

de 1954-1958 a UDN não formava maioria. Conforme a Secretaria do Tribunal 

Superior Eleitoral, dos 326 deputados federais que compunham a legislatura, 115 

eram do PSD, 70 da UDN, 66 do PTB e os demais 75 congressistas estavam assim 

distribuídos: 17 do PR, 10 do PSB, 07 do PTN, 06 do PDC, 03 do PL, 03 do PRP, 02 

do PST e 02 do PRT. (IBGE, 2010) 

 As constantes oscilações dos deputados do PSD, entre posições de apoio ao 

governo e de alinhamento conservador com a direita mais radical da UDN, fez com 

que o cenário de constituição de maioria parlamentar fosse sempre frágil e 

circunstancial. Mesmo antes do governo JK já se notava uma extrema fragilidade 

das alianças partidárias, como foi o caso do governo Dutra, o qual tendo sido eleito 

com o apoio do PSD e do PTB, posteriormente excluiu o segundo do ministério e 

incluiu a UDN, que havia sido seu principal oponente nas eleições de 1945. 

  Já do ponto de vista da local pernambucana, a candidatura de Josué de 

Castro afirmou-se num momento em que a cidade de Recife se encontrava bastante 

aberta às mudanças e fervia tanto politicamente como culturalmente, como afirma 

Pontual (1999, p. 95):  

 

O período que se segue à queda do Estado Novo e se prolonga pela 
década de 50 foi, também, de grande efervescência político-cultural 
no Recife. As contribuições multiplicaram-se, e o novo, marcado pela 
tônica da cultura popular, ao lado da permanência do regionalismo 



freyriano, forjou a riqueza cultural recifense. (...) Concomitantemente 
às novas expressões culturais, o cenário político dos anos 50 foi 
marcado por debates centrados nas questões das disparidades 
regionais, do subdesenvolvimento da região Nordeste e das reformas 
sociais, ou seja, buscavam os intelectuais propagar e difundir idéias 
cujo efeito fosse a reversão dos enunciados de miséria e de atraso 
regional. 

   

  Receptivo a este momento histórico, Castro entrou para o PTB se 

candidatou a Deputado Federal pelo estado de Pernambuco em 1950, mas não 

logrou êxito em sua primeira tentativa. Muito deste fracasso se deve ao fato do PTB, 

apesar de ser um partido de significativa importância no cenário nacional, não 

angariar apoio entre o operariado pernambucano. De acordo com o Anuário 

Estatístico do IBGE, nas eleições de 1950 o PTB não elegeu nenhum deputado 

federal no Nordeste brasileiro.   

 Segundo as análises de Melo e Neves (2007, p. 54) a eleição de 1950 foi um 

tanto atípica em Pernambuco, visto que as alianças locais foram comprometidas 

pelo pleito nacional: 

 

Getúlio esperava contar com o apoio do PSD (Partido Social 
Democrata) à sua candidatura, mas os pessedistas lançam a 
candidatura à Presidência de Cristiano Machado. Em função disso, o 
PTB decide apoiar em Pernambuco a candidatura udenista de João 
Cleofas de Oliveira, contra Agamenon Magalhães, antigo aliado e ex-
ministro de Getúlio Vargas. Essa é a razão por que Josué de Castro, 
na sua primeira candidatura a deputado federal pelo PTB, integra a 
Coligação Democrática, capitaneada pela UDN. Obtém 4.770 votos e 
o 16º lugar, sem conseguir eleger-se. 

  

 Assim, pode-se observar que por decorrência de injunções nacionais o 

cenário político pernambucano exigiu uma aliança extremamente conjuntural entre 

PTB e UDN, colocando Castro em uma situação desconfortável, pois seu discurso 

não era compatível com o eleitorado de João Cleofas (UDN) e sua ―Coligação 

Democrática‖. Além do mais, esta coligação não facilitava a penetração de Josué de 

Castro na zona rural, seu ponto fraco, já que era no interior do estado que o PSD 

tinha uma máquina eleitoral eficiente. Assim, em 1950 Cleofas pleiteou o governo de 

Pernambuco, dando apoio a Getúlio Vargas e sendo derrotado por Agamenon 

Magalhães, lançado pelo Partido Social Democrático (PSD). No ano seguinte, João 

Cleofas foi nomeado por Vargas para o Ministério da Agricultura, vaga pleiteada por 

Castro para a qual foi rifado.  



Nas eleições de 03 de outubro de 1954, Josué de Castro saiu novamente 

candidato pelo PTB à Câmara Federal. Neste segundo momento, lançou-se pela 

coligação Movimento Popular Autonomista, composta pelos partidos: PTB, PST, 

PSD, PDC, PSP, PRP, contra a Frente Democrática Pernambucana. Na ocasião, 

Josué de Castro recebeu 14.076 votos e se elegeu tendo por apoio estratégico o 

líder camponês Francisco Julião (PSB). Nesta época, o crescimento do mercado do 

açúcar promoveu uma sistemática expulsão do agricultor foreiro das terras em que 

trabalhava, causando revolta e favorecendo o surgimento das Ligas camponesas. 

Como analisou Vandeck Santiago (2001), o surgimento das Ligas Camponesas se 

deu do seguinte modo: 

No período 1945-1947, o PCB havia criado algumas organizações 
rurais que receberam o nome de ―Ligas Camponesas‖. Estas nunca 
se consolidaram, porém. Quando as entidades criadas por Julião 
começaram a aparecer, e todas sob a denominação de Sociedade 
Agrícola e Pecuária de Plantadores de Pernambuco (que era o nome 
surgido no Engenho Galiléia), a Imprensa conservadora passou a 
chamá-las de ―Ligas Camponesas‖ – era uma tentativa de 
vulnerabilizá-las, vinculando-as às organizações comunistas da 
década de 40. (SANTIAGO, 2001, p. 22) 

 

A truculência do governo Dutra (que culminou com a cassação do PCB em 

1947) conduziu os comunistas a uma política sectária de isolamento político, 

assentada na descrença da via institucional como veículo de transformação da 

sociedade. Com isto, a defesa do voto nulo foi a orientação adotada nas eleições de 

1950 tanto em âmbito nacional quanto local, liberando um grande contingente de 

votos comunistas para lideranças trabalhistas. Este fenômeno também se passou 

em Pernambuco, beneficiando Josué de Castro, o qual baseou sua campanha em 

uma conveniente ―indefinição‖ partidária, conforme ilustra o seu comentário: ―não me 

candidatarei como um homem de partido, como um militante da política...‖ (CASTRO 

apud SILVA, 1998, p. 114) 

Só em janeiro de 1955 a cidade de Recife adquiriu autonomia político-

administrativa, garantindo o direito de eleger seu prefeito ao invés do mesmo ser 

nomeado pelo governador de Pernambuco. No decorrer do processo, diversos 

setores da sociedade se juntaram em torno da luta pela emancipação política da 

cidade, promovendo um clima de união que auxiliou a confecção de frentes políticas 



e gerou uma reação contra-hegemônica que dominou o cenário político da cidade 

desde a década de 1950 até o golpe de 1964. 

 A grande disputa ideológica desses anos (1950), em Pernambuco, seria entre 

a visão conservadora, agrarista e ruralista do PSD e o pensamento nacional-

desenvolvimentista definido por uma frente de partidos que congregava os 

industriais, os estudantes, a classe média, os militares nacionalistas, os comunistas, 

socialistas, os católicos progressistas, além dos trabalhadores urbanos e rurais.  

Assim, na eleição 1950 o usineiro da UDN apoiado por Vargas, João Cleofas 

perdeu, pela primeira vez, a eleição para governador de Pernambuco. A vitória de 

seu rival, Agamenon Magalhães, do PSD, foi impulsionada pelos eleitores da região 

metropolitana do Recife e pelo voto nulo dos comunistas. Contudo, em 1952, o 

governador de Pernambuco Agamenon Magalhães morreu subitamente e uma nova 

eleição foi realizada, na qual a polarização entre os grupos PSD-UDN e PSB-PCB 

se cristalizou. O primeiro grupo lançou o nome de Etelvino Lins e o segundo o de 

Osório Borba e novamente a esquerda ganhava em Recife, apesar de perder no 

Estado, ao contabilizar os votos que vinham do interior. Deste modo, Etelvino Lins 

governou entre 1952 a 1954, contudo, a cada governo a direita pernambucana e 

suas oligarquias se viam mais desgastadas e acuadas. 

 Era o germe da Frente do Recife (oficializada nas eleições de 1955), em 

sintonia com a fase populista-desenvolvimentista pela qual passava o Brasil nos 

anos 1950. A luta do ―Petróleo é Nosso‖ e pela emancipação política de Recife 

gerou um ―espírito de frente‖ na busca de alternativas políticas de esquerda com fins 

eleitorais, visando recuperar o Estado e combater as formas retrógradas de se fazer 

política. Uma de suas maiores marcas foi o modo como realizou outra abordagem 

sobre a cultura popular, ―fazendo com que o exótico nos anos 1920, se 

transformasse em político a partir dos anos 1950 e em arma nos anos 1960. (SILVA, 

2007, p.4) Outro fator que reforçou uma a votação de Josué de Castro em 

Pernambuco foi a candidatura de Pelópidas Silveira a prefeito de Recife, uma cidade 

cujo pleito estava suspenso desde 1946 e que unificou os diversos segmentos da 

esquerda local, dentre eles o próprio Josué de Castro, o qual defendia Pelópidas 

Silveira como sendo: 

 
Um administrador progressista, e não um agitador social. Sempre foi 
um bom gerente que não batia nem prendia os seus operários. Que 
os respeita como homens e os estima como irmãos e que, por isto, a 



massa proletária do Recife já o elegeu por duas vezes prefeito do 
Recife. Seu suposto extremismo se funda exclusivamente em sua 
extremada resistência em cooperar com a reação cegamente 
anticomunista. (MELO; NEVES, 2007, p. 62-63) 

 

 De acordo com este trecho, pode-se notar que a oposição ao anticomunismo 

irracional era um dos principais fatores de união entre Josué de Castro e a 

esquerda, mesmo porque muitos dos perseguidos eram intelectuais amigos de 

Castro. A este fator, soma-se o nacionalismo, a empatia com o povo e a simpatia 

para com as reformas de base, que se tornaram bandeira comunista após o suicídio 

de Vargas. 

 Josué de Castro possuía também uma grande rede de relacionamentos com 

intelectuais e artistas, o que proporcionou que seu nome fosse bem aceito no 

cenário cultural pernambucano, como demonstra o artigo escrito pelo poeta e 

conterrâneo Ascenso Ferreira, conclamando sua eleição: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 O aprendizado com a derrota de 1950 fez Josué de Castro adotar uma 

estratégia eleitoral de aliança mais explícita e ostensiva com lideranças 

aproximando-se da população. Nesta segunda campanha, Castro ―além da 

formação de comitês descentralizados nos bairros recifenses e no interior, faz uma 

vigorosa articulação na área sindical‖. (MELO; NEVES, 2007, p. 56) Seu bom 

relacionamento com o PCB e com o PSB, proveniente de amigos intelectuais, 

permitiu a aproximação com lideranças populares, algo necessário para ampliar a 

base eleitoral, restrita ao seu perfil acadêmico. 

  Claramente, nesta segunda tentativa eleitoral, Castro se alinhou aos 

trabalhadores e seus órgãos representativos e isto, principalmente em Pernambuco, 

não seria possível sem a aquiescência do PCB. Como analisaram Melo e Neves:  

 

(...) Homens de espírito de Pernambuco! Mocidade estudiosa, que, sendo as 

esperanças do amanhã, não tendes o direito de olvidar o valor! Eleitores de 

todos os credos alucinados pelos dilemas das paixões! Meditai todos um pouco 

nesse dever que se impõe: Ajudar a cumprir o seu destino a esse “Gigante-de-

botas-de-seteléguas”, que vem recolhendo no seio todas as dores do mundo. 

Jornal do Commercio, 22/8/1954 



Nessas eleições o PSB lança Osório Borba para deputado federal e 
assume a posição de não incluir nas suas listas de votação 
candidatos indicados pelos comunistas, que não possuíam legenda 
legal desde a cassação do PCB no governo Dutra e negociavam a 
inclusão dos seus representantes em legendas de outros partidos. 
Em contraponto, o PCB faz constar em todas as suas publicações 
que Osório Borba não é o candidato apoiado pelos comunistas. E 
decide concentrar o seu apoio na candidatura de Josué de Castro. 
Osório Borba não consegue ser eleito. (2007, p. 56) 

 

  Desse modo, vê-se que a mudança de estratégia eleitoral de Castro permitiu 

um alinhamento entre suas idéias e sua base de apoio, fortemente alicerçada nos 

sindicatos, conforme pode ser observado no artigo da época: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para ampliar sua base social de apoio, inicialmente restrita à área urbana, 

Josué de Castro fez uma parceria eleitoral com Francisco Julião, então candidato a 

Deputado Estadual pelo Partido Socialista Brasileiro (PSB). Este último havia se 

tornado bastante conhecido pela população rural por ter, em 1948, assumido a 

defesa jurídica dos moradores do engenho Galiléia (localizado no município 

pernambucano de Vitória de Santo Antão), cuja experiência associativa se 

multiplicou pelo estado de Pernambuco, tornando-se nacionalmente conhecida como 

Ligas Camponesas e tendo Julião por um de seus líderes. 

  Este encontro de Castro e Julião, em reuniões e comícios, coroou um 

processo de amadurecimento intelectual no qual: 

 Reuniu-se, ontem à noite, o Conselho Consultivo dos Trabalhadores de 
Pernambuco, para deliberar sobre a escolha do candidato dos trabalhadores 
pernambucanos a deputado federal no próximo pleito de outubro. 
 Compareceram à reunião representantes de cinqüenta e um sindicatos da 
capital e interior, que numa unanimidade impressionante aclamaram o nome do 
cientista pernambucano professor Josué de Castro candidato das classes 
trabalhadoras para as próximas eleições. 
 O professor Josué de Castro, antes da deliberação do Conselho 
Consultivo, ouviu as reivindicações dos sindicalistas, aceitando-as todas e ainda 
acrescentando alguns itens do seu programa a essas reivindicações. 
 Entre outros compromissos assumiu o de instalar no Rio de Janeiro um 
escritório para atendimento de todas as reivindicações, que serão transformadas 
em projetos de lei em caso de sua eleição. 
 Usaram da palavra o Dr. Antonio Gurgel Valente, que discorreu sobre a 
personalidade e obra do professor Josué de Castro, e o Sr. Wilson de Barros 
Leal, que orientou os trabalhos. 
 

Jornal do Commercio, 11/8/1954 



 

A partir dessa parceria a questão agrária recebe uma maior atenção 
por parte de Josué de Castro que culminará na obra Sete Palmos de 
Terra e um Caixão em 1965, último livro do autor publicado no Brasil 
e uma obra de referência para quem se dedica à questão. 
(NASCIMENTO, 2002, p. 72) 

 

 Mesmo depois de eleito, Josué de Castro continuou participando de eventos 

técnicos e políticos, mergulhando definitivamente no debate da reforma agrária 

brasileira. Dentre estes eventos, destaca-se o Congresso de Salvação do Nordeste23 

realizado no Recife, em agosto de 1955. Com 1.600 delegados oriundos de amplos 

setores sociais como: profissionais liberais, industriais, comerciários, estudantes, 

representantes sindicais e das Ligas Camponesas, este congresso teve por 

documento final a Carta de Salvação do Nordeste, a qual expressa uma ―transição 

entre a concepção desenvolvimentista-idustrialista dominante nos anos 1950 e os 

ideários nacionalistas-reformistas em destaque no início da década de 60‖. 

(SOARES, 1982, p. 45) 

Além de lançar as bases para a posterior criação da SUDENE, pode-se 

considerar como resultado político imediato do Congresso de Salvação do Nordeste 

no Estado de Pernambuco o estreitamento da relação entre o PCB e a ala 

nacionalista do PTB, fortalecendo a formação da Frente do Recife. Conforme analisa 

Soares (1982, p. 46): ―A corrente nacionalista do petebismo, juntamente com os 

comunistas e os socialistas, formam o núcleo ideológico da Frente, dando-lhe 

também a necessária consistência eleitoral‖.  

 No mês seguinte, Josué de Castro, por meio da Organização das Nações 

Unidas para a Agricultura e a Alimentação (FAO), organizou (juntamente com 

Francisco Julião e o advogado Djaci Magalhães) o Primeiro Congresso de 

Camponeses de Pernambuco. Neste evento, cerca de 3.000 delegados ―desfilaram 
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 De maneira semelhante analisa Zaidan Filho (2005): ―O Congresso de Salvação do Nordeste 
propiciara uma aproximação do Partido Comunista com ala nacionalista de PTB. A corrente desse 
partido, juntamente com os comunistas e socialistas, formaria o núcleo ideológico da ‗Frente', dando-
lhe a necessária consistência eleitoral para desbancar o ‗pessedismo'. O primeiro grande resultado 
dessa articulação política foi a vitória do engenheiro e professor Pelópidas Silveira para a Prefeitura 
do Recife, em janeiro de 1955. Estava lançada, assim, a semente para a derrota eleitoral e política da 
maquina ‗pessedista', criada por Agamenon no Estado. Dessa maneira, nas eleições de 1958 para o 
Governo do Estadual, o embrião da experiência eleitoral de 55 deu forma a uma grande coalizão 
política, constituída pela UND, PCB, PSB, e PTB, reunindo industriais, sindicalistas, comunistas e 
socialistas, num acordo desenvolvimentalista para o Estado‖. 



com cartazes e instrumentos de trabalho pelas ruas do Recife‖. (MELO; NEVES, 

2007, p. 61) 

Sobre a aproximação de Josué de Castro com a temática da Reforma Agrária 

a pesquisadora Sirlândia Schappo (2011, p. 6) afirma isto se deu progressivamente, 

não sendo uma formulação muito clara em suas obras da década de 1940, “O 

pensamento de Josué de Castro, na primeira edição de Geografia da fome (1946), 

não esboça ainda um nítido projeto de reforma agrária objetivando uma ampla 

distribuição de terras, como em edições posteriores do livro‖. Contudo, suas 

experiências políticas na FAO e na Câmara dos Deputados lhe fizeram 

redimensionar a centralidade da Reforma Agrária como fator de combate à fome.  

Segundo a mesma autora analisa: 

 

É na década de 1950 que seus escritos e ações demonstram uma 
maior aproximação com as demandas dos movimentos sociais do 
campo. Nesse contexto, seus argumentos anteriores de combate ao 
latifúndio e a monocultura adquirem a conotação de um projeto 
político de reforma agrária como um fator imprescindível no combate 
à fome. A transmutação desses argumentos para uma esfera política 
institucional é instigada por uma série de relações com integrantes 
do PCB e das Ligas Camponesas, com destaque para Francisco 
Julião e Alberto Passos Guimarães. Com eles e com diversas outras 
personalidades, Josué de Castro desenvolve uma série de 
mobilizações, reflexões, projetos e debates sobre a questão agrária. 
(SCHAPPO, 2011, p. 7) 

 

  

Já no primeiro mandato Josué de Castro se tornou membro da Frente 

Parlamentar Nacionalista, um movimento pluripartidário formado em 1956 para 

defender o patrimônio nacional contra a desnacionalização da economia. ―Essa 

posição, por sinal, seria um dos motivos da forte perseguição política que Castro 

sofreria por ocasião do golpe militar de 1964‖. (NASCIMENTO, 2002, p. 75) Ainda, 

foi no primeiro mandato parlamentar que Josué de Castro se tornou vice-líder do 

PTB e Presidente da Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados.  

Uma atuação política tão intensa não o impediu de continuar sua carreira 

intelectual. Ao contrário, ―é ainda no primeiro mandato que, em 1957, lança três 

livros, sendo o último de grande impacto: Ensaios de Biologia Social, Ensaios de 

Geografia Humana e O Livro Negro da Fome, [...] obra que confirma sua posição 

política anti-imperialista‖. (NASCIMENTO, 2002, p. 76) 



 Apesar de ser um entusiasta do governo de Juscelino Kubitscheck, com o 

passar do tempo Josué de Castro iniciou algumas críticas ao seu programa 

desenvolvimentista, considerando-o ―pouco satisfatório para a erradicação da fome‖. 

Sua maior preocupação era, pelo menos, equilibrar o empenho demonstrado pelo 

governo em investir no setor industrial com o desenvolvimento setor agrícola 

brasileiro, desprestigiado durante o governo. 

 Apesar do anti-imperialismo de Josué de Castro e da Frente Parlamentar 

Nacionalista ter sido um movimento sob a orientação da esquerda brasileira, não se 

deve classificá-lo politicamente como sendo comunista, pois nesta época, a 

esquerda manifestou uma tendência ―no sentido de combinar Marx com o 

estruturalismo, com a psicanálise, com a econometria, etc.‖ Tal fenômeno, na 

perspectiva de Hobsbawm (1985, p. 101), ―comprova a expansão do pensamento 

marxista na cena intelectual do Ocidente, principalmente por volta dos anos 60‖ e 

dificultava bastante o intento de estabelecer ―uma separação rígida e precisa entre 

idéias marxistas e não marxistas‖.24 (HOBSBAWM, 1985, p. 101) 

 Como conseqüência prática desta expansão ideológica marxista, tem-se a 

ampliação social da aceitação de suas propostas, efervescência cultural de seus 

intelectuais e uma maior facilidade para se organizar políticas de frente ampla, 

aglutinando diferentes componentes sociais de orientação progressista. 

 A seguir, têm-se um quadro com todos os pronunciamentos do primeiro 

mandato (1954-1958) de Josué de Castro no Congresso Nacional, os quais se 

encontram em arquivo digital no acervo da Câmara dos Deputados: 
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 No caso de Josué de Castro, Renato Carvalheira afirma que este ―incorpora a reflexão cepalina, 
principalmente de Celso Furtado nos anos 50, de que a fome é uma conseqüência produzida pelos 
países desenvolvidos‖. (2002, p. 66) 

DATAS E TEMÁTICAS DOS DISCURSOS 

21/03/1955 ORDEM DO DIA 

Homenagem póstuma ao cientista inglês Alexandre Fleming.  

21/03/1955 ORDEM DO DIA 

Discussão do Projeto nº 4.149-A/54, que abre crédito pelo Ministério das Relações 
Exteriores para atender as despesas com a contribuição do Brasil as atividades da 
Universidade Internacional de Estudos Sociais.  

13/04/1955 GRANDE EXPEDIENTE 

Considerações em torno da passagem do 10º aniversário da morte de Franklin Delano 
Roosevelt  

25/04/1955 GRANDE EXPEDIENTE 

Homenagem à memória do sábio Albert Einstein.  



29/04/1955 ORDEM DO DIA 

Discussão do Projeto de Resolução nº 582-A/54, que cria Comissão Parlamentar de 
Inquérito para averiguar denúncia da imprensa sobre irregularidades no SAPS. 
Considerações em torno da missão norte-americana Klein e Sacks, que veio ao Brasil para 
estudar os problemas da alimentação.  

20/05/1955 ORDEM DO DIA 

Considerações em torno do Prêmio Internacional da Paz, que lhe foi conferido pelo 
Conselho Internacional da Paz.  

07/10/1955 GRANDE EXPEDIENTE 

Considerações em torno da situação dos portuários de Pernambuco.  

14/10/1955 ORDEM DO DIA 

Discussão do veto do Senhor Presidente da República ao Projeto nº 1.583/52, que prevê a 
revisão obrigatória dos proventos dos servidores, inativos, civis da União e dos das 
autarquias.  

02/12/1955 ORDEM DO DIA 

 Discussão do Projeto nº 1.155-A/55, que dispõe sobre a criação do Ministério da Economia.  

23/03/1956 ORDEM DO DIA 

Discussão do Projeto nº 5.018-A/55, que concede isenção de direitos e taxas aduaneiras 
para mercadorias importadas pela Empresa Frigoríficos Minas Gerais S/A. Considerações 
em torno da batalha da alimentação. Defende-se de acusações feitas a sua pessoa pelo 
Deputado Carlos Lacerda. 

09/04/1956 ORDEM DO DIA 

Questão de ordem sobre a designação de membros para visitar a Tchecoslováquia. Leitura 
de carta que recebeu do Presidente da Assembléia Nacional daquele país.  

03/05/1956 ORDEM DO DIA 

Saudação em nome da Câmara dos Deputados à Lord e Lady Davidson.  

03/05/1956 ORDEM DO DIA 

Encaminhamento de votação do Projeto nº 46/56, que dispõe sobre anistia.  

08/05/1956 ORDEM DO DIA 

Considerações em torno da necessidade de uma revisão nas tarifas postais referentes ao 
transporte do livro.  

19/06/1956 ORDEM DO DIA 

Encaminhamento de votação do veto presidencial ao Projeto nº 336/52, que dispõe sobre o 
pagamento de Cr$ 50.000.000,00 ao Estado de Pernambuco, a título de indenização pelo 
Território de Fernando de Noronha.  

11/07/1956 GRANDE EXPEDIENTE 

Considerações em torno dos efeitos das secas que vem assolando os estado do NE.  

16/10/1956 ORDEM DO DIA 

Questão de ordem para protestar contra certa imprensa que não reproduz com fidelidade 
os debates travados na Câmara, agradecendo ainda a atitude do Deputado Josué de 
Souza, em desmentir notícia divulgada com referência a termos menos corteses usados no 
Parlamento.  

14/11/1956 ORDEM DO DIA 

Discussão do Projeto de Decreto Legislativo nº 109/56, que autoriza a contribuição do 
Brasil na formação de Força Internacional de Emergência destinada ao policiamento da 
zona do Canal de Suez.  

04/12/1956  ORDEM DO DIA 

Considerações em torno da posse da nova diretoria da Confederação Nacional das 
Indústrias, solicitando a publicação dos discursos proferidos na ocasião.  

05/12/1956 ORDEM DO DIA  

Questão de ordem para reclamar a publicação dos discursos proferido por ocasião da 
posse da nova Diretoria da Confederação Nacional das Indústrias. Leitura de Manifesto da 
Associação Mundial de Parlamentares para Organização do Governo do Mundo, 



Quadro 03: Discursos Parlamentares do Primeiro Mandato de Josué de Castro 
Fonte: Brasil (2009) 

 

 Como se pode notar no quadro acima, nos pronunciamentos de Josué de 

Castro em plenário da Câmara dos Deputados predominaram, até 19/06/1956, as 

homenagens, congratulações e temas leves ligados à Universidade e tarifas de 

livros, além de falas pontuais na defesa dos interesses dos portuários e dos 

servidores da União. Suas intervenções se dão no sentido de reforçar sua imagem 

pública de intelectual, conferindo a si mesmo autoridade científica a qual lhe serviu 

de blindagem frente aos ataques de seu principal adversário político do momento: 

Carlos Lacerda. 

Não por acaso, sempre que é anunciado ou citado por seus pares, recebe o 

tratamento de ―professor Josué de Castro‖, imagem que foi amplamente utilizada em 

sua campanha eleitoral, que afirmava: ―vote no professor!‖. Este perfil acadêmico é a 

tônica do primeiro mandato, no qual se vê em fase de adaptação aos procedimentos 

parlamentares e à vida político-institucional brasileira. Vez em quando, Castro se 

irritava com a falta de racionalidade e objetividade da política brasileira e bradava 

por pontos de consenso para que os trabalhos do Congresso pudessem fluir. Pedia 

planejamento, metas, diálogo e, sobretudo, que o projeto nacional ficasse acima dos 

compromissos locais. 

A dificuldade de definição ideológica de Josué de Castro era um fato que 

incomodava seus pares, os quais não sabiam até que ponto podiam confiar no seu 

apoio. Deste modo, por algumas vezes, principalmente nos primeiros anos de 

endereçados aos membros dos parlamentos de todo o mundo.  

10/07/1957 ORDEM DO DIA 

Considerações sobre a campanha contra o Senhor Juscelino Kubitschek, de interferir na 
economia da Nação.  

30/07/1957 PEQUENO EXPEDIENTE 

XX Congresso Nacional dos Estudantes, reunido em Friburgo, Estado do Rio.  
 

12/12/1957 ORDEM DO DIA 

Expansão da economia brasileira em desacordo com os princípios vigentes na esfera da 
economia mundial.  

21/05/1958 ORDEM DO DIA 

Considerações em torno da nomeação do General Alexínio Bittencourt para Presidente do 
Conselho Nacional do Petróleo.  

07/11/1958 ORDEM DO DIA 

Encaminhamento de votação do requerimento de preferência para votação do substitutivo 
da Comissão de Justiça ao Projeto nº 3.159/57, que institui a cédula única de votação para 
eleição de Deputados Federais.  

10/11/1958 ORDEM DO DIA 

Discussão do Projeto nº 4.180/58 - Orçamento do Ministério da Agricultura.  



mandato, alguns deputados discutiram se Castro era ou não comunista, fato que 

parecia agradá-lo, fazendo questão de registrar publicamente sua amizade com 

intelectuais de esquerda, sua crítica aos países imperialistas, defesa da 

autodeterminação dos povos, política de não alinhamento e defesa de parcerias 

técnica e econômica com todos os países, inclusive os comunistas. 

A partir de meados de 1956, questões mais concretas como a da seca, o 

cenário político-econômico internacional e nacional, a defesa do governo Juscelino, 

o papel dos estudantes e do Conselho Nacional do Petróleo, indicam uma mudança 

nos rumos da atuação do deputado Josué de Castro, que desenvolveu uma 

identidade política alinhada ao grupo nacionalista. Pode-se considerar que sua 

definição política não foi um fenômeno estabelecido a priori (pois como disse, ele 

não era um ―homem de partido‖), mas foi sendo construído a partir dos embates, 

opositores e interlocutores que ensinaram ao mestre das letras a arte da política. 

 Deste modo, pode-se proceder, para fins de análise, uma subdivisão de duas 

claras etapas em seu primeiro mandato parlamentar: o cientista na política e o 

político-alimentar. Além disto, cabe registrar o debate sobre a filiação ideológica de 

Castro e sua entrada na Frente Parlamentar Nacionalista, como peculiaridades que 

permitem compreender o exercício de seu primeiro mandato. 

 

 

 

2.1 EM BUSCA DE UMA IDENTIDADE: O CIENTISTA NA POLÍTICA 

 

 Política e Ciência, para Josué de Castro, eram caminhos distintos que 

deveriam rumar para o mesmo objetivo: a felicidade humana. Esta era a maior de 

suas crenças e explica a transição feita em sua carreira de cientista renomado a 

deputado federal. Esta conexão ciência/política em prol do desenvolvimento humano 

pode ser bem observada nos três primeiros discursos-homenagens realizados por 

Castro na Câmara dos Deputados nos dias 20 de março; 12 e 25 de abril de 195525.  

 É interessante ressaltar, antes de tudo, que além da admiração pessoal de 

Josué de Castro pelos homenageados, o mesmo discursava também em nome do 
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 Estes três discursos foram publicados em setembro de 1955, pela UNE, numa obra intitulada: Três 
personagens: Einstein, Fleming e Roosevelt. Este foi dedicado aos ―universitários de nossa terra‖. 



PTB, ―partido sempre empenhado na melhoria das condições de vida do povo‖ 

(CASTRO, 21 mar. 1955, p. 1350)                             

Assim, em seu primeiro discurso, intitulado Homenagem póstuma ao cientista 

inglês Alexander Fleming, Josué de Castro apresentou sua admiração pelo médico 

que, por meio da descoberta dos antibióticos, instituiu uma nova terapêutica e novos 

rumos à Medicina pública e à Higiene. Entretanto, o maior destaque dado pelo 

deputado pernambucano foi o fato de que as maiores pesquisas de Fleming tiveram 

uma repercussão prática na vida da sociedade, conforme destacou, as pesquisas 

médicas de Fleming não se restringiam a ―ciência do saber pelo saber, mas a 

ciência do saber para servir e que essas aquisições fossem levadas ao campo social 

e aplicadas em benefício da Humanidade‖. (CASTRO, 21 mar. 1955, p. 1350) 

Josué de Castro revelou que este é o segredo da glória de Fleming, cujo 

altruísmo de colocar o interesse coletivo, da humanidade, acima dos projetos 

pessoais era considerado uma característica rara em uma época de grave crise 

social que reinava a ―deturpação de valores‖, a ―desvalorização moral‖, fazendo-se 

perder os sentidos, valores e estilos que caracterizavam a civilização Ocidental. 

Por fim, o trecho mais significativo desta homenagem é quando o eloqüente 

deputado expõe de que modo as descobertas de Fleming revolucionam a estrutura 

social do mundo, utilizando termos que revelam uma herança sanitarista, cuja matriz 

ideológica se encontra no paradigma saúde/produtividade da Organização Mundial 

de Saúde26.  

Sobre isto, Berlinguer (1983, p. 91) afirma que ―É esta teoria do ‗círculo 

vicioso‘ entre saúde, trabalho, produção alimentar, instrução e saúde, que constitui a 

ideologia OMS‖. Consoante a esta ideologia, Castro afirmou que as pesquisas de 

Fleming tornaram as nações subdesenvolvidas, países coloniais situados em áreas 

tropicais, lugares mais favoráveis à vida humana possibilitando que estes sejam 

―higienizados‖, ―salubrizados‖. A melhoria na saúde da população gera um aumento 

na produtividade dos trabalhadores, acarretando um enriquecimento da nação.  
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 Segundo o trecho de Berlinguer (1983, p. 91), as interpretações da situação sanitária e social do 
Terceiro Mundo que prevalecem na Organização Mundial de Saúde são as expostas em 1958 por L. 
Scheel, presidente da IV Assembléia Mundial da Saúde: ―Há muitas provas para confirmar que o 
subdesenvolvimento econômico é, em grande medida, conseqüência do predomínio, em muitas 
partes do mundo, de doenças que podem ser prevenidas. Esta é a razão porque o caminho direto 
para a melhoria da vida dos homens é o da atividade do campo da proteção da saúde pública‖. 



Alterar ―o nível sanitário para garantir uma espiral ascendente‖ 

(BERLINGUER, 1983, p. 91) é a essência da proposta médico-política de Josué de 

Castro. Este raciocínio se encontra em consonância com exposto por F. Herrera 

(presidente do Banco Interamericano de Reconstrução) que na mesma época 

afirmava: ―A saúde de um povo e de sua economia dependem uma da outra. 

Quando as doenças são freqüentes, a produtividade diminui, e por isso, os salários, 

as condições de habitação e o nível de instrução são atingidos‖. (apud 

BERLINGUER, 1983, p. 91) 

 Semelhante a formulação de Herrera foi apresentada por Josué de Castro no 

seu discurso parlamentar: 

 

Saúde é a base da produtividade, estes países sairão em breve do 
seu marasmo como que despertados para a comunidade econômica 
do mundo. É que a saúde faz despertar o homem para o trabalho e, 
trabalhando, os homens produzem; produzindo enriquecem; e 
enriquecendo, criam e obtêm não só sua independência econômica, 
mas também sua independência política. E com a liberdade desses 
povos deixa de existir o desequilíbrio econômico do mundo, causa da 
crise social que ora se processa. Porque a verdade é que a distância 
entre os países de miséria, de doença e de fome, países 
subdesenvolvidos, e os países ricos, industrializados, bem 
desenvolvidos, é maior do que a distância que separa 
ideológicamente os Estados Unidos e a União Soviética. (CASTRO, 
21 mar. 1955)                             

 

 Este apelo para a redução das desigualdades no mundo a partir da melhoria 

das condições de saúde da população dos países subdesenvolvidos reflete o fato de 

que: ―Os médicos mais conscientes do Terceiro Mundo sentem esta crescente 

disparidade entre as possibilidades de ciência e o bem-estar real‖ (BERLINGUER, 

1983, p. 91)  

A partir da análise deste pronunciamento, podem-se detectar quatro 

características importantes nesta fase a constituição do parlamentar Josué de 

Castro: 1º) junção eclética de matrizes higienistas e desenvolvimentistas; 2º) crença 

liberal ingênua de que ―produzindo mais todos os homens enriquecem‖; 3º) 

Passagem mecânica entre independência econômica e política, numa apropriação 

mecanicista do marxismo; 4º) Distinção entre o debate ideológico e a realidade 

material da população, sendo esta segunda bem mais importante para ele. 

 É importante lembrar que a relação entre saúde e enriquecimento não é nada 

nova na História do pensamento social brasileiro, pois desde a década de 1910 que 



o movimento higienista alertava para isto. O que mudou foi a explicação para o 

atraso: ela migrou do indivíduo e das raças para o Estado e suas políticas. Um bom 

exemplo da anterioridade deste raciocínio pode ser observado no texto de Monteiro 

Lobato (publicado em 1914, no jornal O Estado de S. Paulo, intitulado ―Velha praga‖) 

sobre o Jeca Tatu, nesta estória um médico que passava pela cidade curou o Jeca 

de Amarelão _ causa de sua preguiça _ e, no final de sua consulta, após 

recomendar o uso de remédios e botas conclui: ―Faça o que mandei que ficará forte, 

rijo e rico como o italiano‖.27 

 Na sua segunda intervenção, na qual discutia o Projeto nº4.149-A/54 que 

analisava a abertura de crédito pelo Ministério das Relações Exteriores para atender 

as despesas com a contribuição do Brasil para as atividades da Universidade 

Internacional de Estudos Sociais, Josué de Castro se colocou contrário a tal crédito 

"por razões de princípios", pois diante da grave crise econômica e social por que 

passava o Brasil, "seria absurdo, seria mesmo um atentado contra a economia 

popular, se aprovasse a avultada verba".(CASTRO, 24 mar.1955, p. 1441) 

 Nesta oportunidade, Josué caracterizou o subdesenvolvimento brasileiro 

como algo além da baixa renda per capita (mera abstração), mas que se encontra 

"no profundo desequilíbrio econômico entre diferentes regiões e entre diferentes 

classes sociais". Assim conclui que os congressistas não podem se "dar ao luxo de 

legislar pelos padrões dos países ricos", frente às dificuldades de suprir as 

necessidades básicas da vida do povo brasileiro. (CASTRO, 24 mar.1955, p. 1441) 

Este é um claro pedido de abandono da chamada ―tradição bacharelesca‖ dos 

políticos nacionais, muito apegados a sistemas e doutrinas, porém distantes das 
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 Esta famosa ilustração de J. U. Campos no Almanaque do Biotônico (1935) foi uma adaptação da 
história do Jeca Tatu para a constituição de uma peça publicitária de um de seus medicamentos. 

 



soluções práticas dos reais problemas da população. Mais uma vez o olhar médico 

da urgência, das medidas profiláticas e da ação baseada no diagnóstico-prescrição 

lastreiam a compreensão de como deveria ser a política para Castro. 

  Daí em diante, neste mesmo pronunciamento, através do Deputado Tenório 

Cavalcanti (UDN-RJ), o assunto rumou para uma crítica ao hábito dos congressistas 

brasileiros de "imitar países estrangeiros" e "aplicar seus métodos entre nós", 

observação esta corroborada por Castro, o qual afirmou ser um contra-senso: 

 

legislar-se estratosfericamente, por mais doutrinariamente que seja 
baseado um projeto, se não tem as suas raízes firmadas no solo da 
realidade social brasileira: se não consulta os interesses da 
coletividade, se não lhe vem prestar serviços reais, antes um 
desserviço ao País e aos seus habitantes...mesmo quando as 
intenções são as melhores do mundo. (CASTRO, 24 mar.1955, p. 
1441) 

 

 Por fim, reforça Josué de Castro a sua identidade acadêmica, voltando o 

debate para a questão da saúde pública, numa crítica a hospitalização da saúde e 

indireta defesa da chamada ―medicina social ou comunitária‖. Assim afirmou que 

―toda vez que se aprova por exemplo a criação de hospitais de luxo, cuja 

manutenção exige verbas avultadas, acima das disponibilidades de uma coletividade 

pobre como a nossa...‖ ocorre a reafirmação desses padrões alheios à realidade 

nacional. Tais medidas hospitalares, longe de atender à saúde da população, piora 

seus índices, pois piora ―as condições de base, de vida, de alimentação..." 

(CASTRO, 24 mar.1955) 

Com isto Castro apresenta, na sua segunda fala na Câmara dos deputados, a 

sua plataforma de ação, considerando como prioridades nacionais saúde e 

educação. Com isso, afirmava os ideais da doutrina da OMS das décadas de 1950 e 

1960, o denominado 'otimismo sanitário', que no Brasil identificou-se com a 

perspectiva do sanitarismo desenvolvimentista.  

Dentre os pensadores da área de saúde pública brasileira vicejou uma 

corrente de pensamento, por volta dos anos 1950 e 1960, conhecida como 

―sanitarismo desenvolvimentista‖28. Esta marcou o pensamento médico que 
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 Em geral, Hochman (2009, p. 316) apresenta que ―a ideia-força do sanitarismo desenvolvimentista 
era a de que a saúde da população dependeria fundamentalmente do grau de desenvolvimento do 
país e, conseqüentemente, só teriam impacto as ações sanitárias que fossem integradas a um projeto 
nacional de desenvolvimento. Nessa concepção, o desenvolvimento econômico supostamente 
geraria a melhoria das condições de saúde da população‖. 



predominou durante a III Conferência Nacional de Saúde, na qual foi declarado que: 

"o nível de saúde de uma população depende em primeiro lugar do grau de 

desenvolvimento econômico de um país" (LABRA, 1988 apud LIMA, 2002, p. 84).  

Assim, após alguns apartes da oposição, a qual criticava as viagens de 

Juscelino Kubitschek, Josué retomou e finalizou seu discurso expondo suas 

intenções de evitar os personalismos e os combates a pessoas ou grupos. Além 

disso, propôs que os colegas deputados atuassem pautando suas ações:  

 

exclusivamente na defesa de certos princípios que me parecem 
essenciais para o comportamento desta Casa... legislando e 
aprovando apenas medidas que atendam às necessidades mínimas 
do povo em detrimento de uma burocracia incompatível com a 
nação. (CASTRO, 24 mar.1955) 

 

Seu discurso estava em plena sintonia com o realizado pelo governo federal, 

o qual buscava intervir no sentido de racionalizar a ação do setor público, 

―superando os entraves clássicos da burocracia retrógrada e de dar cobertura aos 

investimentos que se coadunem com a programação do desenvolvimento‖. 

(CARDOSO, 1977, p. 166) 

Outro ponto a ser destacado no pronunciamento de Castro é a forma como 

ele diminui as distâncias ideológicas entre os Estados Unidos e a União Soviética no 

auge da Guerra Fria, mas reforça a dicotomia entre ricos e pobres no mundo, 

lembrando sempre o abismo econômico existente entre eles. Isto é uma indicação 

de que Castro não se preocupava com filiações ideológicas, demonstrando ser um 

político pragmático que vislumbrava ser esta a verdadeira revolução, sendo a fome 

um problema mais sério que meras distinções de paradigmas. 

Em seu terceiro pronunciamento, denominado Considerações em torno da 

passagem do 10º aniversário da morte de Franklin Delano Roosevelt, Josué de 

Castro foi incumbido pela presidência da Câmara de apresentar a homenagem ao 

estadista norte-americano. Nesta oportunidade, Castro declarou-se fascinado pela 

figura de Roosevelt, o qual representava ―não só um estadista norte-americano, mas 

um estadista mundial‖ que entendeu a importância de uma política universal. Este 

―estadista do mundo‖ tentou compreender ―o homem de todas as latitudes‖, 

tornando-se um ―símbolo da luta democrática‖. 



Adotando a diferenciação realizada por Bertrand Russel29 entre homens 

providenciais (aqueles herméticos, que pensam trazerem em si a salvação) e os 

circunstanciais (que procuram resolver os problemas com a coletividade), Josué de 

Castro afirmou que Roosevelt era um exemplo de homem circunstancial, pois 

buscava sempre auscultar o sentimento coletivo, nunca agindo unicamente com 

base em suas verdades pessoais. 

Nesta oportunidade, Castro apresentou sua solução para a tensão entre a 

ação política local e global: a valorização da cultura e da economia locais não pode 

impedir que os estadistas tenham uma visão planetária. Neste sentido, pode-se 

constatar que todo o esforço de Josué de Castro como deputado federal, voltou-se 

para tentar articular as demandas em dimensão regional, nacional e internacional. 

Assim, prossegue Castro em seu discurso, deve-se, harmonizar os interesses da 

humanidade com os da nação de origem, sendo este o erro cometido por um 

reconhecido líder mundial: Winston Churchill. Este último, denominado ―estadista 

regional‖, defendeu os interesses de apenas uma parte do mundo (do Império 

Britânico), em detrimento dos interesses da humanidade inteira.  

Josué de Castro afirmou que este tipo de ―erro moral‖ dos políticos 

imperialistas não foi cometido por Roosevelt, cujo perfil político aliava um grande 

sentimento norte-americano com uma responsabilidade para com os destinos da 

humanidade, conforme se lê no trecho a seguir: ―sempre tentou harmonizar 

humanamente os interêsses de seu país aos interesses do mundo e não contrapor 

desumanamente êsses interesses aos interêsses da humanidade‖. (CASTRO, 12 

abr. 1955)                             

Chamou os Estados Unidos ―Meca do capitalismo‖ e, ao criticar esta nação, 

permitiu que se elucidasse o seu conceito de desenvolvimento ao afirmar que este 

país ―confunde cultura com técnica, chamando sub-desenvolvidos os países que não 
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 Filósofo inglês, com destaque na área da lógica, cuja atuação como pacifista na I Guerra Mundial 
rendeu-lhe uma prisão de cinco meses, onde escreveu "Introdução à Filosofia Matemática". 
Concorreu a duas eleições como candidato pelo Chelsea - Trabalhista Independente - em 1922 e 
1923 (Foi derrotado das duas vezes), defendendo, entre outras coisas, o reconhecimento da União 
Soviética.  Em 1945 escreveu "História da Filosofia Ocidental" e em 1950, ganhou o Prêmio Nobel de 
Literatura. Nos anos 50 e 60, intensificou sua participação política e, em 1958, iniciou uma campanha 
pelo desarmamento nuclear, atuando como mediador na crise dos mísseis de Cuba (1962). Neste 
ínterim, organizou, junto com Albert Einstein e outros cientistas o movimento "Pugwash", contra a 
proliferação de armas nucleares. Em uma correspondência de 05 de Agosto de 1964, Russel afirmou: 
―Se a guerra nuclear for evitada, considero mais importante o trabalho que mostra a minha oposição a 
ela. Se o não for, Principia Mathematica não conseguirá esclarecer ninguém‖. 



têm técnica, mas que, muitas vezes, culturalmente, são muito mais bem 

desenvolvidos que os países ricos de técnica.‖ (CASTRO, 12 abr. 1955)                         

A partir deste trecho, vê-se que mesmo sendo um cientista, admirador dos 

avanços técnicos da humanidade, Josué de Castro valorizava a identidade cultural 

de cada localidade como sendo um fator de desenvolvimento tão importante quanto 

o econômico e o tecnológico. Esta percepção, herdada dos modernistas, ressalta o 

caráter nacionalista do Josué de Castro. 

Enfim, no terceiro discurso-homenagem, chamado Homenagem à memória do 

sábio Albert Einstein, Castro apresentou os feitos do grande físico e depois ressaltou 

que ―o homem e sua personalidade se alongava nas mesmas dimensões 

gigantescas do sábio‖. E o homem Einstein se preocupou com o ―fatal divórcio 

existente no campo social, entre o progresso material da ciência e o progresso moral 

da humanidade‖. (CASTRO, 25 abr. 1955) Sendo esta a mais urgente missão dos 

cientistas de sua época: socializar os avanços de uma ciência que era de alcance de 

poucos. Deste modo, a ação política não se opunha a prática do cientista, mas, ao 

contrário, completá-la-ia, engendrando sua aplicação, seus usos sociais. 

Com efeito, a busca da aplicação racional de suas descobertas faz do 

cientista um político por excelência, embora Castro reclame que o mundo ainda 

separe tais atividades, numa clara estrutura política ―pré-científica‖. Com isso, ele 

chama a ciência ao debate ético de suas responsabilidades30, principalmente após o 

advento da Segunda Guerra, com sua bomba atômica: 

 

E é esta mesma estrutura política pré-científica do mundo que faz 
com que as descobertas da ciência sejam olhadas e usadas pela 
maioria como se fossem processos mágicos desde que o mundo 
ignora sua essência e às vezes mesmo, os processos adequados de 
sua manipulação. (CASTRO, 25 abr. 1955)                         
 

Por fim, em meios aos elogios para o cientista Albert Einstein, uma pergunta é 

feita pelo deputado Tenório Cavalcanti (UDN) a Josué de Castro: ―V. Ex.ª entende 

que a ciência, a cultura, a sabedoria humana poderá modificar o modo de existência 
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 Passado um pouco mais de duas décadas, em 1979 o filósofo alemão Hans Jonas escreve O 
princípio da responsabilidade, livro no qual defende que a ética moderna, frente ao extraordinário 
poder adquirido pela ciência para modificar o ambiente planetário, deve se pautar em princípios 
garantidores da sobrevivência digna da espécie humana. 
 



dos povos na vida material?‖ Tal questão está na base de seus discursos 

parlamentares e traz todo o cientificismo de Castro, o qual responde:   

 

Não creio que possa modificar o comportamento íntimo dos povos, 
mas pode controlar seus instintos, principalmente os maus. De forma 
que é possível, através da ciência, obter-se uma estrutura social em 
que se valorizem as qualidades positivas e se neutralizem as 
qualidades negativas da condição humana. Deve-se, portanto, 
atribuir à ciência, não um progresso decisivo, não um progresso 
indubitável, mas um progresso possível, desde que haja progresso 
moral ao lado do progresso material. (CASTRO, 25 abr. 1955)                         

 

O equilíbrio entre desenvolvimento moral e econômico é a proposta defendida 

por Castro, o qual ressalta que o primeiro deriva do segundo. Ao afirmar este 

primado do fator econômico perante os culturais e morais ele é advertido pelo 

mesmo interlocutor, o deputado Tenório Cavalcanti: ―Essa tese é um pouco 

perigosa‖. ―É a tese real‖, responde Castro. 

Obviamente o deputado Tenório Cavalcanti advertia Castro quanto aos 

perigos de uma análise marxista, difundida na época de modo mecanicista como o 

primado da economia sobre as demais atividades da sociedade. Contudo, Josué não 

se intimidou, demonstrando que a realidade supera as querelas teóricas. 

Ainda em 1955, Castro aproveita a palavra concedida em meio ao debate 

para a instalação de uma Comissão de Inquérito, para reclamar que só era solicitado 

para fazer discursos-homenagens e que este não é o papel que desejava para seu 

mandato, tendo ele muitas propostas para expor na Casa. Como comentou: 

 

(...) não é fácil subir a esta tribuna, a não ser para, como a mim tem 
sido cometido, fazer o necrológio de grandes vultos internacionais. 
Não desejando, porém, matar mais alguns homens notáveis do 
mundo para ter possibilidade de falar nesta Casa, valho-me deste 
ensejo... (CASTRO, 29 abr. 1955) 

 

Apesar disto, a série de homenagens de Castro tem continuidade no ano 

seguinte, quando recebeu o encargo de saudar, em nome da Câmara dos 

Deputados, os visitantes do Parlamento Britânico Lady e Lord Davidson, membros 

do Partido Conservador. Sem entender porque tinha sido escolhido para proferir a 

saudação, Castro mostrou sua insatisfação de sempre ser escalado para 

homenagens e ironizou: "É que, possivelmente o Presidente desta Casa quis que os 

membros do Partido Conservador (...) fossem saudados por um representante do 



partido proletário, do partido das massas, do Partido Trabalhista Brasileiro". 

(CASTRO, 03 maio 1956) 

Por não ter muito a declarar sobre o casal, Josué de Castro, após algumas 

vagas considerações sobre a política inglesa, encerrou diplomaticamente sua fala, 

exprimindo sua fé no destino da humanidade por meio de uma política internacional 

baseada na reciprocidade e na amizade entre os povos. 

 Como se pode notar, a identidade de cientista não conferiu a Josué de Castro 

o prestígio político esperado no início de seu mandato, fazendo com que o mesmo 

apresentasse uma imagem politicamente indefinida para seus pares da Câmara dos 

Deputados. 

 

 

2.2 SERIA JOSUÉ DE CASTRO UM COMUNISTA DISFARÇADO?  

 

 

No dia 17 de maio de 1955, um dos maiores expoentes do PTB nos anos 

1950, o deputado federal pelo Rio grande do Sul Fernando Ferrari, político 

nacionalista, preocupado com a causa agrária e defensor de um trabalhismo 

reformista, requereu que os deputados aprovassem um voto de homenagem da 

Câmara Federal ao deputado Josué de Castro, por ocasião da sua conquista do 

Prêmio Internacional da Paz oferecido pelo Conselho Mundial da Paz. 

Estas boas-vindas já demarcavam os territórios opostos organizados naquela 

casa e dava o tom da importância de Castro, debutante na Câmara dos Deputados. 

Diante do requerimento de homenagem, interveio o deputado Luiz Compagnoni 

(PRP/RS), solicitando que a homenagem proposta fosse submetida à análise da 

Comissão de Diplomacia e da Comissão de Justiça, além de dever ser consultado 

também o Itamaraty, para que se conheçam as características e intenções do 

Conselho Mundial da Paz. Reitera Compagnoni que ele não é contrário a 

homenagem e reconhece os méritos indiscutíveis do Sr. Deputado Josué de Castro. 

 

Associo-me a tôdas as homenagens que possam ser prestadas ao 
nobre colega Josué de Castro, em verdade merecedor de estima 
pela enorme soma de benefícios prestada em favor do povo 
brasileiro e a humanidade em geral. Tratando-se, porém, de 
homenagem decorrente de um Prêmio Internacional da Paz, julgo 



que a Câmara tem o dever de se informar sobre as minúncias 
determinantes da sua outorga. 
O Conselho Mundial da Paz, órgão que conferiu o prêmio, aparece 
na imprensa como de inspiração comunista, soviética. Revistas nos 
falam longamente dêsse Conselho, dessas campanhas pró-paz 
lideradas por elementos comunistas. (COMPAGNONI, 18 maio 1955)                             

 

Já o deputado Aureo de Melo (PTB /AM) foi contra o encaminhamento às 

Comissões, visto que se tratava de uma "homenagem a um dos mais exponenciais 

valôres de nossa ciência e do nosso pensamento". Do mesmo modo, o deputado 

Campos Vergal (PSP/SP) afirmou que o desejo da Casa era de paz no mundo e que 

Josué de Castro vinha demonstrando "um eficiente, sereno e construtivo trabalho em 

favor da paz e da humanidade". 

No entanto, o deputado Raimundo Padilha (UDN/RJ) citou o jornal inglês The 

Economist, afirmando que o Movimento Mundial da Paz é fruto de uma resolução de 

1949 do Comitê de Informações dos Partidos Comunistas e Operários31 

(Kominform). Com isso, buscou comprovar sua denúncia, na qual afirmava que: 

 

o movimento Internacional da Paz é tipicamente comunista com 
objetivos políticos limitados aos fatos da revolução mundial, através 
de um movimento que eu chamaria de desintegração, de 
deterioração das resistências nacionais para a preparação _ vamos 
dizer _ psicológica, movimento ligado a uma conquista do 
imperialismo soviético...ao contrário de geografia da fome, o 
imperialismo soviético é uma grande fome de geografia. (PADILHA, 
18 maio 1955)                             
 

 

A questão posta pelos deputados de oposição era alertar a casa sobre o 

perigo comunista que havia por trás daquela homenagem, a qual terminaria por 

endossar uma entidade internacional de caráter bolchevique. Tal alerta realizado 

pelo deputado Raimundo Padilha (UDN/RJ) denota uma percepção de Josué de 

Castro como sendo um político ―inocente‖ e que poderia ser pego indefeso pelas 

artimanhas dos comunistas, conforme declara:  

 

Trata-se de alertar o próprio homenageado para o significado da 
homenagem que lhe é prestada por um corpo político internacional 
com raízes por tôda parte e que, por sem dúvida, buscou inspiração 
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 Criado em 1947 para unificar a ação comunista, ao transmitir a orientação soviética aos partidos 
dos diversos países. 



na atividade revolucionária do bolchevismo internacional. (PADILHA, 
18 maio 1955) 

 

Em um segundo momento, o mesmo deputado fez uma ameaça velada a 

Josué de Castro, afirmando acreditar que ele não sabia sobre a filiação comunista 

do Conselho Mundial da Paz e nem tem amizades com comunistas por razões de 

simpatia ideológica, conforme se observa no trecho abaixo: 

 

Acredito mesmo _ e aqui vai o meu preceito ao homenageado _ que 
S.Exa. ignora essa filiação. Seria eu o último dos Deputados a vir 
para a Câmara afirmar S.Exa. tem filiação ao Partido Comunista, a 
despeito de suas notórias ligações com o escritor Jorge Amado ou 
outros figurões da crônica mais extrema do País, com todas as suas 
atitudes públicas conhecidas...Em conseqüência, a melhor 
homenagem que poderemos prestar a S. Exa. É votar contra este 
requerimento. (PADILHA, 18 maio 1955) 

 

De forma menos velada e, de fato, provocativa, apresenta-se a intervenção do 

deputado Carlos Lacerda, da UDN pelo Distrito Federal. Ele se declara favorável à 

submissão do requerimento de homenagem a Josué de Castro às comissões de 

Justiça e de Diplomacia, pois acredita que o Movimento Mundial da Paz é uma 

iniciativa soviética no sentido de desencadear no mundo um movimento paralelo à 

ONU, de duplicação da autoridade governamental, para com isso conseguir 

"desmoralizá-la através da pretensa autoridade popular, plebiscitária, fundada em 

abaixo-assinados monumentais que por tôda parte do mundo desautorizassem e 

desmoralizassem a autoridade dos govêrnos legítimos representados na ONU". 

Enfim, conclui que "Não há ato gratuito para o Partido Comunista e seus auxiliares." 

(LACERDA, 18 MAIO 1956) 

O deputado Carlos Lacerda (UDN/DF) se apresentou como um ―antigo leitor‖ 

das obras de Josué de Castro e declarou que não se entusiasmava tanto com 

Geografia da Fome, como os demais membros da Câmara, pois: ―vejo, até hoje, sem 

réplica as críticas fundadas que jornais e revistas de caráter científico têm formulado 

a certas ligeirezas substanciais, numa obra que, de outro modo, seria de caráter 

científico‖ (LACERDA, 18 maio 1955) 

De todos os opositores ao requerimento, Carlos Lacerda foi o único que 

atacou a qualidade científica da obra de Josué de Castro, acusando-o também de se 

esquecer da União Soviética ao analisar as áreas de deficiência alimentar no 

mundo, referindo-se à obra Geopolítica da Fome. Por fim, resgatou a polêmica entre 



Castro e o médico pernambucano Nelson Chaves sobre a toxicidade da mucunã, 

pois este pesquisador também analisou a planta, recomendada por Josué de Castro 

para a alimentação dos nordestinos e encontrou nela substâncias tóxicas, 

publicando seus resultados em jornais pernambucanos.32  

Após estas acusações de caráter acadêmico, com a clara intenção de 

desqualificar o autor homenageado, Lacerda retornou à questão política do prêmio 

conferido a Castro, apontando, como já comentado, que a estratégia clara dos 

comunistas com o Conselho Mundial da Paz era enfraquecer os governos nacionais 

e competir com a ONU como órgão internacional. Logo, ao homenagear Josué de 

Castro pelo prêmio recebido por esta entidade, o Congresso brasileiro estaria 

referendando este órgão, devendo o Legislativo se precaver contra as manobras de 

propaganda russa, como comenta: 

 

Aqui, é um simples requerimento de homenagem a autor festejado 
de obras de divulgação sôbre alimentação. Lá fora, é a manifestação 
da Câmara dos Deputados do Brasil em favor de uma iniciativa do 
Governo Soviético, premiando, estimulando e fomentando nos 
jovens, sobretudo neles, o desejo de seguir-lhe o exemplo, o desejo 
de seguir avante para merecer, um dia, as palmas, as láureas do 
Govêrno Soviético. (LACERDA, 18 maio 1955) 

 

 Ainda discursando sobre tal premiação, Carlos Lacerda desferiu o mais mortal 

de seus golpes: levantou uma suspeita ética sobre Josué de Castro, afirmando que 

este não deveria aceitar prêmio em dinheiro de um país que o Brasil não mantém 

relações diplomáticas. Este argumento foi endossado pelo deputado Carlos 

Albuquerque, do PR baiano, o qual encerrou a fala da bancada de oposição 

recomendando que o requerimento seja encaminhado para análise técnica. Na 

seqüência, o deputado Carlos Albuquerque afirmou que era preciso, antes de 

homenagear, saber: "em primeiro lugar, se um deputado do Brasil poderia receber 

prêmio de potência estrangeira e, em segundo lugar, se lhe é lícito receber prêmio 
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 ―A publicação A mucunã vermelha (Dioclea grandiflora Benth) na nutrição (Chaves et al, 1948) 
apresenta os resultados das pesquisas de determinação botânica, análise química e experimental 
iniciadas em 1946 pelo grupo de cientistas liderados por Chaves. [...] O texto cita a passagem de 
Geografia da fome em que Castro ressalta o valor nutritivo da mucunã, bem como faz citação de 
conclusões apresentadas em artigo publicado nos Arquivos Brasileiros de Nutrição. As pesquisas 
iniciais levaram o grupo a concluir pela não toxicidade da mucunã; entretanto, os resultados do 
estudo experimental — com a morte de ratos e pombos — apontaram a sua toxicidade. Ao final, 
concluem que, apesar do elevado teor protéico, a mucunã apresenta um ‗medíocre‘ valor nutritivo, 
sendo necessária, entretanto, a continuidade dos estudos‖. (VASCONCELOS, 2009, p. 332) 



de potência estrangeira com a qual o Brasil não mantém relações diplomáticas". 

(ALBUQUERQUE, 18 maio 1955) 

Na defesa de Castro, que de homenageado virou acusado, recorreu o 

proponente da honraria, deputado Fernando Ferrari, declarando que "ninguém mais 

trabalha pela paz do que aquêles que trabalham contra a fome, no Brasil e no 

mundo." Contudo, para não parecer que os trabalhistas não querem que a Câmara 

analise as origens da homenagem internacional, ele concorda "com a audiência da 

Comissão de Diplomacia, certos de que, dali a personalidade de Josué de Castro 

sairá, como sempre, consagrada...." (FERRARI, 18 maio 1955) 

Por fim, todos concordaram e o encaminhamento é aprovado. Como se pode 

ver, o fato de ser minoria na Câmara não impediu a UDN de impor sua visão 

anticomunista e acuar os demais deputados, conseguindo, com muita habilidade, 

obstruir votações. 

Em discurso proferido dois dias após este debate, Castro rebateu os seus 

críticos, inicialmente se desculpando pelas ausências em Plenário, devido aos 

compromissos com a Organização de Alimentação e Agricultura, órgão da ONU cuja 

presidência assumiu em 1952 e foi reeleito em 1953 (por unanimidade dos votos dos 

76 países membros) e em seguida provocando: ―como pode uma entidade competir 

com a ONU e homenagear um de seus diretores?‖ (CASTRO, 18 maio 1955) 

Em seguida, Josué de Castro declina da homenagem proposta pelos 

deputados _ num gesto que tanto pode ser compreendido como de humildade como 

de orgulho _ e, por fim, proclama todos os ―homens de boa vontade‖, a militarem 

pela paz no mundo. Nesta sua fala, Josué de Castro responde à questão subjacente 

no questionamento de alguns deputados: seria ele um comunista disfarçado? Sua 

proposta indica o alinhamento com a tese da ―Terceira Via‖, amplamente discutida 

em setores trabalhistas da época, conforme se lê no trecho abaixo: 

 

É necessário que os homens de ciência, que os intelectuais, que os 
parlamentares, que os homens de boa vontade, que todos aqueles 
que, honestamente trabalham a favor da humanidade, ergam suas 
vozes e se reúnam para criar uma terceira força, uma força moral 
que se alvante e reaja contra a brutalidade da guerra que ameaça de 
extermínio toda a coletividade‖. (CASTRO, 20 maio 1955) 

 

Por fim, elabora sua crença na emancipação humana por meio do avanço 

moral da ciência e da política. Segundo ele, por meio da tecnologia pode-se 



aumentar a produtividade e libertar a vida humana das vicissitudes da natureza. Se 

alguma revolução Josué de Castro deseja esta é a revolução científica, uma utopia 

declarada no trecho: ―a libertação da fome, através da química sintética e a 

libertação da sede das terras áridas do mundo pela irrigação com as águas dos 

mares purificadas de seu sal...‖ (CASTRO, 20 maio 1955)  

Deste modo, o deputado Josué de Castro de definiu diante do plenário: ―Não 

sou portanto um inocente útil, sou um homem consciente de sua posição.‖ Ainda, 

reforçou:  ―...não me contaminei por nenhuma ideologia, porque não tenho outra que 

não seja a de minha terra _ meu nacionalismo e meu patriotismo de brasileiro, e 

meu universalismo humanista de homem de estudo‖. (CASTRO, 20 maio 1955) 

Este trecho expõe o quanto a crença de Josué de Castro em uma revolução 

pela ciência (humanizada, é claro) se apresentava como clara alternativa às 

revoluções populares. Fato este bastante relativizado no final de seu segundo 

mandato. 

Portanto, Castro encontrou no humanismo uma sustentação ideológica para 

fundamentar sua proposta política de ―não alinhamento‖, a qual vem propor um 

reformismo que tinha por suporte o crescimento da riqueza lastreado nos avanços 

morais. Sobre os avanços morais, considera ser esta também uma missão dos 

intelectuais, alertando: ―É preciso desarmar não só os exércitos, mas os espíritos, 

criar confiança maior entre os homens. Este é, aliás, trabalho dos intelectuais‖. 

(CASTRO, 20 maio 1955, grifo nosso) 

Portanto, o universalismo humanista dos intelectuais, principalmente dos 

cientistas, surge como um dever profissional, responsáveis em gerar conhecimentos 

e técnica que promovam mais conforto e confiança para os homens. Esta missão 

internacional, da qual Castro se sente imbuído, é balanceada pelo sentimento 

nacionalista, não perfazendo uma contradição, mas sim uma divisão complementar 

de papéis, na qual o político se detém nos desequilíbrios nacionais e o cientista 

abarca as questões globais. Esta foi uma postura que apareceu nos 

pronunciamentos de Castro até a metade do seu primeiro mandato, em seguida ele 

foi progressivamente aproximando os dois papéis ao se aprofundar no debate da 

Frente Parlamentar Nacionalista. 

Estas problemáticas mundiais e nacionais, apesar de contarem com fóruns 

distintos (ONU e Congresso Nacional) freqüentemente se cruzavam nos debates 

parlamentares, pois Castro sempre fez questão de discutir uma temática em toda 



sua amplitude, atingindo suas causas mundiais e aproximando ao máximo sua 

prática política num ato reflexivo, quase científico.  

É importante frisar que esta a ideologia humanista, apesar de ter origem na 

Revolução Francesa, cresceu bastante após a Segunda Guerra Mundial, quando os 

crimes cometidos em nome do Estado nazista, como também por seus combatentes, 

despertou nos intelectuais a necessidade de promover um comprometimento 

acadêmico com a perspectiva dos Direitos Humanos.  

Dez anos antes destas declarações de Josué de Castro, em 1945, era 

assinada a Carta das Nações Unidas, que fundamentou a Organização das Nações 

Unidas (ONU). Sua estruturação deu origem, em 1948, a Declaração Universal dos 

Direitos Humanos, pautada na concepção de direitos universais e indivisíveis. São 

universais porque ―todo ser humano deve ser protegido contra todo e qualquer ato 

atentatório a sua dignidade, inclusive quando perpetrado por seu Estado de origem‖. 

Além disto, são considerados indivisíveis porque formam um bloco no qual ―os 

direitos civis, políticos, sociais, econômicos e culturais formam um todo 

interdependente, onde o exercício pleno de um deles somente é possível por meio 

da garantia e efetividade dos demais‖. (MAGALHÃES; REIS, 2011) Isto embasa o 

caráter das análises universalistas de Castro, além de constituir o seu olhar 

econômico-social, muitas vezes confundido por seus pares com o economicismo 

marxista difundido na época. 

Neste momento, os Direitos Humanos se constituíam mais como uma força 

simbólica que normativa, ou seja, atuava mais como discurso político ou visão de 

mundo. Até hoje a idéia de direitos humanos universais é moralmente forte, porque 

estende a toda humanidade suas noções de justiça, dignidade e prosperidade. Em 

todo caso, desde sua criação até os dias de hoje, percebe-se que: 

 

 A idéia de direitos humanos universais parece pressupor a doutrina 
filosófica do universalismo ético. Essa é uma doutrina familiar no 
Ocidente. Tem sua origem na filosofia estóica. Constitui a base 
filosófica da religião cristã. Teve a sua mais completa articulação 
teórica na filosofia de Kant. (FREEMAN, 2011) 

 

Na concepção das Nações Unidas, as comunidades humanas se articulam 

nos três níveis: local, nacional e global. No que tange à força da dimensão global, 

Freedman (2011) indica que o conceito de ‗comunidade internacional‘ deve ser 

observado como um ideal Kantiano, o qual permite compatibilizar ―a soberania dos 



estados, a autodeterminação dos povos e os direitos humanos dos indivíduos‖. Esta 

influência kantiana surge como princípio fundanteda ONU, visto que ―está baseada 

na idéia kantiana de que os ideais morais levam à obrigações para lutar por sua 

realização, por mais difícil que possa ser tal tarefa‖. (FREEMAN, 2011). 

Fica claro que existe um paradoxo ou, pelo menos, uma ambigüidade no 

discurso da Organização das Nações Unidas sobre a questão do nacionalismo. Isto 

porque, mesmo trabalhando em nome da Humanidade, ela afirma o valor positivo 

das nações, como proclama no preâmbulo de sua Carta que deseja ser um ―ideal 

comum a ser atingido por todos os povos e todas as nações‖, compondo seus 

princípios itens como: direito à nacionalidade e a defesa de relações amistosas entre 

as nações.  

Para harmonizar esta tensão entre nacionalismo e direitos universais, e ainda 

considerando que na Segunda Guerra Mundial reinou um discurso nacionalista de 

base nazifacista que exterminou milhares de vidas, foi que na Organização das 

Nações Unidas se desenvolveu uma distinção entre nacionalismo bom e ruim, 

segundo a qual ―o fascismo foi um nacionalismo ruim. Democracias liberais e 

movimentos anti-coloniais e anti-racistas praticam o bom nacionalismo‖. (FREEMAN, 

2011) Esta mesma classificação pode ser percebida na estrutura dos discursos de 

Josué de Castro, o qual acrescenta que a ciência deve optar por trabalhar ao lado 

do bom nacionalismo. 

Sobre o valor das democracias liberais, a Declaração Universal dos Direitos 

Humanos afirma, em seu artigo XXI, que:  

 

1. Toda pessoa tem o direito de tomar parte no governo de seu 
país, diretamente ou por intermédio de representantes 
livremente escolhidos; 2. Toda pessoa tem igual direito de 
acesso ao serviço público do seu país e 3. A vontade do povo 
será a base  da autoridade do governo; esta vontade será 
expressa em eleições periódicas e legítimas, por sufrágio 
universal, por voto secreto ou processo  equivalente que 
assegure a liberdade de voto. (ONU, 2011) 

 

Desse modo, confirma-se aqui a conclusão de Freeman (2011), segundo o 

qual: ―A ideologia legitimadora auto-anunciada da ONU é a de soberania popular ou 

nacionalismo democrático‖. Ficando clara sua opção ideológica e sua contradição 

em querer conciliar isto com sua natureza de organização supranacional. 



A controvérsia desta concepção de direito universal é bastante ampla, mas 

tem seus principais pontos de estrangulamento, segundo Freeman (2011) no fato de 

fixar direitos para os seres humanos abstraídos de seus contextos sociais, de ser 

seu individualista (pois o direito é atribuído aos indivíduos, como é valorizado pelos 

liberais ocidentais) e pela sua qualidade igualitária, que não é aceita em diversos 

cenários culturais.  

A ideologia dos direitos humanos constrói-se a partir da noção de uma 

humanidade como um ente que tem razões próprias de sobrevivência e que busca a 

existência harmoniosa entre as nações (embora suas concepções sejam claramente 

européias). Esta humanidade racional e abstrata de muito pouco adianta para a 

resolução objetiva dos conflitos locais, pois como afirma Marx em sua crítica ao 

humanismo de Max Stirner (na obra Ideologia Alemã), o conceito de ―homem‖ é uma 

idealização apresentada como uma espécie de ―revelação‖ a qual oculta ―aquilo que 

são relações empíricas, produzidas pelos seres humanos reais em seu intercâmbio 

real‖ (MARX; ENGELS, 2007, p. 228) 

Assim, no preâmbulo da Declaração, reconhece-se dignidade aos ―membros 

da família humana‖, afirmando que ―atos bárbaros ultrajaram a consciência da 

Humanidade‖. Logo, esta família, que tem uma consciência universal, deve lutar, por 

meio do Estado de Direito, para que os homens (indivíduos) tenham ―liberdade de 

palavra, de crença e de viverem a salvo do temor e da necessidade...‖ Tendo por 

meta maior de ação ―promover o desenvolvimento de relações amistosas entre as 

nações‖. (ONU, 2011) 

 De forma análoga, Josué de Castro articula o seu nacionalismo de brasileiro e 

seu universalismo de cientista33. Sua idéia fundante é que os universais só podem 

se manifestar em sua particularidade local, ou seja, o nobre sentimento que liga 

todos os povos deve se iniciar pelo resgate da natureza interior de cada cultura. 

Portanto, Castro, assim como os demais intelectuais modernistas, buscava conectar-

se com o mundo, mas recusou-se copiá-lo, buscando constituir o seu próprio 

caminho. 
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 De acordo com Rücker (2005, p. 79) o nacionalismo e o universalismo como fenômenos 
simultâneos, como algo aparentemente contraditório, era uma característica marcante do 
modernismo brasileiro do início do século XX. Eles foram mesmo ―elementos complementares‖, na 
medida em que ―o nacionalismo era, pois, o caminho para o universalismo, visto que, a partir do 
sentimento de nacionalidade, os artistas renovariam, em meio a tantas modificações, o quadro da 
literatura brasileira‖. 



Este sonho de harmonia universal é uma ilusão humanista, a qual Marx afirma 

que, apesar de se dizer materialista, realiza apenas uma inversão na qual o homem 

incorpora os predicados de Deus como poderes reais, tornando-se algo sagrado, 

―transformando esse predicado num sujeito‖. (MARX; ENGELS, 2007, p. 232) Assim, 

Marx indica que o humanismo ―não foi mais do que a ilusão religiosa da teoria 

alemã‖, na qual os homens criam criaturas ideais e se sustentam sobre estas, de 

modo semelhante à narrativa de Cervantes (Dom Quixote), ―quando lhe puseram 

quatro estacas debaixo da sela enquanto ele [Sancho] dormia e tiraram o seu Ruço 

[o jumento] debaixo dele‖. (MARX; ENGELS, 2007, p. 230) 

É importante lembrar que, em 1952, Josué de Castro foi eleito Presidente do 

Conselho Executivo da FAO, Organismo das Nações Unidas para Agricultura e 

Alimentação. Em seguida, foi reeleito por unanimidade pelos delegados dos países 

que formam o Conselho das Nações Unidas, permanecendo neste cargo até o final 

de 1956. Quando deixou a FAO, em 1957, Josué de Castro fundou a Associação 

Mundial de Luta Contra Fome - ASCOFAM, a qual objetivava despertar a 

consciência do Mundo para o problema da fome, além de promover projetos 

demonstrativos de que a fome poderia ser vencida e abolida pela vontade dos 

homens. 

Coincidentemente, a ilusão humanista, marca registrada do pensamento de 

Castro, vai sumindo aos poucos à proporção em que vai nascendo um nacionalismo 

reformista, agudizado pelas constantes ameaças golpistas à ordem pública apoiadas 

por forças estrangeiras. 

Étienne Balibar ressalta que desde os textos de juventude de Marx, como os 

Manuscritos de 1843 e a Questão Judaica de 1844, já havia uma crítica à 

perspectiva da Declaração dos direitos do homem e do cidadão, elaborada na 

Revolução francesa34. Contudo, é nos Grundrisse, após a polêmica com Proudhon, 

que Marx ―identifica a equação da igualdade e da liberdade, coração da ideologia 
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 Os direitos do homem, como foram colocados pelas revoluções francesa e norte-americana, 
apresentam-se na Questão Judaica como ―a questão da liberdade do homem enquanto mônada 
isolada, voltada para si mesma‖. Ispo poruqe nestas declarações "o direito do homem à liberdade 
baseia-se não na associação do homem com o homem, mas, ao contrário, na separação do homem 
do homem. É o direito a esta separação, o direito do indivíduo restrito, voltado para si mesmo". Por 
fim, Marx conclui de forma cabal que: "A aplicação prática do direito do homem à liberdade é o direito 
do homem à propriedade privada". (MARX, 2006, p. 327)  
Com isso, pode-se concluir que nos anos 1950, principalmente com a criação da SUDENE ―A 
intervenção do Estado no Nordeste conjurou, de modo muito nítido, uma política de segurança à 
ideologia burguesa do desenvolvimento, convertendo-se assim numa ideologia burguesa de 
segurança nacional‖. (ARAÙJO, 2011, p. 149) 



dos direitos humanos ou da ‗democracia burguesa‘, com uma representação 

idealizada da circulação de mercadorias e do dinheiro, que constitui sua ‗base real‘‖. 

(BALIBAR, 1995, p. 90) Isto porque o fetichismo econômico e o fetichismo jurídico e 

moral compartilham uma estrutura comum que é a equivalência generalizada, esta 

sujeita ―abstrata e igualmente os indivíduos à forma de uma circulação‖ (dos valores 

e das obrigações). Com isso, este indivíduo se torna o portador universal do seu 

principal direito: o de ser e de ter propriedade, fazendo com que se possa concluir 

que ser um humanista é ser um idealista. 

Deste modo, pode-se concluir que Josué de Castro dialogava, sem nenhum 

problema, com interlocutores comunistas e debatia questões trazidas pelo 

pensamento marxista de sua época, mas que o fazia sob um ponto de vista dos 

valores democráticos-liberais da ideologia dos direitos humanos, a qual remete à 

Revolução Francesa e que foi atualizada em 1946, com a Carta das Nações Unidas, 

fundada no princípio de igualdade de direitos dos indivíduos e de autodeterminação 

dos povos, pilares políticos que operacionalizam sua abstrata noção de 

Humanidade. 

Por fim, Josué de Castro deixou um conselho, endereçado claramente aos 

seus opositores, alarmados com o perigo soviético: 

 

Sr. Presidente, é mister nos libertemos também do medo, do pavor 
que avassala o mundo e ameaça fazê-lo submergir. É o medo do 
comunismo que maiores vitórias tem dado ao comunismo. Não é 
com medo que se vence uma ideologia: mas enfrentando-a com 
realizações e medidas adequadas. (CASTRO, 20 maio 1955)   

 

 Ou seja, as ações em prol da humanidade têm muito mais eficácia política do 

que acirrados discursos contra ou a favor de alguma linha ideológica. Obviamente, 

esta visão supra-ideológica não era isenta de tendência política, mas era necessária 

para evitar o imobilismo parlamentar que, em determinados momentos, entrava em 

discussões tão distantes dos problemas brasileiros que aparentavam absurdas e as 

tornavam infrutíferas. 

Esta mesma postura foi apresentada em outro discurso parlamentar de 1956, 

quando Castro argumentou que a atitude mais grave que o Brasil apresentava era a 

de viver ―bizantinamente, estratosféricamente, discutindo o sexo dos anjos, 

enquanto o povo brasileiro morre de fome. É preciso encarar os problemas de base 

e planificarmos a ação construtiva‖. (CASTRO, 23 mar. 1956) 



Em 1956, com a posse de seu amigo Juscelino, Castro defendeu que os 

parlamentares operassem um esforço conjugado de combate à crise econômica, no 

qual seria preciso "nos desarmarmos um pouco dos apriorismos de sentido de 

obstrução sistemática a qualquer idéia, por suas origens políticas ou ideológicas 

para nos unirmos não no sentido de união política, mas de força econômica‖. 

(CASTRO, 23 mar. 1956) Com isso, vê-se que ele não tinha ilusões quanto à 

possibilidade de uma união política que garantisse a estabilidade do governo JK, 

mas que, pelo menos em nome dos interesses econômicos do Brasil, estas forças 

deveriam se unir e deixar de lado os dissensos doutrinários.   

Apesar da tentativa de desenvolver uma política mais racional e menos 

apriorística, mais humanista que de classe, Castro não se furtava a declarar sua 

amizade e admiração por países comunistas, como ocorreu em 09 de abril de 1956, 

quando a Câmara recebeu e aceitou o convite do presidente da Assembléia 

Nacional da Tcheco-Eslováquia, país comunista desde 1948, para que uma 

comissão de parlamentares brasileiros visitasse aquele país.  

Neste ensejo, Castro, em um aparte, apresentou-se como amigo daquela 

nação, ele leu o trecho de uma carta pessoal que recebeu do presidente da Câmara 

daquele país, na qual sugeria que o Brasil também realizasse um convite para que 

uma delegação de parlamentares tcheco-eslovacos os visitasse. Isto, num período 

de Guerra Fria, ajudou a formar uma imagem política de Castro como sendo 

simpatizante ou amigo dos comunistas, fato este que iria lhe pesar no advento do 

golpe militar de 1964. 

No mês seguinte, em 08 de maio de 1956, o Congresso discutia a proposta 

do governo Juscelino para anistiar os presos políticos, em decorrência do episódio 

da novembrada e de Jacareacanga (movimentos militares que não aceitavam a 

posse de JK). Esta proposta teve apoio da UDN, mas encontrou críticas no PTB, 

partido que buscou ampliar a anistia para que a mesma atingisse também os que 

foram presos por atividade subversiva, mesmo não tendo pego em armas. Por conta 

disso, os trabalhistas foram acusados de protegerem os comunistas, tendo sido 

negociada uma votação em duas etapas: primeiro a anistia proposta pelo governo e 

em seguida a ampliação desta anistia. Assim, Josué de Castro, mesmo sem 

concordar com o projeto restritivo, votou a favor "apenas para exigir o compromisso 

de que nos mantenhamos unidos, aqueles que idealisticamente, querem a 

pacificação nacional". (CASTRO, 08 maio 1956) 



Em suma, pode-se considerar Castro como um não alinhado que não tinha 

medo de apresentar suas idéias, mesmo quando elas se aproximavam da 

plataforma dos comunistas. Contudo, vê-se também que o rótulo de comunista era 

algo comum nos anos de 1950, quando o debate polarizado entre direita e esquerda 

tomava cores vibrantes.  

De fato, Castro recentemente advindo de posto na ONU, adotava o ideário 

dos Direitos Humanos como forma de expressar sua ética científica e sua orientação 

política. O problema era a falta de base social para suas idéias, promovendo 

situações em que necessitou se apoiar nos movimentos organizados pelo Partido 

Comunista para propor as políticas que julgava necessárias ao país. 

  Isso permite supor que Josué de Castro, no seu primeiro mandato, 

necessitava se associar a uma clara base social para nela se sustentar, criando uma 

identificação política que poderia definir melhor sua base apoio no Congresso 

Nacional, necessária para implementar suas propostas. 

 

 

2.3 OS CAMINHOS DA PROSPERIDADE NACIONAL: ESBOÇOS DE UMA 

POLÍTICA ALIMENTAR 

 

Tendo sido Josué de Castro o fundador do SAPS e seu primeiro diretor, este 

se viu na obrigação de defender a CPI proposta para este órgão do governo, mesmo 

sendo esta uma posição distinta da assumida por um dos maiores quadros do PTB 

no Congresso Nacional, o deputado e amigo Fernando Ferrari.  

Manifestaram-se a favor da instauração da CPI os deputados de oposição ao 

governo, Campos Vergal (PSP) e Ivan Bichara (UDN), demonstrando que essa era 

uma proposta de bombardeio ao governo JK. Mesmo assim, Castro manifestou sua 

adesão à criação de uma Comissão de Inquérito para apurar irregularidades no 

Serviço de Alimentação da Previdência Social (SAPS), alegando dois motivos: 

primeiro, por ser especialista na área de nutrição e segundo, por ter sido o fundador 

do SAPS e seu primeiro diretor.  

Nas palavras de Castro, isto aconteceu durante o governo do "grande 

presidente Getúlio Vargas", o qual o incumbiu "de elaborar um plano de assistência 

alimentar para os operários". Com o SAPS Castro desejava "organizar alguma coisa 

realmente útil à coletividade", mas após desastrosas administrações, este órgão caiu 



no descrédito público, gerando sua indignação com este caso particular, assim como 

com a corrupção em geral. Castro via a corrupção sob um prisma classista, como 

―dilapidação do dinheiro arrecadado das classes trabalhadoras‖. Sobre o fenômeno 

da corrupção, afirmou: "É preciso que se criem comissões de inquérito para julgar a 

aplicação dos dinheiros públicos... o faço independente de quaisquer sentimentos 

políticos". (CASTRO, 29 abr. 1955)  

E prossegue Josué de Castro em sua primeira denúncia: a missão 

norteamericana Klein & Sacks veio ao Brasil e cobrou 80 mil dólares do governo 

para elaborar um relatório "que nada acrescentou ao que se sabia", já contando o 

país com órgãos competentes para realizar tal diagnóstico, como a Comissão 

Nacional de Alimentação e o Instituto de Nutrição. 

Castro esclareceu que no momento em que foi firmado este contrato ele 

estava à frente da Comissão Nacional de Alimentação, órgão que coordenava estas 

atividades, mas que foi contra tal contratação, como declarou: ―Opus-me a essa 

iniciativa. Achei que não havia a mínima necessidade de se contratar os serviços de 

uma firma norte-americana para estudar os problemas de alimentação no Brasil...‖. 

Esta é uma espécie de isenção pública de culpa feita por Castro, o qual alegou: ―Se, 

no momento em que submetido ao Govêrno, aquêle contrato não foi rejeitado, não 

nos cabe nenhuma culpa, desde que alertamos bem o governo‖. (CASTRO, 29 abr. 

1955) 

Assim, passa a ler o seu parecer, datado de 20 de agosto de 1953, no qual 

ponderava que o governo já realizava tais estudos, além do fato de não haver um 

projeto nacional mais detalhado do que o apresentado na proposta de trabalho da 

missão norteamericana. Por fim, sugere que este estudo, se aprovado, seja 

financiado com recursos da ONU, frente às escassas capacidades do erário público.  

Aproveitando esta oportunidade da discussão da CPI do SAPS, Josué de 

Castro deu ciência a todos deste fato e de sua posição diante dele, a fim de 

denunciar e, ao mesmo tempo, eximir-se de quaisquer responsabilidades sobre o 

mesmo, afirmando que ―quando ocupei este cargo, tive o cuidado de defender os 

interesses da Nação, procurando conciliá-los sempre econômica e biológicamente‖. 

(CASTRO, 29 abr. 1955, grifo nosso) 

Nesta sua fala, o mais interessante foi a exposição do seu conceito de 

―interesse nacional‖, o qual englobava as dimensões econômica e biológica da 

sociedade e o que faz a sua interpretação sui generis dentre as demais 



apresentadas na época, em que predominavam os debates com ênfase no 

desenvolvimento técnico-econômico. Certamente, sua concepção advém de seus 

estudos sobre a fome, que a partir do método geográfico considerava este fenômeno 

em seus aspectos naturais, demográficos e culturais, ou seja, como um evento de 

forte conexão entre o biológico e o social. 

Por conseguinte, as intervenções de Josué de Castro no campo científico-

alimentar corroboram na construção de sua identidade política como sendo uma 

continuidade de suas atividades intelectuais, fato este plausível, visto que se elegeu 

sob o slogan de ser ―o cientista brasileiro de maior expressão no mundo‖. Como 

tinha muito prestígio como cientista, tal superposição hipoteticamente lhe agregaria 

também prestígio político, fato este apenas parcialmente comprovado, pois sua 

imagem não o conduziu diretamente ao campo das questões políticas cruciais da 

nação. Este era um caminho novo que tinha que trilhar. 

Iniciando esta caminhada em busca de influenciar nas questões cruciais da 

nação, Castro realizou sua primeira análise sobre a situação de crise 

socioeconômica pela qual passava o Brasil, demonstrando alinhamento com a 

proposta do seu partido (PTB) de defender as classes operárias sem esquecer das 

classes dirigentes, num governo de união nacional a favor do interesse do povo.  

Deste modo, apresentou uma comunicação em plenário na qual exigia que se 

tomassem providências imediatas em defesa da própria "segurança nacional", frente 

ao fato dos portuários de Pernambuco estarem, há quatorze meses, esperando o 

cumprimento da lei que determinou o reajuste do salário mínimo. Alerta Castro que 

os portuários podem "perder a paciência, o que acarretará graves conseqüências 

para o País, nesta hora que alguns desejam mais grave do que é na realidade". 

(CASTRO, 07 out. 1955)  

Nesta intervenção, é interessante destacar a dubiedade de seu discurso, pois 

ao mesmo tempo em que eleva os trabalhadores como pacíficos e ordeiros, aponta 

para o risco da quebra da ordem, mesclando questões trabalhistas com a ideologia 

da segurança nacional. Vincular segurança e processo de desenvolvimento era um 

recurso ideológico bastante adotado na época e, segundo Miriam Limoeiro Cardoso, 

apresentava-se como essência do desenvolvimentismo juscelinista, o qual 

compreendia estes fatores numa relação de ―determinação mútua‖. 

 



De acordo com a ideologia desenvolvimentista o estado de miséria, 
em termos absolutos e relativos, conduz a uma situação 
potencialmente subversiva... Neste sentido é que a questão da 
repressão ―é muito mais social do que policial‖35. Há que ser racional 
para combater problema tão sério... Assim, a luta contra a miséria 
(processo de desenvolvimento econômico) é o meio eficaz de 
conduzir a luta contra a subversão (segurança) e o desenvolvimento 
se faz em nome da segurança. (CARDOSO, 1977, p. 132) 

 

  A ideologia da segurança nacional ganhou força com a ação norteamericana 

na América Latina nos século XX. Ela preconizava a existência de um conflito global 

entre os países capitalistas e comunistas, acreditando que os países comunistas 

investiam em ações subversivas internas para agitar a população ingênua e 

desesperada. Aproveitando-se do conflito capital/trabalho como elemento 

impulsionador das revoltas populares, a ação dos comunistas infiltrados dificultaria a 

desejada cooperação nas relações de classe. Identificando capitalismo com 

democracia, a ideologia da segurança nacional defendia que os países capitalistas 

protegessem os países subdesenvolvidos das seduções comunistas, agindo por 

meio da cooperação técnica e econômica ou por meio de golpes de Estado. 

  No Brasil, esta ideologia associou-se ao desenvolvimentismo autoritário de 

Oliveira Vianna e Alberto Torres e ao culto à geopolítica na formação militar, tendo 

por resultado uma doutrina que incluía a busca de um acelerado desenvolvimento 

econômico como momento essencial da promoção da segurança nacional. 

(MIGUEL, 2002) 

  É pertinente dizer que a conciliação entre as ideologias desenvolvimentistas e 

de segurança nacional era um fenômeno intrínseco às próprias premissas do 

desenvolvimentismo de JK, o qual, ao se deparar com a força da luta de classes, 

sentiu necessidade de mediar as relações sociais para poder viabilizar a 

manutenção da ordem social.36  

Deste modo, ao apresentar a situação de defasagem salarial dos portuários 

do Estado de Pernambuco, Josué de Castro reforçava a importância de se cumprir a 

lei do salário mínimo. Além de ser uma questão de justiça social (e por isso de 
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intervenção do Estado no Nordeste conjurou, de modo muito nítido, uma política de segurança à 
ideologia burguesa do desenvolvimento, convertendo-se assim numa ideologia burguesa de 
segurança nacional‖. (ARAÙJO, 2011, p. 149) 



segurança nacional), doía em Castro ver que o seu esforço37 e esperanças não 

estavam se efetivando, pois para muitos trabalhadores (como era o caso dos 

portuários de Pernambuco) o mínimo estipulado em lei não estava sendo pago, o 

que afetava diretamente sua crença na via institucional de reformas sociais. 

  Em meio a sua denúncia, Josué de Castro não livrou ninguém: governos 

estaduais, ministro do trabalho, nem sequer o presidente da República (Café Filho). 

Iniciou sua crítica indicando o imobilismo do governador de Pernambuco e do 

Ministério do Trabalho, "a quem compete defender os interesses dos trabalhadores, 

fazendo cumprir a lei do salário mínimo, também não houve as medidas que se 

fazem esperar para corrigir tal estado de coisas". (CASTRO, 07 out. 1955) 

  De modo indireto, esta comunicação representou uma resposta de Josué de 

Castro ao Ministro do Trabalho (Sr. Napoleão de Alencastro Guimarães), o qual 

declarou no plenário do Congresso Nacional "não haver fome no Brasil e que as 

agitações sociais dos trabalhadores eram apenas manobras de caráter comunista". 

Ao contrário, Castro analisava que os trabalhadores representavam "a classe 

mais séria, mais honesta, mais tranqüila e mais patriota que vemos no Brasil", que 

estes não desejam a agitação comunista, mas seu oposto, pois: "é o próprio povo 

que deseja a garantia da Constituição e da ordem, num país onde lamentavelmente 

o Govêrno não colabora para manter essa ordem". (CASTRO, 07 out. 1955)  

Com isso, Castro também batia de frente com o governo federal, dizendo não 

ser este um fato menor, localizado em Pernambuco, mas uma questão de ―princípio 

trabalhista‖ que deve ser mantido para que o pacto entre o povo e as elites possa 

ser respeitado, ou seja, o perigo comunista está no próprio desleixo com que o 

Estado trata os seus cidadãos. 

Desde o Estado Novo teve início o processo de junção das matrizes do 

socialismo e da ideologia de segurança nacional dentro do PTB. Este processo se 

consolidou teoricamente com o desenvolvimento das correntes econômicas que 

preconizavam uma forte presença do Estado para fins de planejamento econômico 

do mercado, as quais na maioria tendiam à esquerda.  

Politicamente pode-se alinhar este discurso de Josué de Castro com o 

pensamento do maior teórico do trabalhismo brasileiro, o senador gaúcho (1951-
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1955) Alberto Pasqualini38. ―Pregava ele que trabalhismo e capitalismo solidarista 

são expressões equivalentes, contrárias tanto à socialização dos meios de produção 

quanto ao capitalismo como instrumento produtor de lucro‖. (GRIJÓ, 2007, p. 95) 

Portando, os trabalhistas que se alinhavam ao pensamento de Pasqualini, em 

meio ao espectro político-ideológico que dividia o cenário da época, defendiam um 

tipo diferente de capitalismo, no qual ―a justiça social não seria alcançada pelo 

conflito entre grupos ou classes nem pelo embate ideológico, mas somente pela 

conversão dos capitalistas aos princípios humanistas e cristãos do solidarismo‖. 

(GRIJÓ, 2007, p. 96) Este reformismo idealista era o lastro teórico que necessitava 

Castro para apoiar suas iniciativas de não alinhamento político e de luta pela paz 

mundial. 

Uma semana após esta discussão Josué votou contra o veto do presidente 

Café Filho ao Projeto nº 1.583/52, o qual previa a revisão obrigatória dos proventos 

dos servidores inativos civis da União e das autarquias. Com isto, reafirmou sua 

postura trabalhista e, na oportunidade, expunha o que considerava ser o verdadeiro 

desenvolvimento econômico brasileiro, utilizando-se de nomenclaturas médicas: 

―quando se quer passar do diagnóstico para a terapêutica, para promover as 

medidas adequadas a esse desenvolvimento econômico as dúvidas são grandes‖ 

(CASTRO, 14 out. 1955)  

Afirmando que o desenvolvimento econômico se assenta na universal e 

vulgar noção de progresso, Castro vai mais além. Ele esclareceu que, ao contrário 

da mera industrialização, o progresso é ―em última análise aspiração do homem 

visando maior felicidade, mais satisfação de viver.‖ Logo, progresso é bem estar 

social e neste sentido é que deve se firmar o conceito de desenvolvimento 

econômico.  

Esta relação de desenvolvimento econômico com bem-estar social difere a 

ideologia de Castro daquela propugnada pelo desenvolvimentismo do ISEB exposta 

posteriormente no governo JK, pois: 

 

As propostas específicas deste governo são no sentido do 
crescimento econômico acelerado, através da industrialização, com 
especial atenção para as necessidades infra-estruturais. Claro que o 
crescimento econômico tem efeitos sociais, com a elevação do nível 
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de vida, mas para Juscelino esta elevação é conseqüência do 
progresso econômico. (CARDOSO, 1977, p. 132) 

 

 Seguindo a linha desenvolvimentista, com suas particularidades, Castro 

analisou que a renda per capita consistia num índice falho para se conhecer o 

desenvolvimento de um país, pois ―traduz apenas a força econômica, mas não a 

prosperidade e, muito menos, a felicidade...‖. Assim, ele considerou que a 

prosperidade só poderia ser encontrada com a justa distribuição das riquezas 

nacionais, conforme expõe no raciocínio a seguir: ―um País é tanto mais forte, 

quanto mais elevada a sua renda; mas é tanto mais feliz quanto melhor distribuída 

essa renda. É tanto mais próspero, quanto mais acelerado o crescimento dessa 

renda‖. (CASTRO, 14 out. 1955) 

Na seqüência, indicou que o seu conceito de desenvolvimento se apoiava nas 

idéias do padre economista francês Joseph Lebret (fundador do movimento 

Economia e Humanismo, que atuou muito no Brasil entre os anos de 1940 e 1960) e 

sua noção de desenvolvimento como crescimento harmônico: ―pior do que um País 

subdesenvolvido é um País desequilibrado, em que o desenvolvimento econômico 

não é harmônico‖. (CASTRO, 14 out. 1955) 

Assim, indicou que ―o que nos interessa, realmente, é o desenvolvimento 

social, porque a economia é apenas o instrumento que deve utilizar o Estado para 

propiciar o desenvolvimento social ao maior número de indivíduos‖. (CASTRO, 14 

out. 1955) Com isso indica sua posição estatista, a favor do planejamento da 

economia em prol da equidade econômica e de um sólido desenvolvimento social. 

Segue Castro, criticando o desequilíbrio existente entre São Paulo e o resto 

do Brasil e afirmando que se todo o país fosse mais rico, São Paulo também seria, 

sendo preciso ―multiplicar a riqueza nacional para multiplicar a capacidade de 

produção de São Paulo, que não encontra mercado suficiente no Brasil, pelos baixos 

níveis e pela baixa capacidade aquisitiva do Norte e do Nordeste, neste trágico ciclo 

de subdesenvolvimento econômico‖. Tese esta inspirada nas categorias de 

desequilíbrio estrutural e desenvolvimento do mercado interno, discutidas pela 

Cepal. 

Expõe assim sua proposta de um enriquecimento nacional equânime, 

baseado na idéia de redução da desigualdade regional e na suspeita de que ―da 

solução dos nossos problema econômicos poderá resultar a paz e a tranqüilidade, 



ou a inquietação, o desassossêgo, a perturbação social do nosso País‖. E qual 

política econômica seria mais indicada para resolver os problemas brasileiros? Ao 

responder esta indagação Josué deixa entrever a influência das formulações 

cepalinas sobre seu pensamento, principalmente com relação ao papel do consumo 

na dinâmica de um mercado interno pujante: 

 

Sentimos necessidade de uma economia que atende mais para o 
consumo do que para a produção. A crise brasileira é crise de 
subconsumo dessas massas marginais. Criem-se possibilidades para 
que essas massas possam satisfazer as suas necessidades. 
Precisamos de uma economia de necessidades, de uma economia 
de subsistência: dar a cada um o mínimo indispensável. (CASTRO, 
02 dez. 1955) 

 

 Sobre o caminho para o incremento do consumo nacional, Castro sugere: 

 

O direito dos brasileiros, entretanto, é de receber sua parte e esta se 
encontra numa melhor distribuição de possibilidade, em melhor 
aplicação dos capitais, principalmente na aplicação do que chamo 
"capital social" para propiciar desenvolvimento à agricultura, meios 
de transporte para facilitar o escoamento das utilidades; meios de 
educação, de saúde para dar um mível mínimo de vida a nossas 
populações: para incrementar o aspecto qualitativo da população, 
aumentar sua capacidade produtiva [...] (CASTRO, 02 dez. 1955) 

 

Sobre as políticas sociais brasileiras, Josué de Castro afirmou que as 

mesmas ―tem tido uma orientação sentimentalista ou humanitarista, mas nunca 

realista nem econômica‖. Contudo, percebeu que há uma aurora no cenário político 

brasileiro, sentindo um otimismo quando pensava nos meios de enfrentar a crise 

nacional, detectou haver ―um desejo unânime‖ entre os ―homens de 

responsabilidade‖ de ―extirpar essas ervas daninhas que consomem e asfixiam a 

economia nacional‖, identificando tais ervas-daninhas com o capital estrangeiro que 

sugava as riquezas locais. Com a eliminação deste obstáculo, seu ideal de harmonia 

entre as classes emerge, ―para ligar novamente o povo à elite‖ fazendo com que ele 

participe da vida econômica e política do país. (CASTRO, 02 dez. 1955) 

Sua esperança se assentava na expectativa da posse de Juscelino, pois 

como declarou em seu discurso: ―Assim me expresso, aliás, porque discuti com esse 

candidato sua plataforma, acompanhei-o em sua campanha eleitoral...‖. Para Castro, 

a coragem de Juscelino é essencial para quebrar o ciclo de subdesenvolvimento 



assim concebido: ―miséria econômica gera a miséria biológica e a miséria biológica 

gera a miséria social‖. (CASTRO, 02 dez. 1955) 

Deste modo, Josué de Castro votou, em nome da bancada do PTB, 

favoravelmente à criação do Ministério da Economia, ressaltando que o interesse do 

partido não era por ministério, mas pelo bem estar do povo brasileiro. Neste ensejo, 

acrescentou que não haveria como realizar uma pujante política trabalhista enquanto 

a economia nacional fosse ―uma economia primária, semicolonial, de estrutura 

feudal, arcaica e subdesenvolvida‖. (CASTRO, 02 dez. 1955) 

Quando fez sua declaração de voto, Josué de Castro advertiu que a criação 

do Ministério da Economia devia ser acompanhada por outras medidas paralelas, 

pois apenas sua existência em nada concorria para resolver o problema da 

economia nacional. Deste modo, declarou que ―os fatores capazes de promover o 

verdadeiro desenvolvimento econômico-social [...] são de três ordens‖: 

a) Fatores demográficos: distribuição da massa populacional no território; 

b) Fator Técnico: aplicação da máquina e da ciência no campo da produtividade; 

c) Fator de Capital: reserva capitalística necessária aos investimentos que 

promovam o desenvolvimento. 

Segundo Castro estes fatores devem ser pensados a fim de se reduzir as 

disparidades socioeconômicas e promover um desenvolvimento ―harmônico‖ da 

sociedade brasileira. Os mesmos transcendem a esfera meramente econômica e 

deslocam-se para uma perspectiva política mais ampla, a qual traz severas 

dificuldades devido à falta de um planejamento de longo prazo para o país.  

Aliás, a questão do planejamento integrado, social, econômico e 

geoambiental fazia parte do olhar sistêmico de Castro sobre as questões sociais, 

para o qual apenas o planejamento seria a ferramenta racional que poderia salvar a 

política de ser um mero embate ideológico. Segundo Mindlin, foi no período de 1956 

a 1961 que o planejamento governamental recebeu destaque no Brasil, com a 

adoção do Plano de Metas de JK. Nesta época, a decisão de planejar foi uma 

resposta oriunda da própria dinâmica do sistema político, o qual deveria absorver os 

desafios resultantes da ampliação da participação política da sociedade brasileira, 

fato esse que ―provocou um dilema que não se resolvia no contexto das premissas 

existentes e a solução aventada para enfrentar esse dilema foi o planejamento‖. 

(MINDLIN, 2003, p. 34) 



Cada um dos três fatores que foram apresentados por Josué de Castro como 

sendo de crucial importância para o novo Ministério da Economia planejar suas 

ações e, com isso, viabilizar o desenvolvimento econômico-social do país,  tinha 

suas especificidades, as quais foram analisadas por ele didaticamente.  

O primeiro fator, referente à política demográfica, foi apresentado como um 

problema de colonização territorial. Segundo Castro, o subpovoamento do Brasil 

demandava uma política demográfica que acelerasse o crescimento populacional e 

que seria estruturada em dois movimentos: uma política de imigração menos 

restritiva e uma política de redução das altas taxas de mortalidade da população. 

Castro explicou que a alta taxa de mortalidade criava problemas administrativos, 

pois gerava "uma curva demográfica chamada do tipo anti-econômico, onde se 

despejam, a rôdo, recursos para alimentar, educar e formar indivíduos que nada 

produzem porque morrem, em 40% da sua totalidade, antes de chegar a idade 

adulta". (CASTRO, 02 dez. 1955) 

 A técnica é outro fator chave para o desenvolvimento nacional, contudo ela 

deve ser gerada a partir da realidade nacional e não importada dos países ricos, 

pois a técnica importada, para além de ser ineficiente, pode gerar um 

―desenvolvimento desarmônico‖, não sendo a forma de intervenção mais adequada 

ao caso local, conforme analisou Castro em seu discurso. Para ele, o simples 

transplante da técnica, sem a necessária adaptação à realidade nacional, ―arrisca a 

criar, no Brasil, um desenvolvimento que é desarmônico, que é monstruoso, 

produzindo, muitas vezes monstrengos, como são as cidades de São Paulo e Rio de 

Janeiro‖. (CASTRO, 02 dez. 1955) 

Quanto ao chamado ―Fator de Capital‖, investimentos da riqueza nacional na 

promoção do desenvolvimento do país, Castro acreditava que eles deveriam ser 

orientados para melhorar a produtividade e não para a aquisição de bens de luxo, 

consumidos por uma pequena parte da população, o que geraria apenas mais 

―desarmonia‖ na sociedade. Conforme declarou, as divisas nacionais deveriam ser 

orientadas para aquisição de ―equipamentos necessários ao desenvolvimento 

econômico e social do País‖. (CASTRO, 02 dez. 1955) Daí sempre que podia, ele 

votava a favor da redução de alíquotas para aquisição de máquinas e equipamentos. 

  É interessante comparar alguns pontos de semelhança das idéias de Josué 

de Castro com as formuladas naquela mesma época pela Cepal, órgão criado pela 

ONU em 1948 com a finalidade de implantar programas de desenvolvimento na 



América Latina, mas que foi além e realizou um esforço teórico autônomo para 

compreender a economia do então chamado "Terceiro Mundo".  

  Mais especificamente, observa-se uma aproximação de seu pensamento com 

o de Celso Furtado39, teórico que permaneceu na Cepal entre 1948 e 1957 e foi um 

de seus grandes expoentes. Segundo analisa Benevides, dentre os teóricos do 

desenvolvimento dos anos 1950, ―A posição de Celso Furtado é interessante, pois 

não toma um ‗partido radical‘ a favor ou contra o capital estrangeiro‖. (BENEVIDES, 

1979, p. 237) 

Deste modo, torna-se interessante observar a obra Desenvolvimento e 

Subdesenvolvimento, que traz textos produzidos por Celso Furtado entre 1952 e 

1961. Em seu segundo capítulo, intitulado O mecanismo do desenvolvimento (1954), 

Furtado analisa a ―mecânica do ciclo‖ do processo de desenvolvimento econômico 

baseado na introdução de novas técnicas que otimizariam o uso dos fatores de 

produção, mas que para isso necessitaria de investimentos de capital. Para ele, o 

problema dos países subdesenvolvidos ―é que a transplantação dessas técnicas traz 

implícito, quase sempre, um subemprêgo estrutural de fatores‖ (FURTADO, 1963, p. 

86), daí a importância da adaptação da tecnologia para promover uma 

recombinação dos fatores produtivos e viabilizar um incremento da produtividade, 

iniciando a dinâmica do crescimento, cujo ciclo é: ―o aumento da produtividade faz 

crescer a renda real, e o conseqüente aumento da procura faz com que se modifique 

a estrutura da produção‖. (FURTADO, 1963, p. 92) 

Contudo, existia uma diferença fundamental entre o ciclo de crescimento dos 

países desenvolvidos e subdesenvolvidos, pois: ―O crescimento de uma economia 

desenvolvida é principalmente um problema de acumulação de novos 

conhecimentos e sua aplicação; o das economias subdesenvolvidas é sobretudo um 

processo de assimilação da técnica prevalecente na época‖. Ainda, ressalta que a 

deficiência na utilização dos fatores de produção nos países subdesenvolvidos ―é 

estrutural, decorrendo da escassez relativa do fator de capital‖. (FURTADO, 1985, p. 

150) 
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 A década de 1950 foi muito fértil para Celso Furtado. Neste mesmo ano ele foi nomeado diretor da Divisão de 
Desenvolvimento da Comissão para a America Latina (CEPAL), órgão das Nações Unidas voltado aos estudos 
desta região. Mais tarde, em 1953, Furtado presidiu o Grupo Misto CEPAL-BNDE, para estudar sobre a 
economia brasileira, com ênfase nas técnicas de planejamento. Deste relatório, editado em 1955, saiu a base do 
"Plano de Metas" do Governo Juscelino Kubitschek. No ano seguinte (1954) Furtado publicou ―A Economia 
Brasileira‖, sobre a teoria do desenvolvimento e subdesenvolvimento. 

 



Celso Furtado ressalta ainda que, mesmo resolvido o problema da baixa 

produtividade, restariam ainda dois grandes obstáculos ao crescimento da taxa de 

inversão (produtividade/renda/consumo/capitalização): o montante transferido para o 

exterior e a limitação do mercado consumidor, tais fatores afetam os países 

subdesenvolvidos quebrando a cadeia virtuosa do desenvolvimento. 

No seu primeiro pronunciamento do ano de 1956, Josué de Castro revelou 

que anteriormente não estava devidamente preparado para a o exercício da 

atividade parlamentar, pois sentia ―dificuldade de transpor para o campo da 

legislação aquela experiência e aquêles ímpetos de realização, de melhoria das 

condições de vida que trazia dentro de mim‖. Em decorrência disto, justificou-se: 

 

Foi por isso que, durante um ano, em lugar de apresentar projetos, 
tratei de aprender, de estudar, de observar e de me preparar para 
realizar dentro de minhas modestas possibilidades, o que penso 
fazer êste ano: apresentar uma série de projetos interdependentes 
sobre os problemas agrários do Brasil. (CASTRO, 23 mar. 1956) 

 

Seu desejo de apresentar ―projetos interdependentes sobre os problemas 

agrários do Brasil‖ não se concretizou plenamente, pois dentre os poucos projetos 

apresentados no primeiro mandato40 apenas um se referia ao abastecimento 

alimentar na região do Polígono das Secas, os demais Projetos de Lei, não tinham 

uma vinculação direta com a questão agrária, como se pode notar no quadro abaixo: 

 

PROJETOS APRESENTADOS NO PRIMEIRO MANDATO 

DATA TEMÀTICA 

19/10/1955 Acrescenta ao artigo 285 da Consolidação das Leis do Trabalho, os 
parágrafos segundo e terceiro, regulando a prestação de serviços 
profissionais nas chamadas faixa portuária. 

25/06/1956 Cria no Banco do Nordeste do Brasil S.A., a Comissão Permanente com o 
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 Quantidade de projetos apresentado ao longo dos dois mandatos: 

ANO Nº DE PROJETOS 

1955  01 

1956  02 

1958  02 

1959  05 

1960  03 

1962  01 

Total: Projetos de Lei (13) 
Projeto de Resolução (1) 

 



encargo de criar a Reserva Alimentar de Emergência do Polígono das 
Secas e dá outras providências. 

15/12/1956 Autoriza o poder executivo a abrir pelo Ministério da Saúde o crédito 
especial de Cr$ 300.000,00 para auxiliar as despesas da segunda Jornada 
Brasileira de Bromatologia a realizar-se em abril de 1957. 

10/04/1958 Concede isenção de direitos aduaneiros e de importação e demais, 
inclusive a de imposto de consumo e taxas para um conjunto transmissor 
de televisão destinado a empresa Jornal do Comercio S.A., com sede no 
Recife, capital de Pernambuco. 

13/06/1958 Autoriza o poder executivo a abrir, pelo ministério do trabalho, indústria e 
comércio, o crédito especial de Cr$ 500.000,00, para auxiliar as despesas 
do primeiro Congresso de Economistas do Nordeste a realizar-se em 
setembro de 1958. 

Quadro 04: Projetos do primeiro mandato 
Fonte: DCN _ Diário do Congresso Nacional  

 

  O primeiro Projeto de Lei apresentado por Josué de Castro à Câmara dos 

Deputados, teve profunda relação com o pronunciamento realizado por ele doze dias 

antes, no qual reclamava ao Ministro do Trabalho a extensão dos direitos 

trabalhistas aos portuários de Pernambuco, os quais ganhavam menos que o 

mínimo estipulado, pelo fato de seu cálculo salarial ser estabelecido tendo por base 

as taxas e tarifas do Porto de Recife.  

  Já no seu segundo projeto de lei, Castro fundamenta a criação de uma 

comissão permanente ligada ao Banco do Nordeste do Brasil para combater a 

escassez de alimentos na região denominada Polígono das Secas. Justificou seu 

projeto afirmando: "Se a sêca é um fenômeno natural, a fome que dela decorre é 

mais um fenômeno social que pode ser evitado através de uma política preventiva e 

assistencial bem concebida e bem executada". (CASTRO, 25 jun. 1956) 

Assim, propôs a criação da ―Reserva Alimentar de Emergência do Polígono 

das Secas‖, a qual visava enfrentar a carência de gêneros alimentícios em época de 

crise aguda. Esta iniciativa, ao lado de outras medidas de fomento à produção, 

poderia remediar a fome durante as secas violentas e fomentar o enriquecimento 

local. Isto porque, os gêneros alimentícios seriam adquiridos, preferencialmente no 

próprio Nordeste, em épocas normais, em seguida eles seriam armazenados em 

pontos estratégicos, para serem vendidos a preços populares em época de seca. 

Com isso, garantiria a sustentabilidade financeira ao projeto (pois os alimentos não 

seriam doados, mas vendidos), geraria renda aos produtores da região (que já 

produziriam com a safra vendida), promoveria a fixação do homem do campo e 

forçaria a baixa dos preços do mercado com o aumento da oferta, pois os 



comerciantes locais criminosamente se aproveitam da situação de seca para ampliar 

seus lucros. 

Seu projeto, que visa amparar o homem nordestino sem esmola ou caridade, 

teve como base sua experiência na FAO, como ele mesmo comenta:  

 

Em sua essência procura êle aplicar ao nosso meio, de forma 
concreta e realista, o que preconizamos em escala universal, através 
da Organização de Alimentação e Agricultura das Nações Unidas _ 
F.A.O. _ quando ocupamos a Presidência dêsse Organismo 
Internacional, objetivando instituir a Reserva Mundial de Alimentos, 
para combater a fome e a miséria e alicerçar o mundo numa sólida 
base de solidariedade humana e de paz verdadeira. (CASTRO, 25 de 
junho de 1956) 

 

 Quanto ao projeto de crédito à segunda Jornada Brasileira de Bromatologia, 

vê-se que é uma proposta que vem ao encontro das pesquisas e dos interesses 

científicos de Castro, o qual fundou e tornou-se o primeiro diretor do Instituto de 

Nutrição da Universidade do Brasil dez anos antes, em 1946. Sempre interessado 

nas pesquisas que possam agregar alternativas ao desenvolvimento nacional, 

Castro também solicita crédito ao Primeiro Congresso de Economistas do Nordeste, 

em 1958. 

 No ano de 1957 nenhuma proposição foi feita e no ano de 1958 uma proposta 

intriga por destoar da natureza de suas intervenções parlamentares: ele solicita 

isenção de impostos e demais taxas para a compra de um conjunto transmissor de 

televisão destinado a empresa pernambucana Jornal do Comércio. Claramente, este 

é o tipo de medida que diz respeito as suas relações políticas locais, pois ocorreu 

antes do grande incêndio que destruiu a sede do jornal (em 30 de setembro deste 

mesmo ano) e provavelmente está relacionado as afinidades políticas existentes 

entre Josué de Castro e o então presidente do Jornal do Comércio (1957-1958) 

Francisco Clementino de San Tiago Dantas, uma das grandes figuras do partido 

trabalhista e principal conselheiro de Goulart, que posteriormente ocupou o espaço 

que era de Alberto Pasqualini no direcionamento teórico do partido. 

Josué de Castro faz a sua primeira aparição do ano de 1956, segundo os 

registros da Câmara dos Deputados, em meio à discussão sobre um projeto de lei 

que visava isentar as taxas de importação de maquinaria para frigoríficos. Ele 

aproveitou o ensejo em que se discutia um problema de abastecimento, para alertar 



sobre ―a carestia de vida e a escassez dos gêneros alimentícios de primeira 

necessidade‖. (CASTRO, 23 mar. 1956) 

 É bem verdade, ressalta Castro, que a crise social em que se encontra o 

Brasil não é uma exclusividade nacional, pois ocorre em quase todo o mundo. 

Contudo, percebe a existência de especificidades na crise brasileira que precisam 

ser esclarecidas para buscar uma terapêutica mais adequada ao caso. 

Primeiramente, acredita que as crises sucessivas por que passa o país ―não 

são mais do que episódios espasmódicos desta grande crise em que se vem 

arrastando há longo tempo a nossa economia‖. Em seguida, aponta a fragilidade 

política de nossas instituições, por meio da ocorrência de golpes (aonde a vontade 

popular é calada em detrimento dos interesses de uma minoria) como sendo esta 

outra característica da crise brasileira. Estes são os fatores centrais daquilo que 

Castro chamou de ―desconjuntura econômica nacional‖: associação de ameaça 

democrática com carestia (inflação). 

Neste mesmo ano, Castro atuou como membro da bancada governista, 

saindo em defesa do presidente Juscelino Kubitscheck, seu amigo pessoal. Sua 

ação parlamentar visava proteger o projeto nacional do governo JK das querelas 

partidárias, conforme se percebe no trecho: ―É por isso que julgo muito acertada a 

conduta do Presidente quando, nesta hora, faz ouvido mouco às dissenções dentro 

dos partidos para atacar o problema da crise em sua base...‖ (CASTRO, 23 mar. 

1956) 

Ao longo de sua fala, Castro foi constantemente interpelado pelo deputado 

Aliomar Baleeiro (UDN), cuja impertinência se voltava para criticar os planos 

econômicos desenvolvidos por países europeus, com destaque para a União 

Soviética, alegando que a economia planificada não elevara as condições de vida da 

população. Num desses momentos de interferência, Josué de Castro, com extrema 

coragem afirmou:  

 

No entanto, apesar disso, a Rússia é o país-exemplo dos planos 
qüinqüenais, planos que se seguem sucessivamente e cujos 
resultados materiais, expressos em índices de desenvolvimento 
econômico-social ninguém, seja qual for a sua atitude ideológica, 
poderá negar que tem sido benéficos. (CASTRO, 23 mar. 1956) 

 

Segue Castro, dissecando sobre as desigualdades na distribuição da riqueza 

nacional e sua rejeição em considerar análises que trabalhem índices isolados como 



indicadores de desenvolvimento. Em meio a sua fala procede a seguinte 

classificação: desnível vertical, que se dá com a concentração da renda entre grupos 

minoritários da sociedade e desnível horizontal, em que a acumulação de riqueza 

ocorre geograficamente localizada em pequenas áreas, enquanto grandes 

extensões de terra, como a Amazônia e o Nordeste, grassa a pobreza.  

Neste momento, dentre os males da economia nacional, a inflação era que 

mais preocupava Castro, sendo vista como desencadeada por: orçamentos e 

balança comercial desequilibrados, lucros extraordinários, inversões improdutivas e 

especulativas. Dentre tantos fatores, a um foi dado especial destaque: a baixa 

produtividade nacional, ―principalmente no meio rural, onde a terra é explorada por 

meios arcaicos e feudais‖41. Para além da falta de aparato técnico, a improdutividade 

rural é vista como derivação da estrutura fundiária brasileira, a qual ―não permite 

senão a exploração anti-econômica‖, tendo, de um lado, ―latifúndio improdutivo‖ e de 

outro ―minifúndio pulverisante‖42. (CASTRO, 23 mar. 1956) 

Aí está o núcleo do grande desequilíbrio nacional: o desnível entre a cidade e 

o campo, entre a economia agrária e industrial, cuja saída não é a simples 

ampliação do processo de industrialização brasileiro, pois como analisou o Josué de 

Castro:  

 

Não me felicito com cego entusiasmo por este desenvolvimento 
intempestivo da indústria brasileira, porque êle ameaça o Brasil de 
passar do estágio atual de país subdesenvolvido _ o que permite 
uma correção _ ao de país desequilibrado, que é muito mais difícil de 
corrigir [...]  
Por isso, desejo trazer a esta Casa minha modesta colaboração 
neste campo da economia agrária, através de uma série de trabalhos 
que pretendo apresentar como contribuição pessoal à solução dêsse 
problema. (CASTRO, 23 mar. 1956) 

 

 

 O interesse de Josué de Castro pelas questões sociais, além do fato dele ter 

recebido um prêmio da União Soviética, criou nele uma identidade política de 
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 É importante destacar que a identificação de um resquício feudal no Brasil era uma tese defendida, 
em diferentes graus, por muitos intelectuais da época, com destaque para o marxista Nelson 
Werneck Sodré. 

42
 Pretende trazer os seguintes projetos: 

a) Criação de uma reserva de alimentação de emergência para o Nordeste do Brasil; 
b)Projeto de acesso do homem à terra; 

 



esquerda, que teve como conseqüência a resistência cada vez maior dos setores 

conservadores brasileiros, principalmente da UDN, adversário histórico do PTB. 

Como relatou: ―tive a honra de ser chamado, por certo tipo de imprensa, de 

charlatão, título honorífico que há alguns dias passados, novamente recebi da 

Tribuna da Imprensa‖ (jornal Fundado em 1949 por Carlos Lacerda). (CASTRO, 23 

mar. 1956) 

Desse modo, Castro apresenta com feroz deboche sua defesa contra os 

ataques do Deputado Carlos Lacerda, ―que agora atende pelo apelido de João da 

Silva, nas colunas da Tribuna da Imprensa‖, veículo por meio do qual promove 

sistemáticas acusações aos seus inimigos políticos. Deste modo, reage Castro com 

deboche: "Entendo bem o sentimento recalcado do Sr. Carlos Lacerda... Sou médico 

e, como tal, conheço a doença terrível dos desequilíbrios psicológicos, que levam o 

indivíduo, exasperado em seus complexos e seus recalques, a extravasar o seu ódio 

impunemente..." (CASTRO, 23 mar. 1956) 

Respondendo primeiramente à acusação de ter, no fim da Segunda Guerra, 

vendido uma ração podre às forças armadas brasileiras, Castro argumentou: 

 

 Engendrei uma ração de reserva com charque bem sêco e 
desidratado, farinha de mandioca, misturas de chocolate e aveia 
como sobremesa. Tudo isso num tubo como ração de reserva, a qual 
não passou de um experimento, nunca sendo industrializado. 
(CASTRO, 23 mar. 1956) 

 

Negou também as acusações de ser sócio de um laboratório o qual havia 

fornecido vitaminas para os soldados na Segunda Guerra, dizendo que seu nome 

não constava em nenhum empreendimento empresarial e ainda, que ao presidir a 

Comissão de Bem Estar Social não deixara de prestar contas aos tribunais 

brasileiros. Por fim, dirigiu-se a Carlos Lacerda, seu acusador, e concluiu: "Não lhe 

tenho nenhum ódio. Tenho-lhe a piedade, por considerá-lo um doente. E lamento ser 

obrigado a tratar desse assunto nesta Casa‖. (CASTRO, 23 mar. 1956) 

Assim, finalizou seu pronunciamento erguendo a bandeira de seu mandato: 

―Exorto o País inteiro, tôdas as classes, tôdas as instituições, povo e elite, no sentido 

da união nacional, para salvação nacional, através da batalha da alimentação‖. 

(CASTRO, 23 mar. 1956) Bem ao estilo trabalhista de união das classes.  

Dentre as poucas vezes que tratou da questão educacional do Brasil, Castro, 

ao analisar o reajuste das tarifas postais, considerou o papel da literatura 



especializada para formar corpo técnico voltado para o desenvolvimento do país. 

Assim, considerou que, apesar de necessário, o percentual de reajuste das tarifas 

dos Correios realizado pelo governo JK foi desmedido, por promover uma elevação 

do custo de vida. Ainda, considerou um erro o reajuste dos preços do transporte de 

livros, serviço que foi brutalmente prejudicado com um reajuste de 800% e que 

deveria ser considerado como fator estratégico para o acesso da população à 

cultura e a "educação especializada", principalmente do interior do país. "Assim, um 

governo que deseja realizar seu progresso social, me parece um contrasenso se 

faça o livro inacessível ao povo". (CASTRO, 08 maio 1956) 

Ressalta a importância de livros técnicos para formação de uma força de 

trabalho capacitada e apta a promover o desenvolvimento tecnológico necessário à 

produtividade nacional. Com esta visão tecnicista, Castro se mostra influenciado 

pela teoria do capital humano43, a qual indica que a educação é um pressuposto do 

desenvolvimento econômico e propõe a qualificação do trabalhador (por meio da 

educação) como principal via de ampliação da produtividade.  

Ao analisar o veto presidencial à proposta de indenização do Estado de 

Pernambuco pelo território de Fernando de Noronha, Castro aproveitou a 

oportunidade para defender ações que visassem elevar as condições de vida do 

Nordeste e, com isso, reduzir o desequilíbrio regional, comentou: "Nada há mais 

necessário ao desenvolvimento social do País, à sua expansão econômica e 

segurança interna do que o equilíbrio econômico nacional". (CASTRO, 19 jun. 1956) 

Sobre o equilíbrio econômico nacional, Castro esclareceu que este prevê a 

distribuição racional e equânime dos interesses regionais e da sua renda do país. 

Contudo, sabe-se "como o Norte e o Nordeste são sacrificados em favor de outras 

regiões". Assim, ao defender os interesses de Pernambuco, derrubando o veto que 

suspendia a indenização pelo desmembramento do território de Fernando de 

Noronha, ―defenderemos não só os interesses daquele Estado, mas também os do 

Brasil inteiro‖. (CASTRO, 19 jun. 1956) 
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 Nos Estados Unidos, em 1950, o professor Theodore W. Schultz ministrava a disciplina Economia 
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Em sua busca pela redução dos desequilíbrios regionais é, ao mesmo tempo, 

nacionalista, pois conciliava estas duas bandeiras na luta pela criação de um modelo 

de desenvolvimento brasileiro, ―supra-ideológico‖ e que considerasse as 

particularidades locais. Este mesmo raciocínio conciliatório Castro apresentou na 

questão de Fernando de Noronha: não é o local versus o nacional, é a promoção do 

local para desenvolver o nacional.  

De maneira análoga, o nacionalismo de Castro era compreendido num quadro 

internacional, como uma luta que deve compor um quadro de elevação dos países 

que foram ex-colônias, condição fundamental para a geração de certa ―condição 

mínima de igualdade‖ entre as nações do planeta. 

Deste modo, no dia 06 de junho de 1956 foi oficialmente criado o grupo que 

permitiu a Josué de Castro ampliar sua atuação parlamentar, incorporar uma causa 

clara e definir o seu grupo interlocutor: é a Frente Parlamentar Nacionalista (FPN). 

Neste dia, o deputado Abguar Bastos (PTB / SP) comunica o lançamento da FPN e 

enumera suas atividades-fins: 

I Revisão dos tratados, convênios ou acordos que impeçam com limitações ou 

discriminações, acesso da produção brasileira aos mercados mundiais; 

II- Legislação adequada que evite a drenagem do dinheiro nacional para o exterior, 

visando uma melhor aplicação dos lucros no desenvolvimento da riqueza da nação; 

III- Defesa das reservas minerais do país 

IV- Defesa da indústria brasileira contra a opressão ou sabotagem de empresas 

cujos lucros são remetidos para o exterior; 

V- Defesa contra o esgotamento de fontes de matéria-prima nacional necessária à 

indústria brasileira; 

VI- Defesa das organizações estatais de monopólio; 

VII- Legislação que permita melhorar a capacidade de transporte dos barcos 

brasileiros; 

VIII- Estímulo ao estudo e aplicação da energia atômica para fins pacíficos; 

IX- Estímulo à desobstrução de rios que possam servir de vias suplementares de 

comunicação e de transporte; 

X- Defesa da cultura brasileira (padrões tradicionais, valores históricos, 

características etnico-sociais) e do prestígio da Nação como peça da cultura 

universal. 

XII- Estímulo à indústria do cinema Nacional; 



XIII- Estudos, debates e consultas sobre os problemas fundamentais ligados à 

economia, à justiça social e aos dispositivos constitucionais que assegurem a defesa 

do patrimônio e da soberania nacionais. 

No governo Juscelino iniciou-se a formação de um bloco PSD/UDN, à medida 

que crescia divergências entre PTB e PSD ―forçando a identidade ideológica entre 

os dois partidos conservadores‖ (BENEVIDES, 1979, p. 138), fenômeno que se 

acentuou no governo João Goulart com a composição conservadora dos partidos de 

oposição (PSD+UDN+PSP+PR+PDC+PL).  Em contrapartida, PTB e PSB (Partido 

Socialista Brasileiro) se aproximam visivelmente, consolidando a formação de dois 

grupos interpartidários: Frente Parlamentar Nacionalista (FPN) e Ação Democrática 

Parlamentar (ADP). 

A Frente Parlamentar Nacionalista reunia deputados de diversos partidos, 

77,8% do PSB, 63% do PTB, 41,7% do PSD _ a ―Ala Moça‖, com Ulysses 

Guimarães e 28,6% da UDN _ a chamada ―Bossa Nova‖, tendo José Sarney à 

frente. Esta se constituiu num grupo de pressão em defesa do nacionalismo, 

condenando ―o imperialismo em geral e o capital estrangeiro em particular, 

principalmente em matéria de petróleo e de remessa de lucros‖. (BENEVIDES, 1979, 

p. 139) 

Já a Ação Democrática Parlamentar, financiada pelo Instituto Brasileiro de 

Ação Democrática44 (IBAD) _ braço político da CIA para o combate ao comunismo _ 

reunia os ultraconservadores de inclinação golpista e só foi ter uma atuação mais 

relevante em 1962. Logo, o maior efeito da formação dessas duas frentes foi a 

redução do protagonismo dos partidos nas atividades parlamentares, dificultando a 

negociação entre as lideranças do governo e da oposição, instalando uma 

verdadeira ―balbúrdia‖ no Congresso. (BENEVIDES, 1979) 

Enfim, Benevides (1979) propõe uma equação política de equilíbrio (―ponto 

ótimo‖45) entre forças conservadoras e progressistas, consubstanciada na da aliança 

PTB/PSD. Assim, quanto mais sólida esta aliança, mais estabilidade política havia 
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no governo Juscelino e, quanto mais esta fosse se desgastando, maior o índice de 

instabilidade institucional. 

Em suas memórias, relembrou o ex-deputado Oswaldo Lima Filho46, que: 

  

Esse grupo reunia-se freqüentemente no consultório do deputado 
Josué de Castro. Começamos a discutir o problema de que os 
partidos não estavam defendendo as grandes teses nacionais, 
porque tinham compromisso com o poder e uma série de 
contradições. Era preciso, então (o ano era o de 1956), constituir 
uma frente parlamentar acima dos partidos, que fosse fiel a alguns 
pontos: a luta pela defesa do monopólio estatal não só do petróleo 
mas também da energia atômica, a luta contra a exploração das 
concessionárias de empresas públicas, defesa da exploração de 
minérios. Sabe-se que no Brasil as companhias estrangeiras vêm, 
carregam o minério todo e deixam o buraco, a fome e a miséria. 
(SILVEIRA, 2001, p. 18) 

 
 

O grupo aproximou-se de um organismo que teve importância decisiva no 

Governo JK, o Instituto Superior de Estudos Brasileiros – ISEB _ o qual abrigava 

expoentes da intelectualidade brasileira como o economista Inácio Rangel, o 

professor Hélio Jaguaribe, o filósofo Álvaro Vieira Pinto e o filósofo Roland 

Corbusier. Todos eles passaram a integrar a Frente Parlamentar Nacionalista 

garantindo-lhe suporte técnico.  Como indica Abreu (2007, p. 428): ―O Iseb passou a 

levar suas proposições até o Parlamento através da assistência técnica aos 

deputados da Frente Parlamentar Nacionalista‖ 

É importante analisar o que disse Francisco Weffort (1966 apud BENEVIDES, 

1979, p. 241) sobre o papel no ISEB na costura institucional e ideológica entre os 

pilares do nacionalismo, do desenvolvimentismo e do fortalecimento do Estado no 

governo Kubitschek: ―o Governo Kubitschek encampa o nacionalismo como abertura 

ideológica do desenvolvimentismo, sendo, na realidade, uma forma de consagração 

do Estado, uma transfiguração teórica do populismo‖.  

Deste modo, ao se abrir ideologicamente na busca de estabilidade política, o 

governo JK possibilitou em seu ninho a existência de uma série de interpretações 

nacionais-desenvolvimentistas que nem mesmo no ISEB _ órgão de assessoria, 

sustentação e propaganda da política econômica do governo de Juscelino _ eram 
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consensuais. Como informa Benevides (1979, p. 242) sobre os destinos do ISEB: 

―No final do período (fins de 1958, início de 1959) a cisão entre os intelectuais 

‗moderados‘ e os ‗radicais‘ foi a expressão concreta da veemência do debate sobre 

o capital estrangeiro...‖ 

De modo análogo, Alzira Alves de Abreu considera que a partir de 1958 

surgiram tensões entre as tendências presentes no interior do Iseb que tentavam 

mudar a orientação do órgão para deixá-lo menos acadêmico e mais engajado. Em 

sua análise:  

 

As posições foram se tornando conflitantes, chegando ao final do ano 
a uma fragmentação do grupo. De um lado havia a posição 
defendida por Jaguaribe, que sustentava a necessidade de a 
instituição manter o ―espírito problemático e científico‖, fora da 
militância político-partidária. Em oposição Guerreiro Ramos entendia 
que o Iseb deveria passar por uma nova etapa, que seria a da 
―mobilização de massa‖. (ABREU, 2007, p. 424) 

 

O mesmo movimento de tensionamento progressivo foi verificado por 

Oswaldo Lima Filho na FPN. Em seu depoimento, poderia ser considerado como 

―mentor‖ desta frente o deputado petebista Abguar Bastos, redator dos principais 

trabalhos e atas. Em seguida a liderança passou para o deputado Almino Affonso e 

a razão desta substituição foi por ele analisada: ―O PTB tomou uma posição 

ideológica tão de esquerda que minha liderança foi ultrapassada pela de Almino, que 

era mais esquerdista do que eu. Ele não era só nacionalista. Era socialista‖. 

(SILVEIRA, 2001, p. 18) 

Em 1961 Almino assume a liderança do PTB, radicalizando as tensões 

internas de um partido que estava dividido ―entre os que apoiavam, 

incondicionalmente, as metas desenvolvimentistas do Governo JK e o grupo que 

cobrava do presidente definições mais nacionalistas‖. (SILVEIRA, 2001, p. 18) 

 Indagado sobre o papel de Josué de Castro, Oswaldo Lima Filho lembrou que 

este deputado ―deu contribuição magnífica no debate dos problemas de nutrição‖. 

Contudo, afirma que quem mais o sensibilizou foi o economista Inácio Rangel, que 

teorizou sobre a dualidade econômica brasileira: internamente feudal e 

externamente mercantilista. 

Sobre a atuação da Frente, comentou Djalma Maranhão em suas memórias: 

―A Frente Parlamentar Nacionalista transformou a tribuna do parlamento no mais 



amplo pulmão, por onde respirava a liberdade do povo. Desfraldou, acima das siglas 

partidárias, a vigorosa bandeira da emancipação econômica do Brasil‖. 

De modo semelhante, declarou o deputado Abguar Bastos em seu discurso- 

manifesto de lançamento da Frente Parlamentar Nacionalista:  

 

É tempo do Congresso se interessar, com maior profundidade, pelos 
assuntos essenciais do país, fazer o levantamento das necessidades 
relacionadas com a independência econômica nacional, "um roteiro 
dos projetos que interessam ao povo e ao País. (BASTOS, 06 jun. 
1956) 

 

No dia 12 de junho de 1956, novamente a Frente se pronunciou para declarar 

que haviam sido divididas as equipes de trabalho conforme os seguintes assuntos: 

petróleo; minérios; investimentos e capital estrangeiro; formação do capital nacional 

e desenvolvimento industrial; relações comerciais, moeda e crédito; revisão dos 

acordos internacionais; reforma agrária; eletrificação e transporte; alimentação e 

custo de vida; defesa da cultura nacional e condições sociais de trabalho. 

Nesta oportunidade, reitera o compromisso da FPN com a autonomia 

nacional: 

 

Nós, que formamos a corrente nacionalista, insistimos na 
manutenção de uma conduta brasileira, naquilo que diz respeito à 
uma verificação do que é nocivo aos nossos interesses e naquilo que 
é necessário fazer para assegurar nosso progresso, assegurar nossa 
independência econômica e reforçar a estruturação de um 
capitalismo nacional, sadio, forte, equipado e autônomo. (BASTOS, 
12 jun. 1956) 

 

O principal alvo da frente era expatriação das riquezas produzidas no Brasil, 

vista como a geradora da "tremenda aflição em que se debate o povo brasileiro, 

trabalhando exclusivamente, para pagar, com seu suor e suas angústias, os lucros 

da empresas estrangeiras sediadas no Brasil". (BASTOS, 09 out.1956) 

Em 08 de fevereiro de 1957, sobre a concessão da ilha de Fernando de 

Noronha como posto de observação de mísseis teleguiados, a Frente Parlamentar 

Nacionalista decidiu convocar os ministros do Exterior e das pastas militares para 

prestarem esclarecimentos; uma CPI sobre a política exterior do País; rever a 

política do Ministério das Relações Exteriores; exigir maiores poderes à comissão de 

diplomacia da câmara dos deputados; criar uma comissão composta por: Bento 



Gonçalves, Josué de Castro (secretário da FPN) e Osvaldo Lima Filho para estudar 

e apresentar relatório sobre os aspectos jurídico, político e militar do acordo. 

Neste ensejo, Abguar Bastos avisa que a FPN se reunirá para discutir a 

questão petrolífera do país, a reforma agrária, a nacionalização dos bancos 

estrangeiros de depósito e das empresas de publicidade e, por fim, estudará formas 

de reprimir os abusos do poder econômico. 

Por razão da comunicação de desligamento do deputado Paulo Freire (PTB / 

MG), em 28 de novembro de 1957, a FPN é definida por ele como sendo uma 

organização de caráter comunista, pois na análise de Paulo Freire: "se das misturas 

das tintas das ideologias políticas dos seus pró-líderes não obtivermos a cor 

vermelha, de certo um rosa bem acentuado sairá". Portanto, "concluir que todas as 

revoluções são determinadas pelo fator econômico, constitui método nitidamente 

comunista". (FREIRE, 12 nov. 1957) 

Ainda, comentou Freire que alguns membros da FPN, ao quais ―nunca foram 

nacionalistas, estão agora percorrendo os Estados da Federação com fim eleitoral, 

com o fim único de atrair votos dos comunistas... Estão querendo, sob essa 

bandeira, atrair votos que não teriam."  

Sob o slogan: ―Quem não é nacionalista não é patriota‖, a Frente serviu de 

fato como suporte eleitoral de seus membros, Isto decorre da ilegalidade em que se 

encontrava o PCB. Contudo, observa-se que o objetivo da FPN era ser, de fato, 

libertar as amarras partidárias e ampliar o grupo de políticos e teóricos que 

pudessem contribuir mais livremente com a causa nacional. O que se deu, em linhas 

gerais, foi que a luta nacionalista se acirrou e topou com grandes interesses 

estrangeiros e associados ao capital nacional, fazendo com que o caminho da 

radicalização fosse quase inevitável. Assim, cada movimento de radicalização 

aproximava a Frente dos comunistas e a afastava dos trabalhistas conservadores, 

gerando algumas vezes até indisposições com o Governo Federal, cujos membros 

faziam parte da bancada de apoio. 

De acordo com Josué de Castro: "nacionalismo deve ser a aplicação 

adequada dos recursos econômicos para o bem-estar da maior parte da coletividade 

de um país". (CASTRO, 11 jul. 1956) Deste modo, reitera a visão de bem-estar 

social como sendo o fim do desenvolvimento econômico, fenômeno que ele chamou 

de ―Economia Humanizada‖, a qual se tornou viável, pela primeira vez na história, 

com os atuais progressos da ciência e da técnica. 



A defesa desta ―Economia Humanizada‖ está presente em todos os seus 

pronunciamentos parlamentares, sendo o fio que costura suas concepções 

aparentemente concorrentes de solidariedade internacional, desenvolvimento 

nacional e regional. A pré-condição para a instauração de uma ―Economia 

Humanizada‖ é a realização de uma inversão lógica: o consumo em massa toma o 

lugar da produção em massa nas preocupações da civilização, logo, a lei da oferta e 

da procura deveria dar lugar à lei das necessidades reais dos grupos humanos. 

 Em sua crítica, Castro analisou que a lógica de mercado se opõe aos avanços 

humanitários da Revolução Francesa, conquista da civilização ocidental que se vê 

posto em cheque pelos povos colonizados, como declarou em O livro negro da 

fome, obra de 1957: 

 

A verdade é que os povos chamados subdesenvolvidos já se 
aperceberam da profunda contradição que existe entre os preceitos 
morais de igualdade, fraternidade e humanitarismo, pregados e 
defendidos pelos teorizantes da civilização ocidental e a crua e cínica 
disputa pelo lucro a que se entregaram os grupos mercantilistas 
dominantes nos países bem desenvolvidos e industrializados do 
mundo. (CASTRO, 1966, p. 22) 

 

Neste sentido, o bem-estar social, fruto de uma ―Economia Humanizada‖, não 

seria uma caridade, mas uma garantia de equilíbrio e continuidade do sistema, pois 

Castro percebia que o aumento vertiginoso e justo das tensões sociais no mundo 

tornava urgente ―eliminar o mais rapidamente possível este fator de agitação e de 

agravamento das tensões sociais reinantes, que é o fenômeno da fome universal‖. 

(CASTRO, 1966, p. 23) 

Assim, o combate à fome torna-se uma ação preventiva e estratégica, além 

do valor humanitário que lhe é intrínseco, recebendo de Castro uma abordagem 

―asséptica‖ e racional, evitando entrar em polêmicas ideológicas ou sentimentais e 

buscando um caminho prático, como na passagem em meio a uma análise crítica da 

teoria de Malthus, na qual expõe seu raciocínio: ―Mas deixemos de lado os debates, 

onde as ideologias em choque possam ter turvado um pouco a serenidade do 

julgamento, para encarar os fatos com fria objetividade científica‖. (CASTRO, 1966, 

p. 24) 

É justamente em busca desta objetividade científica, considerada como mais 

produtiva que o debate ideológico, que Josué de Castro realizou em seu 



pronunciamento parlamentar de 11 de julho de 1956, uma crítica à visão sentimental 

e paternalista que permeia a maioria dos discursos sobre a seca, afirmando que se 

deve analisar este problema com ―objetividade e rigorismo técnico‖, gerando com 

isso um plano de integração econômica do país.  

Em sua concepção, o Estado não deveria agir como se estivesse fazendo 

uma caridade pública para com os famintos e apela para a união do executivo com o 

legislativo para solucionar o problema: ―Unamo-nos no sentido de projetar um plano 

de ação que promova o desenvolvimento econômico e social dessas regiões, não no 

interesse exclusivo delas, mas no do Brasil inteiro...‖ (CASTRO, 11 jul. 1956) 

Por conseguinte, Josué de Castro não percebe a seca como um fenômeno 

local ou regional, mas correlacionado com a carestia e a crise econômica e social 

que atravessa o país. Sobre esta articulação entre a seca e a questão nacional, 

Castro analisa que não é possível promover este desenvolvimento unilateralmente, 

sendo necessário que ―ao mesmo tempo em que se promova a expansão industrial 

se intensifique a produção agrária, sob pena de ser desarmônico e monstruoso esse 

desenvolvimento, constituindo verdadeiro salto no abismo..." (CASTRO, 11 jul. 1956) 

 E o Nordeste pode ajudar a reequilibrar a produção nacional (fala isto 

comprovando com dados estatísticos que no Brasil o desenvolvimento industrial 

vinha sendo bem mais intensivo do que o desenvolvimento agrícola), tornando-se 

um forte produtor de produtos agrícolas e, em seguida, um mercado consumidor 

interno para os produtos nacionais. Logo, sua busca de solução não é apenas para 

salvar o Nordeste, mas busca ser útil à economia, à estabilidade social, ao 

progresso econômico e ao bem estar do país inteiro.  

Pode-se destacar a precocidade da crítica de Castro no que se refere à 

questão do planejamento regional, o qual se antecipa ao relatório do GTDN e a 

criação da SUDENE, ocorridos em 1958. Sua crítica à política de barragens ocorre 

no final da chamada ―solução hidráulica‖ e, marcando o começo de um novo perfil de 

política, marcada pela tentativa de resolver o problema das disparidades regionais 

por meio do instrumental do planejamento econômico, tais como incentivos fiscais e 

investimentos em infra-estrutura. Como demarca Celso Furtado (1989, p. 32): ―A 

opinião de que a industrialização estava sendo utilizada em benefício de certas 

regiões com sacrifício de outras começava a penetrar no discurso político de líderes 

nordestinos no final dos anos 50, quando tem início a nossa história‖. 



"É preciso separar bem os efeitos da calamidade da calamidade em si". Com 

isto, Josué de Castro indica que a falta de chuva é a regra no sertão, não devendo 

ser encarada como uma anomalia ou tragédia. Por conseguinte, a seca é uma causa 

secundária do trágico efeito da fome e da miséria: "É que as causas do mal não 

decorrem apenas da seca. Este, aliás, será o objetivo do meu discurso". (CASTRO, 

11 jul. 1956) Esta afirmação guarda impressionante semelhança com a declaração 

de Furtado sobre suas intenções no momento da gênese da SUDENE: ―Não se trata 

de ‗combater‘ as secas, e sim, de conviver com elas, criando uma agropecuária que 

tenha em conta a especificidade ecológica regional‖. (FURTADO, 1989, p. 44) 

Neste raciocínio, prossegue Castro provando que as causas da fome no 

Nordeste brasileiro decorrem de fatores sociais, não naturais, são eles: ―pauperismo 

generalizado, proletarização progressiva do sertanejo e sua produtividade mínima, 

que não lhe permite possuir nenhuma reserva para enfrentar as épocas difíceis‖. 

Ainda, tais fatores têm sua gênese em um único e complexo aspecto: "A meu ver, a 

causa essencial, central, contra a qual temos que lutar todos é o regime inadequado 

da estrutura agrária da região". (CASTRO, 11 jul. 1956) 

O grande latifundiarismo ao lado do minifundiarismo configura um desenho 

perverso que favorece a subexploração dos recursos naturais e a superexploração 

da mão-de-obra. Sobre isto falou Castro: "O latifundio é o irmão siamês do arcaísmo 

técnico" e o minifúndio ―é um retalho de terra do qual o trabalhador não consegue 

tirar o seu sustento". Disto "resulta a subcapitalização da economia agrária da 

região". Esta subcapitalização gera o que Castro chamou de ciclo vicioso de miséria: 

"A falta de capitalização nessas regiões é o que determina sua proletarização". 

(CASTRO, 11 jul. 1956) 

As obras contra as secas limitaram-se ao acúmulo de água em barragens, 

não resolvendo o problema da fome. Esta conclusão que apresenta em seu discurso 

vem de uma discussão já desenvolvida por Castro ao longo de 1955, ano em que 

participou do Congresso de Salvação do Nordeste (que deu origem à SUDENE) e I 

Congresso de Camponeses de Pernambuco, patrocinado pela FAO. Deste modo, 

encaminha Josué de Castro: 

 

Exorto ao governo que envie à Câmara com a mensagem, o 
anteprojeto que permite o acesso do homem a terra própria, 
elaborado há tempos pela Comissão Nacional de Política Agrária, à 
qual tenho a honra de pertencer...Ao lado disso, que encaminhe 



também à nossa apreciação a lei que regulamenta o arrendamento 
da terra. (CASTRO, 11 jul. 1956) 

 

Sugere também ao governo a criação "de um órgão de proteção aos recursos 

naturais renováveis", visto que a monocultura da cana destruiu as florestas, 

desorganizando o regime hídrico da região. Aconselha parceria de assistência 

técnica com as Nações Unidas, semelhante a um projeto piloto desenvolvido na 

Índia, no qual colaborou quando foi presidente da FAO. 

Ao ser acusado de sonhador, por querer oferecer assistência técnica aonde 

não chove, Castro lançou mão do exemplo do deserto do Saara e de Israel, que 

capta o orvalho da madrugada, do Egito, que desviou o curso de rios e, por fim 

provoca: "O Nordeste é rico. Tem grandes recursos naturais... Precisamos 

encaminhar para o nordeste capitais para ali serem aplicados". (CASTRO, 11 jul. 

1956) 

Pouco falado, o conceito de democracia surge como parte dos direitos sociais 

―Defender a democracia é trabalhar pelo desenvolvimento econômico e social do 

Brasil‖ e "Isso só pode ser feito por uma reforma de base que mude a infra-estrutura 

econômica nacional". (CASTRO, 11 jul. 1956) Conclui Josué de Castro mostrando 

pressa e descrença na atuação parlamentar tradicional, apontando saídas 

estruturais para a questão da seca: 

 

É o apelo que faço a esta casa: se continuarmos com deputados 
eleitoralistas, destinando 80% do nosso tempo ao empreguismo, a 
dar empregos e resolver problemas individuais; se fizermos uso do 
Orçamento para atender a interesses puramente locais, não 
resolveremos nem a situação do Nordeste nem a do Brasil. 
(CASTRO, 11 jul. 1956) 

 

Em sua participação do dia 16 de outubro de 1956, Josué de Castro protesta 

contra parte da imprensa (referindo-se ao jornal Tribuna da Imprensa, de Carlos 

Lacerda) a qual transmite notícia falsa, por ter divulgando que, em uma discussão 

parlamentar, o deputado Josué de Souza (PTB / AM) haveria chamado Josué de 

Castro de "descarado", fato este negado em plenário por Souza: "não usei, em 

tempo algum, semelhante expressão". 

No mês seguinte, Castro foi ao plenário solicitar o envio de tropas brasileiras, 

apoiando a posição da ONU. Nesta oportunidade, apelou ao princípio de 

autodeterminação dos povos, defendeu o procedimento de nacionalização da 



companhia do Canal de Suez pelo Estado egípcio, fato este que desencadeou a 

agressão da França, Grã-Bretanha e Israel. 

Em seus apelos, o mundo estava vivendo os últimos lampejos do 

colonialismo, o qual deveria ser inteiramente superado, para isso, o Brasil deveria 

enviar uma tropa para apoiar as Nações Unidas na luta contra o abuso da força no 

Egito. Em sua visão sistêmica, a questão do Nordeste se articula com a paz mundial, 

pois se insere no quadro da exploração colonial, como declarou: 

 

O progresso do Brasil e do Nordeste depende da paz no mundo. É 
preciso cuidarmos dêle para fazer evoluir o Nordeste. Enquanto os 
países subdesenvolvidos forem espoliados, o Nordeste será uma 
área subdesenvolvida, espoliada por outras áreas do Brasil. É um 
programa de princípios, é um problema essencial. (CASTRO, 14 nov. 
1956) 

 

Sua lógica segue as análises do ―dualismo estrutural‖ da sociedade brasileira, 

na qual os dois Brasis, moderno e arcaico, capitalista e pré-capitalista, coexistem de 

modo complementar. A falta de uma efetiva evolução endógena nacional se deve ao 

seu papel subalterno na economia mundial, gerando uma modernização periférica _ 

induzida do exterior em partes estratégicas do território _ em função do sistema 

dependência dos interesses internacionais. 

É interessante destacar que, embora predomine em Castro a crença nos 

direitos humanos e no papel da ONU como terceira via para combater o belicoso 

alinhamento da política internacional, ele não é inocente quanto às manobras 

políticas no âmbito das Nações Unidas e realiza, neste pronunciamento sobre o 

Canal de Suez, uma crítica à ONU, a qual precisa deixar de ser um órgão 

internacional para se tornar supranacional, para isso as Nações Unidas deveriam 

reformular seu estatuto, rever a sua carta, para acabar com o veto "que é privilégio 

de pequeno número de Nações, contra o interesse da maioria". (CASTRO, 14 nov. 

1956) 

No mês seguinte apresentou o manifesto da Associação Mundial de 

Parlamentares para organização do Governo do Mundo, na busca uma solução para 

o caso de Suez. Este se chama "O caminho da paz permanente", muito semelhante 

ao "Paz Perpétua", documento fundante da concepção de Direitos Humanos, escrito 

em 1712 por Abbé de Saint-Pierre, reescrito por Rousseau em 1756 e retomado por 



Kant em 1795, quando a Prússia e a Espanha assinaram um acordo de convivência 

com a França revolucionária. 

O título A Paz Perpétua traduz um projeto filosófico de tentativa de conceber a 

paz universal como pressuposto da sociedade civilizada, a partir do convívio entre 

as nações para fins do progresso da sociedade humana. A clássica análise de Kant 

consiste num texto que 

 
baliza sua concepção de paz entre o imperativo moral fraternidade 
dos povos civilizados e o estado de guerra latente da sociedade 
como a ameaça constante da barbárie. Consoante a Saint-Pierre na 
compreensão da universalidade da paz como necessidade lógica dos 
interesses comerciais, do progresso e defesa civilização contra a 
barbárie, Kant condena ao lado de Rousseau a imoralidade da 
guerra como também expressa um ideal republicano de defesa da 
cidadania e federação dos estados. (MENEZES, 2009, 162) 

 

Deste modo, Castro indicou a necessidade de formar o parlamento mundial, 

que este elabore um sistema de leis de âmbito mundial e que se crie uma polícia 

para assegurar sua aplicação, tendo por função promover a paz entre as nações. 

Nesta oportunidade, afirma também que a participação dos países na Organização 

Mundial da Paz é o único caminho de sobrevivência para as nações pequenas. 

No penúltimo pronunciamento de 1956, Josué de Castro desviou o seu foco 

dos problemas sociais _ abordados sempre na lógica médica de diagnóstico, 

prognóstico e tratamento _ para fazer política partidária, algo que não lhe agradava 

muito. Assim, em 04 de dezembro, Castro solicitou que a Câmara dos Deputados 

inserisse em seus Anais, os "magníficos discursos pronunciados" pelo presidente 

eleito da Confederação Nacional das Indústrias (CNI) e do presidente da República 

Juscelino Kubitschek, por ocasião da posse da nova diretoria da CNI. Compreende 

que este é um evento estratégico para o governo, pois ambos se mostraram 

preocupados em "promover o desenvolvimento harmônico do País".  

Neste ensejo, Josué elogiou o plano de metas do governo JK e destacou que 

neste plano de desenvolvimento econômico "faz parte, essencialmente, a expansão 

e a nacionalização da indústria no Brasil e seu crescimento integral... Daí o papel 

importante que têm a desempenhar, no próximo ano, as classes produtoras no setor 

industrial..." (CASTRO, 04 dez. 1956) 

O apelo à burguesia nacional, vislumbrado na homenagem de Castro à nova 

diretoria da CNI era, na época, uma bandeira de união nacional defendida por 



amplos setores progressistas da política nacional, inclusive o PCB, como analisa 

Moraes (2000, p. 184): ―a base objetiva da aliança das forças populares com a 

burguesia nacional consistia no comum interesse pelo desenvolvimento capitalista 

independente da dominação estadunidense‖. 

Cabe frisar que a defesa de Castro do Plano de Metas faz parte da sua 

atuação como líder do PTB, grande beneficiado político deste Plano. Isto decorre do 

fato deste partido ter suas teses atendidas nas ações governamentais sem arcar 

diretamente com o ônus de ser o partido oficial do governo, pois o presidente era do 

PSD. Deste modo, pode-se concluir que ―O Programa de Metas vinha ao encontro 

das teses do ‗núcleo pensante‘ (ideológico) do PTB, pelas propostas mais gerais de 

desenvolvimento com soberania nacional‖. (BENEVIDES, 1979, p. 218) 

Logo, vê-se que a relação entre Juscelino, parte dos trabalhistas e a iniciativa 

privada, no campo do planejamento governamental, está longe de ser conflitante, 

mas ao contrário, permite que se crie uma área de diálogo e negociação, visto que 

―o planejamento racionaliza e orienta, permitindo à iniciativa privada mover-se mais 

facilmente no campo das decisões de investimento, e ao governo a possibilidade de 

resistir melhor às pressões que não se encaixem nas metas previstas e aprovadas‖. 

(CARDOSO, 1977, p. 167) 

Desse modo, Josué de Castro termina a primeira metade de seu mandato 

identificando-se com os princípios da ideologia desenvolvimentista proposta pelo 

governo federal e formulada pelo ISEB, a qual se originou em 1952 com o ―Grupo de 

Itatiaia‖. Este grupo, que em 1953 virou o Instituto Brasileiro de Economia, 

Sociologia e Política (IBESP), apesar de ter suas divergências internas tinha como 

pontos de concordância:  

 

A preocupação com o subdesenvolvimento brasileiro, a busca de 
uma posição internacional de não-alinhamento e de ―terceira força‖, 
um nacionalismo em relação aos recursos naturais do país, uma 
racionalização maior da gestão pública, maior participação dos 
setores populares na vida política, tais eram, em poucas palavras, os 
valores que pareciam unificar a todos. (SCHWARTZMAN, 1979, p. 3) 

 

 O que variava era a intensidade com que um ou outro destes valores 

expostos na citação acima era defendido, assim como as estratégias que cada 

grupo foi buscar para implantar suas idéias.  



Passados sete meses sem pronunciamento registrado em ata, Josué de 

Castro reiniciou sua atividade parlamentar do ano de 1957 apenas no dia 10 de 

julho, quando realizou sua análise sobre a economia nacional. Provavelmente, no 

primeiro semestre Castro deve ter revisado as três obras que lançou neste mesmo 

ano: Ensaios de Geografia Humana, Ensaios de Biologia Social e O Livro Negro da 

Fome. 

O Ensaio de Geografia Humana analisa a ação do homem como fator 

geográfico de importância central, como modelador e transformador da natureza. 

Baseada no material didático utilizado pelo autor e na pesquisa sobre a cidade de 

Recife, realizada para compor a tese em que concorreu à cátedra de Geografia 

Humana, na Faculdade Nacional de Filosofia.  

Já o Ensaio de Biologia Social representa o olhar de um médico sobre os 

problemas sociais, investigando as ―bases biológicas que interferem na expressão 

dos atos humanos‖. Constitui-se numa organização de textos e discursos, dentre 

eles: fisiologia dos tabus (produzido em 1938 e patrocinado pela Nestlé), 

Alimentação e aclimatação, Alimentação e colonização do Brasil Central (de 1949, 

no qual defende a iodetação do sal de cozinha), o milho e sua utilização racional (de 

1951), Carência alimentar e verminose na América Latina (em que propõe a 

suplementação de ferro em alguns alimentos); entre outros de natureza biológica. 

Em sua segunda parte, apresenta seus textos sobre a Função social das 

Universidades; Malthus e o caminho da perdição, Sociologia Pitoresca, o papel da 

juventude na reconstrução do mundo (realizado a pedido da UNESCO, Crise social 

e desenvolvimento econômico do mundo oito discursos, sendo cinco do plenário da 

Câmara dos Deputados, dois do Conselho Mundial da Paz e um prefácio de um 

livro. Fica clara a tensão entre o Josué médico e o político, assim como fica claro o 

seu esforço de juntar essas duas dimensões em uma obra cuja única unidade 

temática possível é o Homem em suas diversas dimensões. 

O Livro Negro da Fome é um manifesto no qual Castro analisa sua 

experiência no Conselho da FAO, as principais deficiências alimentares e aponta os 

caminhos do combate à fome no mundo a ser realizado pela Associação Mundial de 

Luta Contra a Fome (ASCOFAM) a qual deve contribuir com a redução do 

desequilíbrio econômico entre as nações, por meio da colaboração em ―um 

programa de reestruturação da economia do mundo, capaz de integrar em seu seio 

os países hoje marginais‖. (CASTRO, 1966, p. 07) 



 Josué de Castro iniciou seus pronunciamentos do ano de 1957 falando como 

líder da maioria, que formava o bloco governista na Câmara dos Deputados, sobre a 

campanha desencadeada contra o governo de Juscelino Kubitschek, que o acusa de 

interferir excessivamente na economia brasileira "asfixiando a sua marcha e a sua 

expansão". Em sua opinião, moveu-se uma violenta campanha acusatória com 

alguma razão oculta, buscando, com insistentes slogans, influenciar a opinião 

pública e causar um "desassossêgo público". (CASTRO, 10 jul. 1957) 

Como medida preventiva, Castro solicita que se tenha um olhar objetivo sobre 

esta acusação de dirigismo econômico, para tanto, faz-se necessário "que se o 

analise friamente sem paixões partidárias, de maneira clara e concisa". E também, 

que os congressistas tenham serenidade para prosseguir as atividades criadoras da 

Nação e, com isso, evitem uma instabilidade política, real propósito dos 

caluniadores, que se dizem defensores do interesse público, mas que confundem "o 

que há de mais privado em matéria de interêsse com aqueles supremos interêsses 

da nacionalidade". (CASTRO, 10 jul. 1957) 

Castro declara os acusadores de JK são verdadeiros oportunistas, pois 

apresentam-se "intervencionistas na hora em que os interêsse intervencionista é a 

seu favor e são da livre iniciativa quando esta lhe é favorável". Apresenta-se também 

desiludido com a aliança de classes que sempre defendeu, afirmando: "O Govêrno 

atual conta com o povo, para defender os interêsses desse povo; conta com as 

Fôrças Armadas, alertas na defesa da integridade nacional, sendo necessária uma 

uma intervenção estatal nos setores estratégicos‖. (CASTRO, 10 jul. 1957) 

Josué de Castro apontou também a falta de autoridade dos que criticam o 

governo "aquêles que tomam a posição de defensores de um liberalismo econômico, 

de uma liberdade de iniciativa que talvez seja perigosamente excessiva na hora 

presente". Assim, denunciou o oportunismo golpista do grupo oposicionista ao 

mesmo tempo em que realizou uma crítica, muito bem fundamentada teoricamente, 

ao liberalismo econômico, afirmando que sua origem está atrelada a uma etapa 

histórica do capitalismo nascente, mas que não atende à demanda social do 

capitalismo contemporâneo. 

Nesta mesma intervenção, ponderou também que as ciências e suas 

doutrinas não são neutras: "verdade é que as ciências, com suas teorias e doutrinas, 

não são tão independentes das contingências sociais nem das pressões do 

momento, como se julga". (CASTRO, 10 jul. 1957) Enquanto expunha o surgimento 



da doutrina liberal, citou como exemplo Malthus, o qual fez sua teoria "sob o 

aguilhão do pavor do socialismo que se iniciava na Inglaterra e no mundo". E 

também utilizou Wilson, com seu conceito de poder invisível, para criticar a noção de 

mão invisível de Adam Smith, pois Wilson alertava para a força de pressão dos 

grupos econômicos frente à coletividade.  

Apesar de concordar totalmente com este conceito de poder invisível, Josué 

de Castro também apontou os limites da lógica wilsoniana: "A livre circulação de 

mercadorias preconizada por Wilson e mais recentemente por Roosevelt não 

passava de tiradas líricas, sob a inspiração daquele aforisma do velho Kant, de que 

o livre comércio constitui um antídoto para as guerras". (CASTRO, 10 jul. 1957) Com 

isso, Castro indica que não se ilude com o discurso do livre comércio, reforçando a 

perspectiva de que seja um político liberal que defende a planificação da economia. 

Em suma, ele classificava a doutrina liberal, em sua integralidade, como 

sendo um mito, aspiração irrealizável, uma grande ilusão. Para tanto, citou o 

jornalista norte americano de esquerda I. F. Stone, o qual analisou o fenômeno dos 

cartéis demonstrou que "a livre iniciativa, com liberdade integral, era incompatível 

com o bem-estar coletivo". (CASTRO, 10 jul. 1957) 

Vê-se que nesta época Castro percebe claramente as falhas na atuação das 

Nações Unidas, apesar de ainda acreditar em sua boa vontade e na sua missão 

estratégica de terceira via política para construir o caminho da Paz. Contudo, 

pondera: "Sabemos que a organização das Nações Unidas tenta, com esforço 

hercúleo, vencer êsses obstáculos e essas resistências criando as condições 

favoráveis a um comércio internacional livre", contudo não consegue impedir dos 

países ricos protegerem seus produtos e intervirem na economia mundial. Assim, os 

países "marginais" do grande eixo econômico devem se proteger e intervir em suas 

economias, não podendo "se dar ao luxo suicida da livre iniciativa descontrolada" e 

com isso, ser escravizada pelo capital estrangeiro, pelos trusts internacionais. 

(CASTRO, 10 jul. 1957) 

Partindo dessa premissa, Castro acreditava que era preciso mais do que 

capital para desenvolver um país: era necessário haver "critério em seus 

investimentos" para que se gestasse um verdadeiro desenvolvimento social, o qual 

"depende de um critério firme, no sentido do bem coletivo e da harmonia dêsse 

crescimento econômico". (CASTRO, 10 jul. 1957) Desse modo, não declarou 



abertamente sua opinião sobre a origem desses investimentos, mas apenas nos 

critérios, os quais devem se guiar pelo ―bem coletivo‖ e pela ―harmonia econômica‖.  

Contudo, Castro apresentou sua inclinação nacionalista ao comentar, em 

seguida, que mais do que capital estrangeiro, são as poupanças internas 

reinvestidas que desenvolverão um país. Com isso, receitou ser urgente que os 

países subdesenvolvidos se rebelem contra a política de economia colonial e que os 

mesmos exijam "uma política de cooperação internacional", desenvolvendo uma 

consciência de defesa da riqueza nacional.  

Portanto, não sendo possível se sustentar essa mitologia do liberalismo 

incondicional, restava apenas "precisar os limites do intervencionismo" e, para 

Castro, seu limite estava no custo social do desenvolvimento econômico: 

 

Não pode haver nenhum desenvolvimento econômico sem um custo 
a ser pago pela coletividade. O limite dêsse custo está no conceito 
do tolerável ou do intolerável. Se o custo é tolerável, é benéfico à 
coletividade, porque ela sobrevive consolidada pelas leis e pelas 
instituições e o progresso se faz. Se é intolerável, vem a revolta, a 
agitação e o progresso não se realiza num clima de convulsão social. 
(CASTRO, 10 jul. 1957) 

 

Diante disto, defende que o custo atual do Plano de Metas é tolerável, apesar 

de Castro ter visto em Juscelino um homem com mais tendência para a iniciativa 

privada que para a intervenção na economia, ao contrário de Getúlio Vargas. Este 

foi quem, para Castro, realmente estabeleceu uma intervenção estatal no campo da 

economia, como frisa em seu pronunciamento: "Foi ele que nos deu Volta Redonda, 

que criou no Brasil a siderurgia e fêz brotar o petróleo". Resta agora o desafio de 

planejar a exploração dos derivados do petróleo, mas felizmente o governo está 

atento ao conceito de que "controlar as pressões é que é governar". (CASTRO, 10 

jul. 1957) 

A importância que Castro dá à economia fica evidente, na sua argumentação, 

como sendo de inspiração teórica marxista, refletindo certo mecanicismo analítico 

vigente na época, como se pode notar no trecho: "A economia é a base da estrutura 

social. Todos os valores que decorrem da economia são aqueles que vão 

consolidar, dar forma e sentido às culturas..." (CASTRO, 10 jul. 1957) Na verdade, o 

marxismo mecanicista ou ―positivado‖ que campeava nas fórmulas dos anos 50 

casou-se muito bem com a perspectiva sistêmica de Castro, cuja formação médica e 



seus estudos de fisiologia o levavam sempre para a busca das conexões, lógica 

integradora que busca o equilíbrio e a harmonia, como indicadores de saúde. 

Sobre isto, o autor explica em uma obra lançada neste mesmo ano (1957): 

 

A nossa formação de médico, com o espírito moldado pela influência 
crítica e revisora, da experimentação biológica, nos levou sempre a 
analisar os problemas sociais dentro do critério de suas raízes 
biológicas, ou seja, da indagação do fatores que através de um 
mecanismo biológico condicionam sua expressão. 
Isto não significa, entretanto, a nossa adesão a uma nova escola de 
biologismo social, fazendo renascer aquêle antigo conceito de que a 
sociedade é um organismo vivo regendo-se, desta forma, por leis 
naturais reguladoras da vida. Não é bem isso. Ao nosso ver, o social 
transcende o biológico mas nem por isso se pode eximir ou isentar 
das contingências ou bases biológicas que interferem na expressão 
dos atos humanos.(CASTRO, 1968, p. 09) 
 
 

Então, Castro deduz que sendo a economia tão estrutural para a sociedade, 

sua direção deve ser o ponto central de ação de um governo que busca a harmonia 

da coletividade. Logo, se o governo não procura "podar os exageros do 

individualismo, dos interesses de grupos que se contrapõem ao interesse coletivo, 

então êle não está governando, está falseando o sentido essencial do Govêrno, que 

é o de harmonizar os interesses opostos, a fim de encontrar um denominador 

comum para o interesse da coletividade". (CASTRO, 10 de julho de 1957) 

Assim, Josué de Castro consegue demonstrar a sua tese de que é 

plenamente compatível o intervencionismo com a liberdade. Tinha em mãos o livro 

de B. Wooton intitulado Liberdade na Planificação e citou também George Steiner, a 

fim de demonstrar sua tese de que o dirigismo não corresponde ao totalitarismo 

político: "Muitas vezes dirigir sabiamente a economia constitui a forma mais sábia de 

defender as prerrogativas democráticas... Não procede portanto a alegação dos 

perigos de uma sovietização do Brasil..." (CASTRO, 10 de julho de 1957) 

Assim, no final do seu mandato, Josué de Castro se aproximou cada vez mais 

da causa nacionalista e sua estratégia foi a organização e a participação ativa na 

Frente Parlamentar Nacionalista, acompanhando todo seu movimento ideológico. 

Esta foi a principal razão de sua extradição, ocorrida com o golpe militar de 1964, 

pois, segundo Delgado (2007), quase todos os membros da FPN foram listados 

como comunistas.  

 



 

2.4 O NACIONALISMO REFORMISTA DE JOSUÉ DE CASTRO 

 

Pode-se afirmar que a Frente Parlamentar Nacionalista (FPN) significou uma 

reação de um grupo de desenvolvimentistas, motivados politicamente em reduzir a 

ascendência da corrente internacionalista junto ao governo federal. Isto porque, com 

o crescimento industrial brasileiro vivenciado nos anos 1950, ―alguns economistas e 

políticos desenvolvimentistas entendiam que uma maior internacionalização da 

economia era pressuposto para o progresso‖ (DELGADO, 2007, p. 369), pois isto 

traria capital e tecnologia para incrementar a produção local. 

Contando com um efetivo que variou de 50 a 70 parlamentares, sua luta mais 

agressiva era pelo controle dos lucros das empresas estrangeiras, além de contribuir 

com políticas de extensão dos benefícios do desenvolvimento para todas as regiões 

do país. Mais do que atuação prática de articulação parlamentar, FPN também era 

sistematizadora, junto com o ISEB, de políticas nacionalistas para o país, assumindo 

claramente sua função ideológica e buscando parceira com os movimentos sociais, 

articulando e representando suas reivindicações na Câmara dos Deputados. 

Deste modo, de elemento de pressão institucional de caráter suprapartidário 

(com predomínio de filiados ao PTB), a Frente Parlamentar Nacionalista foi 

paulatinamente passando para o papel de ―organizadora‖ política, apresentando 

demandas dos movimentos sociais junto à Câmara dos Deputados.  

 

As entidades que tiveram na FPN uma importante interlocutora no 
Parlamento Nacional foram, por exemplo: a UNE, inúmeros 
sindicatos, o Comando Geral dos Trabalhadores do Brasil, após sua 
fundação em 1962, as Ligas Camponesas e o Movimento de 
Educação de Base (MEB). As iniciativas da Frente Parlamentar 
Nacionalista encontraram no jornal diário Última Hora e nos 
semanários O Nacional e O Semanário importantes canais de 

divulgação. (DELGADO, 2007, p. 369) 

 

Além disso, destaca Delgado (2007) que a FPN se tornou também um espaço 

de representação das demandas dos comunistas, que até então não tinham sua 

legenda legalizada. Este convívio entre comunistas e nacionalistas promoveu uma 

troca de informações que certamente influenciou ambos os grupos, chegando ao 

ponto de promover uma confusão entre estas duas plataformas. 



Em 11 de julho de 1957, a Frente Parlamentar Nacionalista apresentou uma 

resposta aos ―oportunistas que acusam o governo JK de dirigismo‖. Nesta ocasião, 

coube ao deputado Bento Gonçalves (PR-MG) ler o manifesto do Grupo de Ação 

Política Pró-Desenvolvimento Econômico- social do país, o qual atua com o objetivo 

de "libertação econômica da nossa pátria, dentro de rigoroso critério democrático". 

Isto se dava por meio da "defesa integral do patrimônio econômico-social do país 

que deve ser racionalmente utilizado para promoção e defesa do bem-estar social 

da comunidade brasileira". 

  Neste programa ao governo e à nação, em que Castro participou ativamente, 

utilizou-se do aporte da ideologia isebiana e na Teoria dos ―dois brasis‖, criada por 

Jacques Lambert. A primeira defendia, na figura de Mendes de Almeida e Vieira 

Pinto que "A intervenção do Estado na economia deveria ser orientada no sentido de 

suprir as carências não atendidas pela iniciativa privada‖ E ainda, que ―Aos 

empresários de origem nacional, caberia produzir os bens agrícolas e industriais do 

país, utilizando toda a capacidade de produção existente". (ABREU, 2007, p. 424)  

  Já a teoria dos ―dois brasis‖ afirmava esquematicamente que o Brasil arcaico, 

pobre, analfabeto e atrasado, servia e transferia recursos ao Brasil moderno, rico, 

educado e avançado.   

Deste modo, coube a Josué de Castro expor a dimensão doutrinária que 

fundamentava as diretrizes da Frente Parlamentar Nacionalista, argumentando que 

era preciso entrosar a política administrativa e social do país com a política 

econômica, como desabafou: "Não é mais possível na fase atual de 

desenvolvimento nacional conceber-se diretrizes isoladas no campo da 

administração, da política social e da economia". (CASTRO, 11 jul. 1957) 

Para isso, a confecção de um plano estrutural que considere esses três 

fatores era algo fundamental para coordenar forças em um mesmo sentido. Esta 

organicidade seria útil na hora de aplicar os recursos "dentro de um rigoroso critério 

de prioridade que dê atendimento a essa urgente situação de debelar essas 

doenças locais que atentam entretanto e põe em perigo a saúde geral da economia 

da Nação". (CASTRO, 11 jul. 1957) 

Mediante este preâmbulo de Josué de Castro, a Frente Parlamentar 

Nacionalista apresentou, por meio da intervenção do deputado Bento Gonçalves 

(PR-MG), seus princípios. São eles: 



1) Defesa da Constituição e da legalidade: apenas a conduta dentro da legalidade 

constitucional representa um caminho seguro para a superar as dificuldades e 

debelar a crise intelectual, moral e econômica que martiriza o país; 

2) Legitimidade do poder: atender a vontade geral por meio de um processo eleitoral 

sem vícios; 

3)A superação do desequilíbrio Estrutural brasileiro: este é o fator que caracteriza o 

subdesenvolvimento do Brasil "tanto num sentido horizontal, pela justaposição de 

diferentes áreas geo-econômicas, como no sentido vertical pela absurda distribuição 

da renda que se concentra com lucros excessivos nas mão de um pequeno grupo de 

privilegiados." (GONÇALVES, 11 jul. 1957)  Há também o desnível entre indústria e 

agricultura e entre a economia urbana e rural; 

4) Adequação da política administrativa: sair da estrutura arcaica e semi-colonial que 

amortecem o resultado das providências tomadas, sendo urgente a descentralização 

de sua execução, com a criação de autarquias e sociedades de economia mista ou 

pública com autonomia financeira e administrativa. 

Com base nestes princípios, o deputado prosseguiu apresentando as 

propostas iniciais da FPN são elas (GONÇALVES, 11 jul. 1957): 

a) Formação de uma frente nacional (com elites dirigentes e as camadas populares) 

para a defesa do desenvolvimento brasileiro 

b) Nacionalização (empresas com capitais genuinamente nacionais) e monopólio 

estatal (no caso do petróleo) das fontes de energia; 

c) Política de expansão das indústrias de base; 

d) Transformação da estrutura agrária para dar acesso do homem rural a sua 

exploração; 

e) Expansão seletiva da produção agrícola para satisfazer as necessidades da 

população brasileira; 

f) Reaparelhamento dos meios de transporte e suas instalações; 

g) Entrosar recursos e serviços civis e militares para superar a inadequação dos 

meios de transporte nacionais; 

h) Planificação da política de saúde para otimizar os investimentos, principalmente 

nas endemias e doenças de massa; 

i) Adequação dos planos educacionais para qualificar a mão-de-obra necessária ao 

desenvolvimento; 



j) Política fiscal de restrição ao esbanjamento e ao luxo e de apoio à aquisição de 

equipamentos; 

l) Levantamento metódico do potencial nacional de matérias primas, revisão da 

concessão de jazidas e minas; 

m) Alargamento do mercado externo, por meio de relações diplomáticas e 

comerciais com novos mercados; 

n) Política exterior de defesa da paz mundial; 

o) Encarar o país como um todo, estabelecendo para cada região as metas de 

participação no desenvolvimento global; 

p) Propugnar por uma reforma eleitoral que possa sanear o sistema representativo 

dos vícios e deturpações vigentes; 

q) Reestruturação administrativa dos ministérios: separação do ministério da 

Fazenda em Ministério do Tesouro e da Economia; criação do Ministério de Minas e 

Energia e a transformação do Ministério da Agricultura num Ministério da Produção, 

pois as questões industriais se vêem deslocadas no Ministério do Trabalho. 

r) Maior unidade de ação entre os Ministérios, de forma a ampliar o seu rendimento 

e concentrar sua ação administrativa; 

Deste modo, Bento Gonçalves encerra seu pronunciamento com o seguinte 

apelo à nação: "Se a ação dos homens públicos não se fizer sentir com a energia e 

a decisão reclamadas no memorial que acabo de ler preconizamos dias difíceis para 

a nacionalidade". (GONÇALVES, 11 jul. 1957) Certamente, as ameaças de golpe 

estavam fortes o suficiente para não serem mais consideradas hipotéticas, mas sim 

uma realidade que se avizinhava. 

É interessante observar que as propostas de reformas apresentadas no 

manifesto supracitado configuram a FPN na perspectiva do ―nacionalismo 

reformista‖, o qual se diferenciava do ―nacionalismo dirigido‖ da época de Vargas 

pelo fato de ter se vinculado a uma organização mais autônoma dos movimentos 

sociais, a qual via no nacionalismo uma saída para a emancipação do país, no qual:  

 

As palavras nacionalismo, modernização distributiva e reformas 
sociais adquiriram dimensão de macroprojeto político, que 
pressupunha a influência da população brasileira, em seu sentido 
mais amplo, nas opções econômicas a serem adotadas como 
políticas públicas. (DELGADO, 2007, p. 364) 

 



O mais rico nestas propostas da FPN é o fato delas virem das bases, não se 

originando apenas da caneta de meia dúzia de intelectuais. Como analisa Delgado 

(2007, p.365), a fundação da Frente foi precedida por uma ampla mobilização dos 

seguintes grupos: intelectuais da Cepal e do ISEB, militantes da UNE, dos 

movimentos camponeses e sindicais e, políticos e cidadão filiados ao PTB e ao 

PCB. 

 Foi nesta perspectiva de articulação com os movimentos sociais que Josué de 

Castro teve o livro Três personagens, publicado pela editora Casa do Estudante, 

braço da UNE no campo editorial. E ainda que, na sessão de 30 de julho de 1957, 

Castro se pronunciou congratulando os estudantes por ocasião de seu vigésimo 

Congresso Nacional, registro esse realizado com o claro objetivo de consolidar a 

unidade das forças populares em torno do projeto nacional reformista. Nesta 

oportunidade afirmou que ―o Brasil pode ter esperança em sua juventude‖, pois a 

mesma se organiza com seriedade em seus propósitos: ―buscam a salvação para o 

país por meio da defesa integral de nosso patrimônio, da defesa nacionalista da 

nossa riqueza material, da nossa riqueza humana, da nossa riqueza cultural." 

(CASTRO, 30 jul. 1957) 

 É importante observar que este movimento de aproximação culminou com a 

formação, alguns anos depois, da Frente de Mobilização Popular (FMP), uma das 

experiências mais ricas da história política das esquerdas no Brasil, só comparável à 

Aliança Nacional Libertadora como esforço de união de diversas origens 

doutrinárias47:  

 
A aliança sindical entre comunistas e trabalhistas teve participação 
importante na conformação da Frente de Mobilização Popular 
[fundada em 1963], agregando-se aos grupos orientados pelas 
posições nacionalistas de esquerda, reunindo, por exemplo, a União 
Nacional dos Estudantes (UNE) e deputados da Frente Parlamentar 
Nacionalista (FPN). (SANTANA, 2007, p. 264) 
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 A Frente de Mobilização Popular, segundo Santana (2007, p. 264), ―reuniu marxistas de extração 

stalinista ou trotskista; as esquerdas cristãs e socialistas; a esquerda do PTB; integrantes da Frente 
Parlamentar Nacionalista; organizações de trabalhadores urbanos, camponeses, estudantes e 
subalternos das Forças Armadas; lideranças como Leonel Brizola e Miguel Arraes‖. 

 



Em 12 de dezembro de 1957, Josué de Castro teceu sua análise sobre como 

a economia brasileira deveria se expandir, acusando-a de estar em desacordo com 

os princípios vigentes na economia mundial. Na verdade, o grande tema de seu 

discurso em plenário era o planejamento econômico e suas vantagens 

administrativas.  

Segundo ele, o mundo se esforçava para planejar a economia universal de 

forma positiva e realista, "através de tratados bilaterais, através da formação de 

blocos econômicos regionais, tentando o que se chama de mercados comuns, pela 

complementação dos interesses econômicos de vários países" (CASTRO, 12 dez. 

1957), mesmo aqueles países que têm divergências ideológicas.  

Deste modo, era incompreensível que a expansão econômica brasileira não 

ocorresse de forma planejada, disciplinada, "de forma que sejam defendidos os 

interêsses das diferentes regiões do país, restabelecendo o equilíbrio econômico 

nacional, em benefício da coletividade brasileira". (CASTRO, 12 dez. 1957) 

Esta economia de ―blocos regionais‖ serviria para guiar tanto para a política 

externa quanto a interna, devendo evitar o que se dava na economia brasileira, a 

qual ―cresce de modo empirista e improvisado, gerando um verdadeiro conflito de 

interêsses regionais‖. Em sua análise, afirmou: "Só concebo o regional como uma 

expressão singular do nacional‖, o qual sem planejamento "se exterioriza pela 

agressão dos mercados por parte das regiões produtoras". (CASTRO, 12 dez. 1957) 

Um exemplo desta agressão encontra-se no caso da economia açucareira, 

―cujo falso dirigismo não vem favorecendo o interêsse da coletividade‖. Apesar disto, 

Castro fez questão de frisar que sua crítica não implicava num desacordo com a 

política econômica do presidente da república, mas se apresentava contrária à 

atuação do Instituto do Açúcar e do Álcool. Reafirmou não estar defendendo os 

interesses dos usineiros, mas "das populações que vivem da economia do açúcar, 

que são das mais miseráveis do Brasil e que ficarão ainda mais miseráveis". 

(CASTRO, 12 dez. 1957)  

Assim, sugere uma revisão dos planos de distribuição das quotas 

estabelecida pelo Instituto do Açúcar, um estudo para elaborar política de excedente 

e a promoção do escoamento da produção para os países socialistas, por meio de 

convênio com estes países e do restabelecimento das relações comerciais com 

outras nações. Deve-se também padronizar nacionalmente o percentual da mistura 

do álcool com a gasolina e realizar estudos para o aproveitamento do álcool como 



matéria prima para a fabricação de borracha sintética, cujo parque industrial seria 

instalado no Nordeste, utilizar o bagaço da cana na indústria de celulose e equipar a 

agricultura do Nordeste para lhe aumentar a produtividade. 

"É lamentável constatar que infelizmente a maior parte dos planos de 

economia nacional, se bem que concebidos com a maior dose de boa vontade, 

sofrem uma certa miopia que não lhes permite apreender o sentido da economia 

internacional, as suas diretrizes e a sua conjuntura vigente". (CASTRO, 12 dez. 

1957) Isto faz com que os ciclos da economia brasileira se esvaiam antes de trazer 

os benefícios e os proventos que poderiam. Assim, sua concepção visa aproveitar 

estrategicamente o cume dos ciclos econômicos para alavancar a economia 

nacional, afirmando que se houvesse na fase de prosperidade dos ciclos: 

 

a previdência de conceber planos de continuação e de expansão 
dêstes ciclos, ou retirar dos proveitos as poupanças necessárias para 
conceber novos ciclos que fizessem expandir cada vez mais a nossa 
economia. Infelizmente o que vemos na História da Economia do 
Brasil é a sucessiva periódica dos ciclos de prosperidade com as 
crises graves que provocam a destruição dos possíveis benefícios 
daquela fase de prosperidade. (CASTRO, 12 dez. 1957) 

 

―Foi isso que aconteceu com o ciclo da borracha e é isso que vai acontecer 

com a indústria açucareira do Brasil‖, declarou Castro. Para ele o problema está no 

aumento da concorrência no mercado externo e nas limitações do mercado interno 

para absorver a produção nacional. Com isto, o Instituto do Açúcar e do Álcool 

estabeleceu uma política de cotas para evitar a superprodução, mas o problema é 

que esta foi elaborada de tal forma que "que deslocou a prioridade da produção do 

açúcar do Nordeste para a região Sul‖ (CASTRO, 12 dez. 1957), afetando em cheio 

a economia do Estado de Pernambuco. 

Pela segunda vez Castro tratou, em Plenário, dos interesses do Estado de 

Pernambuco (a primeira foi ao defender a indenização por Fernando de Noronha), o 

qual de primeiro produtor nacional passou para segundo, atrás de São Paulo. Castro 

não percebia este conflito como um "antagonismo de interesse" entre os estados do 

Norte e do Sul, mas entre grupos de pressão do Sul que deformam o interesse 

nacional expresso pelo Estado. 

O deputado Nestor Duarte observou que havia um ―ressentimento de 

pernambucano‖ no discurso de Castro, o qual afirmou que sua revolta não era de 



fundo sentimental, mas técnico, pois caberia ao poder público, ao invés de estimular 

a concorrência entre as regiões, harmonizar os interesses regionais, atendendo os 

aspectos locais e integrando-os no conjunto da realidade nacional. Fez então um 

apelo "para que se estruture uma política açucareira que contigencie melhor o 

econômico e o social". E concluiu: ―Sempre me pronunciei contra qualquer política 

de protecionismo sentimentalista à região do Nordeste". (CASTRO, 12 dez. 1957) 

Essa demanda de Castro por planejamento regional antecipava-se à criação 

da SUDENE e refletia, em grande medida, o início do debate da questão regional do 

Brasil, que se colocou com intensidade na década de 1950, expresso pela 

"necessidade de se corrigirem os desequilíbrios regionais", com especial ênfase no 

atraso do Nordeste frente ao Sudeste (VESENTINI, 1986, p. 116) 

A distinção básica entre a orientação de Castro e a do governo Juscelino 

estava na forma de conceber a ―ação coordenadora do planejamento público‖, para 

criar infra-estrutura, pois o governo JK se baseou nos investimentos privados no 

Nordeste, numa ação ―claramente pensada para a aceleração da acumulação, e 

nunca para melhorar os padrões salariais dos trabalhadores‖. (VESENTINI, 1986, p. 

132) Enquanto Castro desejava uma ação coordenada governo/investidores 

privados com fins de descentralizar a riqueza nacional.  

Desse modo, era patente o objetivo governamental de promover uma rápida 

aceleração na acumulação do capital, o que significava ampliar o consumo de Bens 

de Capital (bens intermediários e insumos básicos), em detrimento dos Bens de 

Consumo não Duráveis (roupas, alimentos, remédios etc.). Assim, sua lógica se 

fundava em transferir os trabalhos da produção de bens de consumo para a 

produção de bens de produção. Em contrapartida, numa visão sistêmica e 

humanizada, Castro não concebia que a produção de bens de capital pudesse se 

desenvolver no Brasil com a continuidade de sua estrutura econômica 

desequilibrada e com o povo faminto. Logo, nada de tirar de um para o outro, mas 

de reforçar o primeiro para ampliar, de modo sustentável, o segundo. 

Sintomaticamente Josué de Castro iniciou o ano de 1958 se pronunciando em 

nome da Frente Parlamentar Nacionalista, da qual havia se tornado segundo vice-

presidente. Nesta oportunidade, iniciou sua fala de modo categórico:  

 

Sr. Presidente, cada vez mais se acentua a necessidade de que o 
desenvolvimento econômico-social do Brasil se processe de maneira 



harmônica e equilibrada. [...] precisamos preocupar-nos com o 
desenvolvimento do País, a fim de evitar os graves desequilíbrios 
econômicos que ora verificamos e que constituem talvez as raízes da 
crise tanto social, como política que ameaça o regime e a 
democracia".(CASTRO, 21 maio 1958) 

 

Em seguida, desenvolveu o assunto o qual se inscreveu para falar: apontou a 

exploração do petróleo como a "pedra de toque da emancipação econômica, social e 

política do nosso povo" e congratulou-se com o governo federal pela nomeação do 

Coronel Alexinio Bittencourt48 para presidente do Conselho Nacional do Petróleo, 

percebendo este fato como positivo para aqueles que aspiram um desenvolvimento 

real do Brasil, explicando: "que se processe êsse desenvolvimento de tal forma que 

decorram benefícios para todos os brasileiros, e não apenas por uma pequena 

classe privilegiada". (CASTRO, 21 maio 1958) O nome de Bittencourt era polêmico 

entre os nacionalistas radicais, visto que havia defendido (em 29 de março de 1958, 

por ocasião da assinatura das chamadas Notas Reversais, quando era presidente 

do Conselho Nacional do Petróleo) que empresas privadas pudessem, em parceria 

com a Petrobrás, explorar o gás boliviano. 

No seu segundo pronunciamento de 1958, Castro insistiu na temática da crise 

sócio-econômica do Brasil, iniciando sua intervenção do seguinte modo:  

 

Sr. Presidente, nesta hora difícil que o País atravessa como reflexo 
da crise econômica que tem repercussões imprevistas no campo 
social, julgo oportuno e necessário que todos aquêles que têm 
parcela de responsabilidade na vida pública estejam atentos para 
evitar a formação de focos de agitação social que incrementam a 
dissenção social reinante ou venha a criar a possibilidade de 
aumento da tensão social reinante... (CASTRO, 07 nov. 1958) 

 

Em seguida detalhou a razão de sua fala: veio fazer um apelo às autoridades 

competentes para que atendam as solicitações dos estudantes da Faculdade de 

Engenharia de Pernambuco, os quais estavam em greve para melhoria do nível do 

ensino, solicitando aulas práticas e a reestruturação da grade curricular. Como nem 
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 Em 29 de março de 1958, foram assinadas as chamadas Notas Reversais, que atualizaram o 
Tratado de Roboré (de 1938), o qual autorizava o Brasil a explorar o petróleo boliviano. Alguns meses 
depois, em novembro de 1958, o coronel Alexinio Bittencourt denunciou a gestão de Roberto Campos 
à frente do BNDE, acusando-o de pressionar as empresas brasileiras, interessadas em explorar o 
petróleo boliviano, a receberem financiamento da Pan-American Land Oil & Royalty Co., promovendo 
a desnacionalização desta atividade. Após sua iniciativa, foi instaurada uma CPI para verificar o caso, 
a qual confirmou suas suspeitas e forçou Roberto Campos a se demitir do cargo. 



a direção da escola, nem a reitoria os atendeu no justo pleito, Castro "como 

pernambucano, conhecedor dos problemas da Universidade" veio tornar público esta 

situação, a qual, de tão grave, já conseguiu a adesão de outras escolas como a 

Faculdade de Direito, a Escola de Química e a de Ciências Médicas. Esta 

mobilização contou também com o apoio da UNE, que estava organizando uma 

greve geral dos estudantes, em protesto contra a indiferença com que os colegas da 

Faculdade de Engenharia de Pernambuco foram tratados.  

Por fim, advertiu para o perigo da subversão que o descaso do poder público 

pode causar: "Aí está para o país o perigo que os estudantes se levantem para 

moralizar a situação". (CASTRO, 07 nov. 1958), indicando que sua intenção era:  

 

O meu objetivo não é outro senão o de assegurar a tranqüilidade 
interna do Brasil, através do respeito real às autoridades. Mas as 
autoridades que cumpram com o seu dever, senão haverá a 
subversão integral da ordem. (...) Êste o apêlo que faço no interêsse 
da segurança nacional, do patrimônio de um País que se diz culto, e 
a liberdade de tôdos os brasileiros, inclusive os jovens estudantes do 
Brasil, se exprimir com dignidade, para que realmente sejam 
respeitados os direitos assegurados na Constituição Brasileira. 
(CASTRO, 07 nov. 1958) 

 

 Esta associação, na qual o desenvolvimento era visto uma condição 

necessária para a segurança nacional, era muito comum no período, como ressaltou 

Cardoso (1977), ao afirmar que nos anos JK esta conjunção tornava racional o 

empenho de todo o sistema na promoção do desenvolvimento, pois com isso estaria 

garantindo sua própria sobrevivência. Assim, analisa a mesma autora que, na 

ideologia do desenvolvimentismo, ―a luta contra a miséria aparece como a forma 

mais eficaz de combate à subversão‖. (1977, p. 127)  

Portanto, Cardoso (1977) apresenta uma fórmula a qual indica que o 

pensamento desenvolvimentista tem quatro grandes pilares ideológicos os quais 

devem ser considerados os pares numa função direta: Miséria / subversão e Ordem 

Democrática / Desenvolvimento. Em decorrência disto surgem numa relação inversa: 

Miséria x Desenvolvimento e Ordem Democrática x Subversão. 

O deputado Aurélio Vianna, ao analisar o Orçamento da República, fez uma 

avaliação do parecer relatado por Josué de Castro, referente ao subanexo do 

Ministério da Agricultura. Chamou a sua atenção o fato de Josué, mesmo fazendo 

parte da bancada do governo, ter feito corajosamente o seguinte alerta:  



 

Infelizmente, na hierarquização de nossos problemas, no 
estabelecimento das prioridades, na formação de metas de 
desenvolvimento, o setor agrícola e os problemas estruturais que lhe 
são imanentes permanecem quase ausentes das cogitações do 
poder público e do próprio Parlamento mais atentos e sensíveis às 
necessidades da indústria. (CASTRO, 10 nov. 1958) 

 

Aproveitando esta oportunidade aberta pelo deputado Aurélio Vianna, o 

próprio Josué de Castro analisou o parecer que emitiu sobre a agricultura brasileira 

e concluiu que o governo muitas vezes defende que se dê um maior impulso e 

expansão à indústria por considerá-la, de maneira errônea, a grande saída do país, 

ou ―uma espécie de panacéia em matéria de desenvolvimento, da qual se esperam 

todos os milagres, inclusive o de acabar com o subdesenvolvimento mundial e com 

a injustiça social que devora até hoje dois terços da humanidade...‖ (CASTRO, 10 

nov. 1958) 

Assim, Josué de Castro explicou de que forma seu aparente paradoxo _ de 

propugnar pelo desenvolvimento e defender a agricultura _ deve ser analisado:  

 
Não há, na verdade, nada de paradoxal nesta conclusão. Ela é 
perfeitamente coerente com o que nos ensina a moderna ciência 
econômica, porque, na realidade, nos nossos dias, ninguém admite 
mais que a agricultura e a indústria sejam setores antagônicos; ao 
contrário, são complementares e devem ser complementarmente 
desenvolvidos para que seja promovido um desenvolvimento 
harmônico e equilibrado... (CASTRO, 10 nov. de 1958) 

 

Em sua opinião a economia humanizada é aquela que não está voltada para 

a produção e o lucro, mas para o consumo, para atender as necessidades básicas 

da população. No caso do Brasil, Castro apresenta sua receita de desenvolvimento 

humanizado: 

sou daqueles que julgam que, sem um desenvolvimento adequado 
de nossa agricultura _ que permanece, até hoje, arcaica, em molde, 
feitios e figurinos feudais _ sem uma reforma agrária, é impossível 
promover-se um verdadeiro e autêntico desenvolvimento econômico 
nacional... (CASTRO, 10 nov. de 1958) 

 

A concepção de ―agricultura em moldes feudais‖ coexistindo com o 

capitalismo era também muito utilizada entre os teóricos brasileiros dos anos 50. 

Sua inspiração vem de Lênin (na obra "O programa agrário da socialdemocracia na 

Primeira Revolução Russa‖, 1907), o qual havia teorizado sobre o desenvolvimento 



prussiano do capitalismo, a partir da análise de como os latifúndios feudais alemães 

se metamorfosearam lentamente em capitalistas, enquanto se dava a expropriação 

camponesa com apoio estatal. Nesta obra, Lênin defendia que a transição para o 

socialismo deveria privilegiar o modelo fundiário norte-americano, a partir de uma 

aliança entre operários, camponeses e pequenos proprietários que possibilitasse a 

fragmentação do latifúndio feudal em pequenas propriedades, transformando o 

camponês em ―granjeiro capitalista‖.  

No Brasil, sem dúvida foi Nelson Werneck Sodré um dos que irradiou a 

possibilidade de resquícios feudais na formação social brasileira, a qual conciliava o 

latifúndio com o imperialismo, vendo que ―Atrás da conciliação estava sempre a 

pesada herança da compatibilidade e da coexistência do nosso capitalismo com as 

formas pré-capitalistas internas e com o imperialismo‖. (SODRÉ, 1997, p. 89) É 

importante destacar que tal postura teórica engendra conseqüências políticas bem 

práticas como, por exemplo, defender as reformas que livrem o país dos resquícios 

pré-capitalistas e integralizem sua revolução burguesa. Esta era a base do 

reformismo defendido pelo PCB e de sua estratégia de formação de frentes e 

aliança com setores nacionalistas. 

Ainda, ao comentar seu parecer sobre a agricultura brasileira na Comissão de 

Orçamento, Josué de Castro apresentou dados que indicavam uma retração da 

expansão industrial brasileira para comprovar sua tese na qual: "a agricultura 

retardada vem agindo como fator de estrangulamento da expansão da própria 

indústria". (CASTRO, 10 nov. 1958, grifo nosso) 

Portanto, demonstrou a importância da expansão agrícola ao lado da 

expansão industrial, por três grandes motivos: 1) pelo fato da baixa produtividade 

comprometer a geração de matéria prima para a indústria, 2) pelo fato da baixa 

produtividade elevar os custos com a subsistência dos trabalhadores urbanos e 3) 

pelo fato das péssimas condições de vida do trabalhador rural impedir uma 

expansão do mercado consumidor interno, necessário uma alavancagem da 

indústria brasileira. 

Assim, prescreveu em seu relatório a necessidade de reduzir despesas nos 

setores improdutivos e carrear essa economia para os setores produtivos da 

indústria e da agricultura, garantindo, com isto, não só o desenvolvimento 

econômico, mas a própria segurança e sobrevivência nacional. 



Neste relatório, Castro criticou a exagerada centralização da máquina 

administrativa e a descoordenação de suas diferentes atividades como fatores de 

ineficiência do Ministério da Agricultura. Sugeriu, enfim, que se articulassem: uma 

política de crédito, de conservação dos recursos naturais, de aperfeiçoamento da 

pequena propriedade, de sanitarismo, pela conjugação ordenada da produção, 

ensilagem e transporte e por acordos internacionais que favorecessem o 

desenvolvimento nacional. Conforme se pode observar no esquema abaixo: 

 

Figura 01: Modelo de política agrícola pensado por Josué de Castro. 
Fonte: Baseado nos discursos parlamentares do autor. 

 

Em suas palavras, o Ministério da Agricultura deveria agir como "uma força 

catalítica em ação, um verdadeiro New Deal emocional do povo brasileiro em sua 

aspiração de progresso e de emancipação econômica‖. (CASTRO, 10 nov. 1958) É 

interessante observar que progresso nacional e o da agricultura andam juntos para 

Castro, sendo esta uma tendência que cresceu bastante com o Congresso de 

Salvação do Nordeste, em 1959 e passou a ocupar a pauta dos nacional-reformistas 

com a bandeira da Reforma Agrária. 

No final dos anos 1950 o debate não era se deveria fazer a reforma agrária, 

mas como ela deveria ocorrer, tamanha era a importância da revisão da estrutura 

fundiária no ambiente político em geral e nacionalista em particular. A reforma 

agrária relacionava-se com o projeto de industrialização e com a questão da 

necessidade de melhorar o padrão de vida rural. Na esteira deste debate, Josué de 

Castro inclui a realização de uma reforma agrária como fator imprescindível nas 

propostas políticas de combate à fome.  
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A autora Sirlândia Schappo (2009) analisa que a experiência parlamentar foi 

um impulso fundamental que propiciou a consolidação das idéias de Josué de 

Castro com relação à agricultura e orientou suas ações em projetos políticos. Ao 

contrário de muitas das políticas desenvolvimentistas, que partiram do princípio de 

que o desenvolvimento viria como resultado natural do crescimento econômico, 

graças ao ―efeito cascata‖, Castro tinha um sofisticado conceito de sustentabilidade 

econômica cujo esteio estava na agricultura, expressando uma estratégia de 

desenvolvimento que privilegia a Segurança Alimentar e Nutricional, com crescente 

eqüidade e inclusão social.  

Deste modo, clamou Castro pela urgência de políticas públicas que 

promovam uma transformação estrutural na economia rural, por meio de uma 

reforma agrária racional, a qual classifica como: 

 

Não de uma reforma agrária em seu sentido primário de simples 
expediente de desapropriação e redistribuição da propriedade, mas 
de um processo de revisão global das relações jurídicas e 
econômicas entre os que detêm a propriedade agrícola e os que 
trabalham nas atividades rurais, tendo em mira a utilização racional 
da terra na defesa do bem-estar da coletividade. (CASTRO, 10 nov. 
1958) 

 

Deste modo, Castro foi indagado sobre ter dado um paracer favorável ao 

reduzido orçamento para a Agricultura e, ao mesmo tempo, ter declarado que a 

agricultura deveria ser a prioridade nacional. Sobre isto, justificou-se com o 

argumento de que a base da transformação na agricultura estaria numa mudança na 

ação política, baseada em planejamento e nas prioridades nacionais, vistas em 

longo prazo. Assim, defendeu que a ampliação da verba para a pasta da Agricultura 

deve ocorrer mediante uma reestruturação administrativa, por meio da adoção de 

critérios mais rigorosos que possibilitem uma aplicação mais racional dos recursos 

públicos. Defendeu Castro: "Enquanto o Ministério não se tornar operante e a 

estrutura agrária não estiver à altura de receber esse fluxo de capitais, que se 

levados para lá na atual estrutura, constituiriam mau emprêgo de capital". (CASTRO, 

10 nov. 1958) 

Moreira (2011) analisa que ―se houve um período onde os nacionalistas 

mantiveram certa coesão, fossem eles liberais ou reformistas de esquerda, esse 

momento foi o governo JK‖. Apesar da forte unidade em torno da proposta da 



―Revolução democrático-burguesa‖, esta mesma autora observa que havia duas 

tendências nacionalistas mais expressivas no período: o nacional-

desenvolvimentismo, uma vertente liberal preocupada com a modernização e o 

nacionalismo econômico, corrente vinculada aos interesses populares que se tornou 

a perspectiva dominante das esquerdas entre as décadas de 1950-1960. 

Para os ideólogos do nacional-desenvolvimentismo, adeptos ferrenhos da 

industrialização e abertos à entrada de capital estrangeiro no país (desde que 

tenham a finalidade de investir na produção), a promoção do desenvolvimento 

econômico viabilizaria, na esteira, a emancipação nacional frente aos interesses 

estrangeiros, sendo por isso considerada uma ação essencialmente nacionalista.  

Já para os nacionalistas econômicos, este processo não era automático, pois 

necessitaria de reformas estruturais que suportassem um desenvolvimento 

econômico de natureza ampla, estratégica, redistributiva e sustentável. Logo, 

preconizavam a realização de uma reforma agrária como meio de recuperação 

social e econômica das massas rurais, além de uma luta aberta contra os interesses 

imperialistas e contra a participação indiscriminada de capital estrangeiro no 

processo de desenvolvimento. 

Frente a essas duas correntes majoritárias presentes no meio nacionalista, 

observa-se que Josué de Castro alinhou-se com o nacionalismo econômico, pela 

sua adesão progressiva à bandeira das reformas de base. Contudo este foi um 

caminho construído dentro do próprio mandato, com idas e vindas ideológicas ao 

longo do processo, no qual o próprio Castro apresenta-se humildemente como um 

assumido aprendiz da política. 

Um balanço de sua primeira experiência parlamentar permite conhecer que, 

aos poucos, Josué de Castro foi abandonando sua crença liberal e ingênua de que 

―produzindo mais todos os homens enriquecem‖ e percebeu que não há passagem 

mecânica entre independência econômica e política sem uma organização popular e 

o fortalecimento de sua participação na sociedade. Torna-se, deste modo, menos 

intolerante com o debate ideológico, apesar de preferir analisar a realidade material 

da população, e com isso, migra de um desenvolvimentismo humanista, cuja 

bandeira era o ―equilíbrio econômico‖, para um desenvolvimentismo reformista, 

capaz de romper com a herança colonial. 

Josué de Castro freqüentemente é chamado de professor por seus colegas 

deputados, imagem que consolidou acima de sua profissão de médico. Colaborando 



para a imagem de professor, Josué cita autores, define conceitos, conta 

detalhadamente toda a história de um fenômeno, cita dados estatísticos como 

preâmbulos de suas falas. Geralmente o assunto que inicia seu discurso é a crise 

social brasileira, a qual é analisada em detalhe para depois ser vinculada ao assunto 

central de sua intervenção. Este modo de circular o assunto antes de abordá-lo fez, 

muitas vezes Josué de Castro pedir paciência a seus colegas deputados para que 

ele pudesse desenvolver seu tema. Outras vezes, tamanha demonstração de 

conhecimento o fazia de consultor de outros parlamentares, os quais indagavam: o 

que o senhor acha disso...? 

Tal postura catedrática o levou sempre a ser indicado para render 

homenagens a personalidades sociais, fato este que lhe incomodava, mas que foi 

uma decorrência de sua identidade de ―intelectual que está na política‖ e não do 

político profissional, como definiu Max Weber. 

Assim, alguns apelos foram feitos aos colegas deputados e ao governo 

federal. Ao primeiro grupo pediu união suprapartidária em torno dos interesses 

nacionais, racionalidade e objetividade que deveriam por fim ao debate ―bizantino‖, 

logo, deveriam desenvolver uma visão de país como um sistema integrado de 

regiões e atividades econômicas, os quais devem se completar de forma dinâmica. 

Já ao governo federal pediu planejamento coordenado das ações para torná-

las mais baratas e eficazes, mais foco nos principais problemas nacionais 

(segurança alimentar e formação de mercado consumidor interno) e cuidado com a 

segurança nacional, por meio do combate à miséria. Tudo isso voltava-se para a 

promoção de uma economia humanizada voltada para o consumo (keneysiana) à 

serviço da melhoria das condições de vida da população _ chamada pelo termo 

genérico de coletividade _ não num segundo momento, mas como primeiro 

movimento do processo de desenvolvimento. 

Sua relação com o PTB começou pelo grande apreço de Castro pela figura 

de Getúlio Vargas e, posteriormente, consolidou-se na afinidade com o trabalhismo 

de Alberto Pasqualini e o nacionalismo de San Tiago Dantas. Contudo, este partido 

lhe foi pequeno e estava suficientemente loteado, que o conduziu a ajudar na 

organização a FPN, este foi o momento de grande impacto na sua experiência 

parlamentar e demarcou que seriam seus principais interlocutores: os nacionalistas 

reformistas. 



Seus opositores se concentravam na chamada ―banda de música da UDN‖, 

capitaneada por Carlos Lacerda. 

Nos dois primeiros anos de mandato, Josué de Castro participou menos do 

que desejava por estar estudando como agir e por ainda estar atuando na FAO. 

Neste período, suas intervenções em plenário se concentraram em homenagens e 

assuntos internacionais, referindo-se a Pernambuco apenas em duas ocasiões, uma 

em 1955 (situação dos portuários de Pernambuco) e outra em 1956 (indenização ao 

Estado de Pernambuco pelo território de Fernando de Noronha), em ambas não 

tratou de políticas de desenvolvimento regional, apenas apelou para um 

desenvolvimento equilibrado do país e propôs a criação da Reserva Alimentar de 

Emergência do Polígono das Secas. 

Nestas ocasiões, quando tratava de economia e política nacionais, Castro 

defendia que a racionalização das ações políticas e o planejamento econômico, 

eram atitudes que operacionalizariam a soberania dos povos e a paz mundial, 

valores centrais nos seus discursos parlamentares. Tais valores denotam forte 

influência da ideologia dos direitos humanos, que no cenário médico era formulada 

pela Organização Mundial de Saúde. 

Em 1957 (ano em que publicou três livros) e 1958 (ano que entrou em 

campanha para novo mandato) foram apenas três discursos em cada ano, contudo, 

todas as intervenções de Josué de Castro foram voltadas para política interna, 

apoiando mais fortemente Juscelino, aproximando-se da UNE e tratando da 

economia nacional e da defesa da agricultura como caminho para o 

desenvolvimento industrial. Seus projetos não foram de grande impacto político 

(liberação de impostos e de verba), mas já se esboça, em seu último 

pronunciamento sobre o orçamento do Ministério da Agricultura, que se segundo 

mandato encontro um rumo: a questão agrária nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

                      
                                                                         

 

 

 

 

 

  

 

 

 

       

 
 
“Pude constatar, não sem 
alguma surpresa, que a 
idéia de que um novo 

Acima: Reunião na casa de Castro com General Lott_ 
1959 
 
Acima/direita: Discurso na campanha de Miguel 
Arraes_ Recife, 1962 
 
Ao lado: Castro abatido, no exílio, 1970. 
 
 
 
Abaixo: Dezembro de 1962– Encontro na Paraíba com 
o governador Pedro Gondim. Assunto: Plano Diretor 
da SUDENE. 

 

 

 

 



Nordeste começava a ser 
construído penetrara no 
espírito de pessoas dos 
mais variados segmentos 
sociais” 
 (CELSO FURTADO, 1989, 
p.78) 

 
 
 

 

 

3   O PROCESSO DE RADICALIZAÇÃO POLÍTICA E O SEGUNDO MANDATO 
PARLAMENTAR: 1959-1962 

 

"Respeitar a nossa economia não é vir aqui barganhar com a nossa fome". 
(Josué de Castro, 02 mar. 1961) 

 

 

Em 1958 Josué de Castro se reelegeu deputado federal por Pernambuco 

como o candidato mais votado de todo o Nordeste, recebendo mais de 20.000 votos 

apenas em Recife. Esta expressiva votação o elevou ao patamar de pré-candidato à 

prefeitura de Recife e ao governo de Pernambuco, mas apesar de muito especulado, 

seu nome foi preterido nas duas eleições pela candidatura de Miguel Arraes.  

Em seu segundo mandato, Castro continuou defendendo os ideais 

democráticos e populares, como foi o caso da extensão do direito de voto ao 

analfabeto e o reatamento das relações diplomáticas entre o Brasil e a União 

Soviética, interrompidas no governo Dutra, em 1947. Além disto, ―condenou 

qualquer interferência externa em Cuba, baseado no princípio da autodeterminação 

dos povos‖. (ANDRADE, 1996, p.301) 

Foi também no segundo mandato parlamentar que Josué de Castro vivenciou 

com satisfação a mudança da capital para Brasília, inclusive ministrando um curso 

no ISEB sobre o papel de Brasília no cenário geopolítico brasileiro. Em um 

documento encontrado no Centro de Estudos Josué de Castro (Recife/PE), pode-se 

ler a estrutura montada para este curso, denominado de ―significação geopolítica de 

Brasília‖, no qual Castro afirmava: ―Brasília é o fenômeno cultural de maior 

significação do Brasil. É antes de tudo um fenômeno de cultura‖.  

Ainda, neste mesmo curso, Castro deixava claro que também considerava a 

criação de Brasília como uma questão estratégica de geopolítica, compreendendo 

este termo como: ―Ciência das relações entre o ambiente ou o meio geográfico e o 



processo político. Entre o Estado e o quadro ecológico em que ele se assenta‖. Um 

fato curioso de suas anotações está no tópico conclusões, onde Castro assinalou 

com seu próprio punho: ―citar Churchill, Roosevelt, Stalin‖. 

A busca de modernização política levou Castro também a defender uma 

reforma eleitoral que adotasse chapa única a ser preenchida pelo eleitor numa 

cabine de votação, no intuito de reduzir a ação do ―voto de cabresto‖. Além disso, 

Josué de Castro também lutou para garantir a posse e a normalidade jurídica do 

governo João Goulart, apoiando-o para que ele pudesse conduzir as reformas de 

base: ―lutou pela volta imediata ao sistema presidencialista, o qual foi restaurado em 

1961 por esmagadora maioria de votos‖. (ANDRADE, 1996, p. 301) 

Sua atuação se situou em um segundo momento histórico, seguinte ao 

processo de união dos grupos de centro-esquerda em torno da questão nacional _ 

presentes em agitações populares como a campanha ―Petróleo é nosso‖, a cruzada 

pela Paz, o combate ao acordo militar entre o Brasil e os Estados Unidos (1952), 

além de outras lutas contra o processo de desnacionalização da economia brasileira 

_ que prepararam o ambiente político para a composição de frentes em todo o país.  

Estes movimentos populares impulsionaram a expansão da política de frente 

no Brasil, uma prática que começou a ser aceita pelos comunistas europeus na 

década de 1930, tanto na França como na Alemanha. Em épocas anteriores, a 

política de alianças era condenada pela esquerda revolucionária, a qual via os 

governos de coalizão entre comunistas, socialdemocratas e partidos de classe 

média como sendo ―passíveis de serem dominados, direta ou indiretamente, pela 

burguesia e, portanto, passíveis de desviarem o movimento de sua tarefa real, que 

era fazer a revolução‖. (HOBSBAWM, 1991, p. 121) 

Desse modo, em 1935 a Internacional adotou a frente de modo oficial, em seu 

VII Congresso, ―quando reverteu totalmente a antiga política de encarar a 

socialdemocracia como principal inimigo‖. (HOBSBAWM, 1991, p. 125) Já em países 

coloniais ou semicoloniais, a realização das frentes pluripartidárias foi algo mais 

estimulado desde cedo, vide o programa de 1928 da Internacional Comunista, o qual 

já apontava a necessidade de se promover uma transição do Estado inicialmente 

para a burguesia democrática, não sendo a ditadura do proletariado o objetivo 

imediato dos comunistas.  

Além disto, pode-se afirmar que em todo o mundo a Segunda Guerra 

impulsionou sobremaneira a realização das frentes, proporcionando governos de 



união antifascista e também antiimperialista (nos países pós-coloniais). Sobre isto 

Hobsbawm (1991, p. 121) comenta que as coalizões: ―formaram-se durante e depois 

da Guerra em bases mais amplas do que as que tinham sido previstas na década de 

30‖. 

No âmbito nacional, é interessante ressaltar o fracasso da Revolução de 1935 

como tendo sido uma lição contra a política isolacionista e ingênua dos comunistas 

brasileiros. Acrescente-se a isto, a situação de ilegalidade na qual estava colocado o 

Partido Comunista Brasileiro e tem-se o quadro que impulsionou o interesse dos 

comunistas pela política de coalizão. Deste modo, nos anos cinqüenta do século XX, 

as forças comunistas nacionais se voltam à política de frente ampla, esboçada 

desde 1945 e que logrou grandes conquistas.49 

 A leitura realizada pelos comunistas brasileiros sobre a questão democrática 

foi, na análise de João Quartim de Moraes (2000), a pedra de toque para a 

formulação de suas orientações políticas. Segundo ele, a democracia poderia ser 

concebida como uma hipocrisia liberal, ilusória e paliativa, assim como poderia ser 

vista como produto histórico da luta popular, como processo de conquista de 

direitos. Logo, a supressão dos direitos democráticos (como ocorrida em 1947) tanto 

podia ser compreendida como a queda da máscara liberal, mostrando a real face da 

democracia burguesa, quanto poderia ser vista como um sintoma da incipiência da 

democracia nacional.  

 Destas duas visões, nasceram duas alternativas políticas fundamentais para 

os comunistas: abandonar a ilusão da luta democrática e seguir pelo caminho 

revolucionário da clandestinidade e da via explosiva ou lutar pela expansão dos 

direitos democráticos, atuando pela via institucional de reformas e alianças. 

Segundo Moraes (2000, p. 154): ―A primeira interpretação prevaleceu entre 1947 e 

1954; a segunda, esboçada em 1944-1946, reativou-se a partir de 1954, quando os 

comunistas aliaram-se ao trabalhismo getulista‖. 

 Portanto, no segundo período analisado por esta pesquisa (1958-1963), pode-

se afirmar que a orientação dos comunistas se baseava na concepção de que a 

                                                           
49

 A política de frente foi considerada por Hobsbawm (1991, p. 126) como sendo a primeira e ainda ―a 
única estratégia desenvolvida para países onde as clássicas situações de insurreição não estavam 
previstas, mas não eram necessariamente impossíveis‖. Ressalta também o autor, tendo por base as 
experiências da França e da Espanha, que ―a vitória dos governos de frentes populares produziu uma 
radicalização espontâneas nas massas...‖ (1991, p. 130) E ainda, declara a força da unidade, 
assinalando que ―mesmo com todas as críticas, as frentes populares continuam sendo, até hoje, a 
estratégia socialista que mais assusta os inimigos.‖ (1991, p. 135) 



democracia seria o ―resultado cumulativo das conquistas da classe operária, dos 

demais trabalhadores e, no campo, da reforma agrária‖. Tal processo de 

democratização ―encontrou nas reformas de base seu maior impacto programático‖. 

(MORAES, 2000, p. 154) 

 Em âmbito local, observa-se que em Pernambuco semelhante aliança ocorreu 

reforçada pelo advento do Congresso de Salvação do Nordeste (realizado em Recife 

no ano de 1955), o qual ―teria ajudado a consolidar a aproximação política entre o 

Partido Comunista e o Partido Trabalhista Brasileiro, através de sua ala nacionalista, 

o que criou condições para a constituição da Frente do Recife‖. (MONTENEGRO; 

SANTOS, 2007, p. 469) 

Este cenário foi formalizado com o lançamento da chamada ―Frente do 

Recife‖, pela qual Josué de Castro saiu candidato ao segundo mandato de deputado 

federal. Sobre a Frente do Recife: 

 

É possível afirmar que as negociações entre esses partidos ou, entre 
alguns representantes dos mesmos, vinham se realizando numa 
crescente desde a cassação do registro eleitoral do PCB (1947). No 
entanto, alguns acontecimentos são apresentados como de grande 
importância para que essa comunhão de forças ocorresse naquele 
momento. Como: a sanção da lei de autonomia eleitoral para o 
Recife, a nova postura programática do PCB e a realização do 
Congresso de Salvação do Nordeste. (SANTOS, 2008, p. 12) 

 

 Diante disto, pode-se dizer que a ―Frente do Recife‖ foi a expressão local e 

particular deste momento de união das forças progressistas nacionais. Fora 

articulada pelo PCB, PSB e PTB, como uma estratégia política de frente ampla a fim 

de popularizar as esquerdas e eleger muitos de seus candidatos. Sobre a política de 

alianças eleitorais realizadas pelo PCB, vê-se que em Pernambuco os comunistas 

gozavam de uma forte influência, assim descrita: 

 

Em alguns Estados como, por exemplo, Pernambuco, o PCB tinha 
participação ativa e influente na montagem das alianças, via Frente 
do Recife. Já em outros, como o Rio Grande do Sul, a participação 
do PCB resumia-se, simplesmente, a apoiar candidatos do PTB. 
Havia outros, ainda, em que trocava apoio pela utilização da sigla. 
(SEGATTO, 1995, p. 129) 

 

Sobre o protagonismo do PCB na Frente do Recife, reforça Silva (2007, p. 2) 

―que o partido de maior expressão na Frente é, sem dúvidas, o PCB que, através 



dela, populariza as esquerdas no Estado e ganha expressão nacional, chegando a 

eleger muitos de seus candidatos‖. A mesma autora compreende o fenômeno da 

Frente do Recife como sendo um momento de confluência do crescimento da 

proposta desenvolvimentista, fenômeno este agravado com a desarticulação das 

elites oligárquicas. Sob essa conjuntura, a Frente se propõe recuperar econômica e 

politicamente a região e combater todas as formas retrógradas do exercício de poder 

público. 

Dentre suas principais conquistas, a ―Frente do Recife‖ venceu os três pleitos 

municipais na capital: Pelópidas Silveira, por duas vezes (1955 e 1964) e Miguel 

Arraes (1959). Além destes, juntamente com a UDN, venceu as eleições para 

Governador do Estado em 1958, com Cid Sampaio e em 1962, com Miguel Arraes, 

cujo mandato foi cassado em 1964 pela ditadura militar. 

O fato é que a ―Frente do Recife‖ se desenvolveu no período em que 

―delineava-se no cenário político brasileiro uma nova configuração de forças em que 

a esquerda, agrupando comunistas, trabalhistas e nacionalistas, assumiria peso 

determinante‖. (MORAES, 1998, p. 190) No caso brasileiro, a política de frente foi 

retomada pelo Partido Comunista após um período de isolamento e radicalização 

esquerdista, decorrente do impacto do processo de ilegalidade ao qual foi submetido 

em 1947. Após esta fase, viu-se a formação de um ―realinhamento político, 

suscitado pelo suicídio de Getúlio Vargas‖, fato que impulsionou a retomada da linha 

programática desenvolvida na década de 1940, caracterizada pelo combate ao 

imperialismo e ao latifúndio estruturado em um programa nacional-democrático. 

(MORAES, 2000, p. 152) 

Logo, pode-se depreender que Josué de Castro tanto fazia parte da ala 

nacionalista do PTB, quanto atuava junto ao movimento camponês, revelando-se 

como parte importante neste processo de aproximação de forças que se uniram na 

Frente do Recife. 

Ainda, baseado em matrizes políticas ecléticas que compõem sua visão 

humanista de sociedade, Josué de Castro permaneceu o intelectual engajado do 

primeiro mandato e apresentou uma visão singular sobre o processo brasileiro de 

modernização. Em seu olhar é necessário reduzir os desequilíbrios estruturais, 

sendo o principal deles a estrutura fundiária nacional, para em seguida investir em 

industrialização.  



No seu primeiro mandato, Josué de Castro se envolveu com a Frente 

Parlamentar Nacionalista, assumindo o discurso das Reformas de Base, como 

sendo pré-condição para o desenvolvimento. Em termos de política interna pode-se 

classificá-lo como um trabalhista de esquerda e no campo da política externa um 

pacifista declarado, o qual via como único caminho possível para a paz o respeito as 

lutas nacionais e a autodeterminação dos povos. 

Em meio à Guerra Fria, Josué de Castro era perigosamente corajoso e não 

olvidava em elogiar as iniciativas de planejamento e combate à fome adotadas pelos 

países comunistas, como também admirava a política New Deal norte americana e 

os estadistas desta nação. 

Como não gostava de sectarismos, Josué de Castro se solidarizou com os 

militantes comunistas que estavam com seu partido na ilegalidade desde 1947, não 

tendo nenhum problema ideológico em perfilar-se numa política de frente com 

comunistas e socialistas, prática essa oficializada na sua segunda campanha. 

Em 1958, Josué de Castro se elegeu tendo por bandeira eleitoral: ―uma vida 

consagrada ao bem estar da humanidade‖, frase presente no seu panfleto de 

campanha.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2: Material de campanha de Castro_ 1958  
Fonte: Centro de Estudo Josué de Castro (2009) 

 
 

Continua o texto do panfleto produzido pela Associação Trabalhista rural de 

Prazeres _ Jaboatão (conhecida como Moscouzinha, pela alta incidência de 

comunistas): ―Salve o 5 de setembro de 1958, cinqüentenário do professor Josué de 

  

 

 



Castro. Seu passado de lutas. Sua abnegação. Seu caráter íntegro e seu grande 

coração são a garantia de nossas mais ardentes esperanças. Nacionalistas! Votai 

em Josué de Castro para Deputado Federal‖. Abaixo de sua foto, há uma legenda 

que diz: ―o brasileiro de maior expressão no mundo‖.  

Vê-se que Castro manteve sua imagem política de um ―intelectual abnegado‖, 

mas orientou seu apelo aos nacionalistas, espelhando uma posição política bem 

mais definida que nas primeiras campanhas. Em julho de 1959 Josué de Castro 

observou que, passadas as perturbações que precederam a posse do presidente 

Juscelino, ―havia chegado a hora de implantar o Plano de Metas‖. A questão é que já 

havia se passado três anos de governo, fazendo com que este aparente elogio se 

revelasse como uma crítica à lentidão das reformas propostas no referido 

documento. Reclamava Castro por um "crescimento integral" que atendesse ao 

"interesse coletivo". 

A essas alturas, Josué de Castro já estava identificando sua base social junto 

aos trabalhadores rurais, recebendo apoio de sindicatos e das Ligas Camponesas. 

Em seus discursos, Castro associava o latifúndio com o atraso tecnológico e fome 

com subdesenvolvimento, criticando a via hidráulica de combate à seca e propondo 

ações de organização econômica do Nordeste. 

O sanitarismo desenvolvimentista de Josué de Castro era o braço político de 

seu projeto científico, através do qual criticava a manutenção da estrutura dualista 

da sociedade brasileira e o processo de concentração de renda, a baixa 

produtividade da população e sua reduzida capacidade de consumo. Ele 

permaneceu em pauta no segundo mandato, mas sob a forma de fundamentação 

para o apelo à Reforma Agrária. 

Neste período do segundo mandato, em que havia uma clara radicalização de 

setores do movimento nacionalista, observa-se que Josué de Castro não estava 

plenamente alinhado na interpretação nacional-burguesa, mas dela se aproximava 

pela via negativa, pois também se opunha a tudo aquilo que ela criticava: a cultura 

oligárquica e semicolonial que dominava o país e a falta de independência política 

nacional.  

Para Bresser Pereira, a interpretação nacional-burguesa via a sociedade 

brasileira dividida em dois grandes grupos compostos:  

 



De um lado, a oligarquia agráriomercantil dominante, aliada ao 
imperialismo, opõe-se à industrialização brasileira e busca manter o 
status quo semicolonial, semifeudal e primário exportador. De outro 
lado, sob a liderança de Getúlio Vargas e depois de Juscelino 
Kubitschek, temos o grupo modernizante: a burguesia industrial 
nacional, as classes médias técnicas (os tecnoburocratas) e os 
trabalhadores urbanos, além de frações não-exportadoras da velha 
oligarquia. A liderança desse grupo deveria naturalmente caber, 
segundo a interpretação nacional-burguesa, à burguesia industrial 
nascente... (BRESSER-PEREIRA, 1982, p. 274) 

 

Logo, a proposta política principal da interpretação nacional-burguesa era a 

aliança da burguesia com o proletariado sob a égide da tecnoburocracia estatal, 

contra a burguesia agrário-mercantil e o imperialismo. Contudo, o alinhamento de 

Castro emperrava na prioridade que esta corrente política dava à industrialização, 

vista como solução aos problemas econômicos e mesmo como alternativa aos 

desequilíbrios regionais brasileiros. 

 E isto se reflete no Plano de Metas do governo Juscelino, o qual buscou 

implantar uma estrutura industrial integrada, mas que não deu muita atenção ao 

setor agrícola. Logo, o governo federal não propôs reformas profundas na produção 

agrícola, visto que ―a política adotada por Kubitschek tem por detrás dela a 

concepção de que o setor agrário não constitui um ponto de estrangulamento para o 

desenvolvimento‖. (COHN, 1976, p. 131) 

 Tal concepção mudou no início dos anos 1960, que teve no presidente 

Goulart o apoio necessário à implantação das solicitadas reformas de base, dentre 

elas a Reforma Agrária: 

A reforma agrária era uma espécie de carro chefe do programa das 
chamadas reformas de base, numa ocasião em que não só os então 
chamados esquerdistas, mas também setores ligados ao 
empresariado nacional acreditavam que ela provocaria o crescimento 
do mercado interno e permitiria o aumento da demanda dos produtos 
industriais. (ANDRADE, 1996, p. 308) 

  

Este espaço foi ocupado por Castro, o qual mostrou em seu segundo 

mandato a preocupação central com a estrutura produtiva da agricultura brasileira, 

aliando sua preocupação histórica com a segurança alimentar da população à nova 

base social por ele encontrada: os camponeses. 

 Falar sobre reforma agrária sempre foi um ponto cego na história brasileira, 

tema ausente nos processos de modernização e desafio quase suicida para quem 



aspirasse prosseguir carreira política no Brasil. Mas era um bom desafio o que 

Josué estava buscando no Parlamento e suas intervenções se multiplicaram, além 

de terem galgado um encadeamento lógico mais uniforme: enfim uma plataforma 

política que concatenava alimentação, pesquisa, desenvolvimento nacional, questão 

regional, autodeterminação política, mercado interno, humanismo, planejamento 

econômico e justiça social, temas tão caros a Castro e já comentados por ele no 

primeiro mandato. Conforme analisou Andrade (1996, p.308): 

 

Os estudos sobre alimentação e abastecimento levaram Josué de 
Castro a defender a realização de reforma agrária no Brasil, a fim de 
que o trabalhador rural tivesse acesso à posse e ao domínio da terra 
e pudesse desenvolver atividades agrícolas que atendessem tanto à 
demanda do mercado quanto ao abastecimento familiar. Na ocasião, 
após a Segunda Guerra Mundial, formava-se no país forte corrente 
reformista que procurava melhorar os padrões de consumo da 
população e tornar a sociedade mais democrática. 

 

 Sua reeleição se deu, em grande medida, pelo apoio de Francisco Julião, o 

qual transferiu os votos de sua base eleitoral camponesa. Assim, observa-se que a 

aproximação de Josué de Castro com a questão agrária foi progressiva e atingiu seu 

ponto de inflexão em 1958, ano de forte atividade política, conduzindo-o a participar 

ativamente, em 1959, das discussões que impulsionaram o processo de criação da 

SUDENE. Segundo Nascimento (2002, p.79): 

 

Em 1958 também, chega a ser nomeado Ministro da Agricultura por 
Kubitschek, mas o PTB pressionou e desfez o ato. Fato semelhante 
ocorreu no governo Jânio Quadros e no governo João Goulart. Jânio 
chamou-o para assumir o Ministério da Agricultura, mas sob fortes 
pressões dos amigos, incluindo Bandeira de Mello, desiste de 
assumir. 

 

 De maneira análoga, considerando Josué de Castro um político da esquerda 

não-marxista, (designando por esquerda um amplo e heterogêneo leque de forças 

sociais cujo denominador comum está no antiimperialismo e na crítica à ordem 

burguesa), vê-se que sua trajetória expressou o processo de democratização da 

sociedade brasileira, como analisou Nascimento (2002, p.81): ―A década de 60 

marca um Josué de Castro cada vez mais polêmico e contundente e com propostas 

mais ousadas no campo político, mantendo seu nome na berlinda dos noticiários‖. 



Uma síntese da concepção de Josué de Castro sobre o problema agrário 

brasileiro pode ser encontrada no livro Sete Palmos de Terra e um caixão, publicado 

em 1965. Nesta obra ele demonstrou a dimensão explosiva da fome no Nordeste e 

sua vinculação com o latifúndio, sendo necessária uma revolução burguesa para 

transformar em relações capitalistas o então ―monopólio feudal‖50 da terra. 

Logo, sob forte inspiração de Alberto Passos Guimarães, Castro apostava 

que a Reforma Agrária possibilitaria a realização de um duplo e simultâneo 

movimento: romper com a relação de dependência dos países imperialistas e com 

os vínculos semifeudais do latifundiarismo. 

A influência de Alberto Passos Guimarães51 foi declarada por Josué de Castro 

em uma nota explicativa no início da obra Sete Palmos de Terra e um Caixão, 

escrita em 1964 e publicada em 1965: 

 
Devemos também explicar, que na elaboração deste livro, contou o 
autor com a colaboração do sociólogo brasileiro Alberto Passos 
Guimarães, a quem se deve a fundamentação dos capítulos 
dedicados ao estudo do feudalismo agrário brasileiro e da sua 
evolução sociológica. (CASTRO, 1967, p. 11) 

 

Durante o governo João Goulart, Josué de Castro foi cogitado para ser 

embaixador do Brasil no Canadá, mas terminou sendo designado, em fins de 1962, 

para uma função na qual ele se identificava muito mais: Embaixador-chefe da 

Delegação do Brasil junto a ONU, outorgando-lhe a representação na Conferência 

de Desarmamento. Este fato levou Castro a renunciar ao final do seu segundo 

mandato (outubro de 1962), para lutar pela paz mundial. Sobre isto ele comentou: ―É 

esta responsabilidade que eu vivo hoje com maior emoção. Meus antecessores 

foram vultos da eminência de San Tiago Dantas, Afonso Arinos e Araújo Castro‖. 

(SILVA, 1998, p. 131) 

Pode-se dizer que ele nunca se afastou da ONU, mesmo estando sem 

mandato formal. Como por exemplo, em 1959 e em 1961, quando presidiu a 

delegação brasileira da 10ª e da 11ª Conferência Geral da FAO. Nesta segunda 

                                                           
50

 “O que se verifica no Nordeste açucareiro é que a fome de que sofrem suas populações é produto exclusivo 
do seu tipo de organização econômica, da exploração econômica de tipo colonial, estabelecido sob o signo do 
feudalismo agrário em torno da monocultura do açúcar”. (CASTRO, 1967, p.53) 
51

 Intelectual ligado ao PCB que nos anos de 1950 desenvolveu trabalhos sobre o campo brasileiro. 
Em 1963 publicou sua principal obra sobre a questão agrária, o livro Quatro Séculos de Latifúndio. 



ocasião foi eleito o representante do Bloco dos países subdesenvolvidos (72 ao 

todo), fato este que muito o orgulhou. 

Com o término de sua experiência parlamentar Josué de Castro seguiu uma 

próspera carreira internacional, proferindo palestras, conferências, dirigindo a 

Associação Mundial de Luta contra a Fome _ ASCOFAM (fundada em 1957, quando 

deixou a FAO), representando o Brasil junto ao Conselho de Administração da 

Organização Internacional do Trabalho (OIT), tendo, como disse ele em carta a uma 

amiga, uma vida de ―caixeiro viajante‖. Contudo, com o advento do golpe militar de 

1964, Castro demite-se do cargo de embaixador do Brasil na ONU, tendo, em 

seguida, seus direitos políticos cassados por dez anos. 

 Os 32 discursos proferidos no segundo mandato de Josué de Castro foram 

divididos em quatro núcleos temáticos, sendo o primeiro deles o que inclui suas 

preocupações com a questão Nordeste e o abastecimento nacional. O segundo 

engloba temáticas internacionais como: a questão nuclear, o pan-americanismo, 

apartheid, os conflitos na Argélia e em Cuba e a intervenção norte-americana. O 

terceiro aborda suas alternativas para o desenvolvimento brasileiro, planejamento 

institucional, seus entraves e o cenário político do Estado brasileiro. Por fim, tem-se 

os temas ligados a assuntos pessoais como homenagens e defesas contra 

acusações jornalísticas e de seu inimigo político local, o deputado Souto Maior 

(PTB/PE).  

 As datas e os temas dos pronunciamentos de Josué de Castro, publicados 

no Diário da Câmara dos Deputados e analisados neste capítulo, encontram-se 

distribuídos conforme o quadro abaixo: 

DATAS E TEMÁTICAS DOS DISCURSOS 

17/03/1959                                         PEQUENO EXPEDIENTE 

Apresentando projeto visando dar início a reforma agrária.  

08/04/1959    PEQUENO EXPEDIENTE  

Protestando contra a realização de experiências nucleares que possam por em perigo a 

saúde da população e apresentando requerimento de informações à Comissão Nacional de 

Energia Atômica.  

14/04/1959    GRANDE EXPEDIENTE  

Comemoração do Dia do Pan-Americano.  

08/05/1959    PEQUENO EXPEDIENTE  

Congratulações com a Confederação Nacional das Indústrias pela realização do Seminário 

de Desenvolvimento Econômico do Nordeste, em Garanhús.  

15/05/1959     ORDEM DO DIA 

Discussão do Projeto nº 32/59, que institui a Superintendência do Nordeste. Leitura dos 



Estatutos da União Parlamentar Norte-Nordeste.  

21/05/1959   GRANDE EXPEDIENTE  

Consulta em torno do desenvolvimento econômico nacional e a próxima campanha eleitoral.  

26/05/1959     PEQUENO EXPEDIENTE 

Necrológio do jornalista Mário Melo.  

 

16/06/1959    ORDEM DO DIA  

Encaminhamento de votação do substitutivo da Comissão de Finanças ao Projeto que 

 prorroga a vigência da Lei da COFAP.  

26/06/1959    PEQUENO EXPEDIENTE 

Consulta em torno do 10º aniversário do Jornal de Letras.  

DATAS E TEMÁTICAS DOS DISCURSOS 

01/07/1959    PEQUENO EXPEDIENTE 

Pedindo clemência para o escritor norte americano Caryl Chessman, condenado à morte na 

Califórnia.  

02/07/1959 PEQUENO EXPEDIENTE 

Protestando contra tópico publicado no Diário Carioca a respeito do Filme intutulado "Drama 

das Secas". 

07/07/1959 GRANDE EXPEDIENTE 

Defendendo-se de acusações que lhe foram feitas pelo Correio da Manhã, a respeito de 

aplicação de verbas destinadas à Comissão Nacional de Bem Estar Social. 

21/08/1959 GRANDE EXPEDIENTE 

Telegrama de sócios do Clube Militar aplaudindo a atuação da Frente Parlamentar 

Nacionalista no caso do inquérito para investigar a indústria do vidro plano. 

13/04/1960 PEQUENO EXPEDIENTE 

Exaltando despacho do Sr. Presidente da República repudiando a discriminação racial na 

África do Sul. 

14/11/1960 ORDEM DO DIA 

Discussão do subanexo do Departamento de Nacional de Estradas de Rodagem. 

16/11/1960 PEQUENO EXPEDIENTE 

Apelo a nossa representação na ONU, para que vote a favor da independência da Argélia. 

25/11/1960 PEQUENO EXPEDIENTE 

Homenagem à autora do livro "Quarto de Despejo", D. Carolina Maria de Jesus. 

05/12/1960 PEQUENO EXPEDIENTE 

Os Estados Unidos e a aplicação das idéias do panamericanismo. Situação de Cuba. 

Manifesto ao povo brasileiro, assinado por pessoas de destaque e particulares, solicitando 

apoio ao movimento contra qualquer ingerência estrangeira nas disputas políticas de Cuba. 

02/03/1961 GRANDE EXPEDIENTE 

Referindo-se à missão denominada "alimentos para a paz" organizada pelo Governo Norte-

Americano. 

08/03/1961 PEQUENO EXPEDIENTE 

Debatendo críticas feitas ao Coronel Walter Santos, Superintendente da Campanha de 

Merenda Escolar, pelo Sr. Souto Maior. 

27/04/1961 GRANDE EXPEDIENTE 

Considerações sobre o problema da fome. 

07/07/1961 PEQUENO EXPEDIENTE 

Chama a atenção do Presidente da República para a situação de calamidade pública em 



que se encontra a tradicional cidade de Olinda, ameaçada pela corrosão marítma. 

26/08/1961 ORDEM DO DIA 

Discussão do Projeto nº 1.861-C/60 Fundação Universidade de Brasília. 

26/08/1961 ORDEM DO DIA 

Encaminhamento de votação do requerimento de preferência para a discussão e votação do 
Projeto nº 1.861-C/60 (Fundação Universidade de Brasília). 

28/08/1961 BREVES COMUNICAÇÕES 

Abaixo-assinado de dirigentes sindicais e estudantes de Brasília contra o impedimento da 
posse do Sr. João Goulart na Presidência da República. 

30/08/1961 ORDEM DO DIA 

Encaminhamento de votação do requerimento de encerramento da discussão do Parecer da 
Comissão Mista que sugere a instituição do sistema parlamentar de governo para solucionar 
a crise resultante do impedimento de posse do Sr. João Goulart na Presidência da 
República. 

31/08/1961 GRANDE EXPEDIENTE 

Manifesto de intelectuais brasileiros contra o impedimento da posse do Sr. João Goulart. 

01/09/1961 ORDEM DO DIA 

Declaração de voto sobre a Emenda Constitucional nº 16/61 (Parlamentarismo). 

05/09/1961 PEQUENO EXPEDIENTE 

Manifesto da Frente Parlamentar Nacionalista sobre o momento político atual. 

18/09/1961 ORDEM DO DIA 

Ameaça de mudança da direção da SUDENE, para atender a interesses políticos. 

12/12/1961 GRANDE EXPEDIENTE 

11ª Conferência Geral da FAO, em Roma, a que compareceu presidindo a delegação 
brasileira. Considerações sobre assuntos fundamentais daquela conferência. 

16/03/1962 PEQUENO EXPEDIENTE 

Assinatura de convênio entre o Brasil e Israel para a conquista das terras áridas do 
Nordeste. 

19/03/1962 PEQUENO EXPEDIENTE 

Congratulações com o povo brasileiro pela iniciativa da execução do Plano de Recuperação 
Alimentar do Nordeste, promovida pelo Governo brasileiro, em colaboração com as Nações 
Unidas. 

24/05/1962 PEQUENO EXPEDIENTE 

Fome e miséria no Nordeste. Andamento para as proposições que dispõem sobre medidas 
de interesse daquela região. 

Quadro 05: Discursos Parlamentares do Segundo Mandato de Josué de Castro 
 Fonte: Brasil (2009) 

 

  Deste modo, procedeu-se a divisão deste capítulo procurando agrupar os 

assuntos nos quatro eixos anteriormente explicados, além de um tópico inicial 

específico para a análise dos Projetos de Lei apresentados por Josué de Castro 

neste mesmo período. Com isso, o conjunto das suas intervenções no segundo 

mandato ficou assim estruturado neste capítulo: projetos de lei do segundo mandato; 

Nordeste e a questão agrária: saídas para o abastecimento nacional; o pan-

americanismo e os conflitos internacionais;  política interna, sucessão e concepção 

de desenvolvimento em Josué de Castro e, por fim, polêmicas e interlocutores. 

 É importante destacar que primeiramente foi feita a leitura de todas as 

intervenções de Josué de Castro no plenário da Câmara dos Deputados para, em 



seguida, organizar os seus conteúdos em eixos temáticos. Com isto, buscou-se 

compreender suas idéias em movimento, refletindo seu diálogo com os 

acontecimentos da época e seus ideais em constante transformação. 

  Temas como política externa, interna, questões locais e pessoais sempre são 

esperados como possíveis campos do debate político-institucional, porém o relevo 

adquirido pela criação de SUDENE e o debate em torno da inserção econômico-

social do Nordeste e da reforma agrária foram fatores de destaque neste mandato 

parlamentar, podendo-se dizer que foi o seu grande diferencial. Como bem analisou 

Andrade (1997, p. 188):  

 

Os estudos sobre alimentação e abastecimento levaram Josué de 
Castro a defender a realização de reforma agrária no Brasil, a fim de 
que o trabalhador rural tivesse acesso à posse e ao domínio da terra 
e pudesse desenvolver atividades agrícolas que atendessem tanto à 
demanda do mercado quanto ao abastecimento familiar. 

 

A articulação, a costura feita por Josué de Castro é que se apresentou como 

particularidade histórica mais interessante: A Reforma Agrária apresentava-se como 

uma ferramenta necessária para o planejamento da produção, o Nordeste surgiu 

como laboratório ou projeto-piloto de uma experiência que poderia ser exportada 

pela FAO. Josué ganhou prestígio e concluía seu mandato sendo cotado, em 1961, 

para ser ministro da agricultura do governo João Goulart, fato este narrado por 

Darcy Ribeiro no documentário de Silvio Tendler ―Cidadão do Mundo‖: 

 

Eu era chefe da casa civil então conversei com Jango e falei: o 
homem mais brilhante do Brasil,(...) pode ser um grande ministro da 
Agricultura. O Jango concordou então eu disse: olha Josué, você vai 
ser nomeado, mas me faça um favor, não comente isto com 
ninguém. Ele foi para Pernambuco e contou lá e imediatamente 
surgiram os anticorpos, uma grande quantidade de ―politicões‖ foram 
em cima do Jango e em cima de mim dizendo: Josué não põe o pé 
no Brasil, vive fora...Era um complô da mediocridade militante do 
partido...então o partido dele, o PTB, impediu que o Josué fosse 
nomeado, coisa que já tava combinado,  ministro da Agricultura. Ele 
tava um vulcão de idéias, imaginando como ia fazer uma economia 
agrícola que o povo comesse. O Josué é que ia tentar fazer essa 
reversão (para o mercado interno) e o reacionarismo do Brasil e 
também pelos ciúmes dentro do meu próprio partido, ele foi alijado 
disso, não teve essa oportunidade e o Brasil não teve a oportunidade 
de pegar o homem mais brilhante nesse campo e fazer dele o seu 
ministro da agricultura. (JOSUÉ..., 1995) 

 



Em Outubro de 1962 Castro renunciou ao mandato de deputado federal para 

assumir o cargo de Embaixador do Brasil junto à ONU. Este foi o último cargo no 

qual serviu ao Estado brasileiro, desligado por ocorrência do Golpe Militar de 1964, 

em que figurava na primeira lista dos que seriam cassados pelo movimento. Faleceu 

em 1973, aos 65 anos, tentando voltar ao Brasil.  

 

 

3.1 PROJETOS DE LEI DO SEGUNDO MANDATO 

 

Os Projetos de Lei apresentados no segundo mandato de Josué de Castro 

orbitaram em torno das temáticas agrária, alimentar e acadêmica. Enfocou a 

questão agrária em dois momentos, clamou por uma política nacional de 

abastecimento e tratou também temas acadêmicos como: a importância do Conselho 

Nacional de Pesquisas, a regularização do ensino superior de nutrição e da profissão 

de nutricionista. Por fim, contemplou seus apoiadores, apresentando autorizações 

para liberação de verbas por ocasião do centenário do município de Barreiros (PE), 

do congresso dos economistas do Nordeste, do congresso mundial dos educadores, 

além da aquisição da biblioteca do escritor Olívio Montenegro. (intelectual 

pernambucano que lhe fez o primeiro convite profissional, chamando Castro para 

trabalhar na Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco, fato que não deu 

certo em decorrência da Revolução de 1930). 

Em maior número que os projetos apresentados no primeiro mandato, Castro 

apresenta-se mais propositivo no início do mandato, recolhendo-se mais quando a 

situação político-institucional brasileira se complica, com a renúncia de Jânio 

Quadros, a tentativa de golpe e a organização parlamentarista, fazendo com que os 

arranjos políticos tomassem mais tempo do deputado.  

Conforme consta no Centro de Documentação do Congresso Nacional, em 

seu segundo mandato Josué de Castro apresentou os projetos de lei expostos 

cronologicamente conforme o quadro a seguir: 

PROJETOS DE LEI DO SEGUNDO MANDATO 

19/03/1959 - Projeto de Lei 11/1959  

Define os casos de desapropriação por interesse social e dispõe sobre sua aplicação.  

20/05/1959 - Projeto de Lei 290/1959  

Autoriza a venda de bens móveis pelo Conselho Nacional de Pesquisas.  



PROJETOS DE LEI DO SEGUNDO MANDATO 

10/06/1959 - Projeto de Lei 442/1959  

Dispõe sobre a utilização de terras nas áreas de monocultura intensiva e de extrativismo 

industrial para culturas básicas de produtos alimentares. 

12/06/1959 – Projeto de Resolução 20/1959  

Cria comissão especial para proceder a investigações e estudos necessários a elaboração 

de projetos de lei que consubstanciem uma política nacional de abastecimento.  

15/09/1959 – Projeto de Lei 904/1959  

Dispõe sobre o ensino superior de nutrição, regula o exercício da profissão de dietista 

(nutricionista) e dá outras providencias. 

11/02/1960 - Projeto de Lei 1523/1960  

Autoriza o poder executivo a abrir, pelo Ministério da Fazenda, o crédito especial de Cr$ 
3.000.000,00 para atender às despesas com as comemorações do centenário do município 
de Barreiros, estado de Pernambuco.  

16/03/1960 - Projeto de Lei 1593/1960  

Autoriza o poder executivo a abrir, pelo Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, o 
crédito especial de Cr$ 1.000.000,00, para auxiliar as despesas do primeiro Congresso de 
Economistas do Nordeste, a realizar-se em outubro de deste ano.  

18/04/1960 - Projeto de Lei 1801/1960  

Autoriza o poder executivo a abrir, pelo Ministério da Educação e Cultura o crédito especial 
de Cr$ 2.000.000,00 para auxílio a representação do Brasil no terceiro Congresso Mundial 
de Educadores, a realizar-se na segunda quinzena de 1960, Conacri, capital da Republica 
da Guiné.  

26/06/1962 - Projeto de Lei 4420/1962  

Autoriza o poder executivo a abrir, pelo Ministério da Educação e Cultura, o crédito especial 
de Cr$ 2.000.000,00 (dois milhões de cruzeiros), para aquisição de biblioteca do escritor 
Olívio Montenegro. 

Quadro 06: Projetos de Lei do segundo mandato 
Fonte: Brasil. DCN _ Diário do Congresso Nacional  

 

O primeiro Projeto de Lei apresentado no segundo mandato de Josué de 

Castro tratou dos ―casos de desapropriação por interesse social e dispõe sobre sua 

aplicação‖. Nesta temática, muito cara ao seu autor, a desapropriação por interesse 

social deveria ser uma ação pública que visasse "promover a justa distribuição da 

propriedade ou condicionar o seu uso ao bem-estar social". (CASTRO, 19 mar.1959) 

O projeto foi elaborado por uma equipe de estudiosos que já colaboravam 

com Castro em pesquisas de cunho acadêmico, são eles: Pompeu Acioly Borges, 

Elyseu Alvares Pujol, Pedro Borges, Nelson Coutinho, Ignácio Mourão Rangel, Hélio 

de Almeida Brum, Souza Barros, Álvaro da Silva Cunha e Waldecir Lopes. Seu 

objetivo foi: "propiciar ao Govêrno instrumento legal com que possa promover a 

desapropriação por interêsse social, medida indispensável em uma reforma agrária 

de base econômica e no interêsse da coletividade". (CASTRO, 19 mar.1959) 



É importante lembrar que anteriormente Josué de Castro já havia participado 

da Comissão Nacional de Política Agrária, criada em julho de 1951, no segundo 

governo Vargas, ―com objetivo de estudar e propor ao Presidente da República as 

medidas necessárias à organização e desenvolvimento do meio rural‖ (SCHAPPO, 

2008, p. 208). Assim, pode-se considerar que tal experiência  

 

contribuiu para sua análise crítica em relação às possibilidades de 
reforma agrária no país. Observando a ineficácia dos instrumentos 
legais existentes, Josué elabora, posteriormente, propostas 
inovadoras em seu projeto de reforma agrária (1959) no que se 
refere aos dispositivos legais que possibilitassem, na prática, a 
desapropriação por interesse social. (SCHAPPO, 2008, p. 208) 

 

Ainda, é importante esclarecer que este assunto já havia sido analisado na 

obra Geografia da Fome, de 1946, cuja avaliação de Josué de Castro sobre os 

impedimentos a uma Reforma Agrária brasileira era: 

 

O principal obstáculo a ser superado é sem nenhuma dúvida a 
rigidez do preceito constitucional (art. 141, § 6.°), que garante o 
direito de propriedade, só admitindo sua desapropriação mediante o 
pagamento prévio em dinheiro pelo justo valor. Se esse ―justo valor‖ 
for entendido como preço de mercado, segundo a tradição 
privativista de nossos tribunais, torna-se praticamente inviável 
qualquer reforma agrária, sem prévia reforma constitucional, em face 
da soma fabulosa de recursos necessários para desapropriar largos 
tratos de terra. Se ―justo valor‖, porém, nos casos de desapropriação 
por interesse social e tendo em vista o novo sentido social que o art. 
147 da Constituição Federal empresta ao uso da propriedade for 
conceituado de outra forma, como, por exemplo, o ―custo histórico‖, 
tal qual propõem Seabra Fagundes, Carlos Medeiros da Silva e 
Hermes Lima, ou como o ―valor tributado‖, de acordo com a sugestão 
de Pompeu Acioly Borges, então sim, poderão ser superadas as 
limitações contidas no aludido art. 141, § 6.° da Constituição. 
(CASTRO, 1884, p. 300) 

 

Para isso, considerou interesse social como sendo: ―o aproveitamento de todo 

bem improdutivo ou explorado sem correspondência com a natural vocação agrícola 

do lugar‖. Logo, o interesse social deveria ser aplicado quando ocorressem a 

intensificação da exploração agrícola sem obediência ao plano de zoneamento 

agrícola; além de situações em que seja necessária a criação de núcleos de 

colonização e povoamento, de frentes de trabalho, de construção de casas 

populares, a instalação de atividades industriais que estejam nos planos de 



zoneamento industrial, para a realização de serviços públicos como saneamento, 

locais de armazenamento, eletrificação, etc. 

Este não é um projeto novo, mas apresenta-se como mais elaborado que 

seus predecessores, pois estabeleceu que a indenização pela propriedade 

"corresponderá ao valor a ela atribuído no último lançamento de imposto territorial, 

levando-se em conta as benfeitorias realizadas". (CASTRO, 19 mar.1959)  

Sua exploração se daria diretamente "a quem se obrigue a dar-lhes a 

destinação social prevista" e sua aplicação recai sobre os imóveis rurais 

inexplorados ou de baixa produtividade, podendo gerar a perda da propriedade ou 

de sua exploração temporária. (CASTRO, 19 mar.1959) 

O projeto apresentado estende-se também para instruir como deveria se dar 

a utilização temporária do bem expropriado, importante numa legislação agrária por 

causa dos empecilhos constitucionais criados à desapropriação definitiva, 

possibilitando ao poder público, com despesas menores, dispor com mais rapidez de 

terras para fins de exploração econômica. 

Esta alegação constitucional de que o uso da propriedade está condicionado 

ao bem-estar social foi utilizada por Francisco Julião em 12 de julho de 1957, 

quando era deputado estadual por Pernambuco. Ele apresentou o primeiro projeto 

de desapropriação por interesse social na Assembléia Legislativa, solicitando a 

desapropriação do Engenho Galiléia. Sua iniciativa foi desconsiderada pelo Governo 

Cordeiro de Farias, mas, dois anos depois (1959) no Governo Cid Sampaio, Carlos 

Luiz de Andrade, outro deputado do PSB, apresentou projeto com o mesmo teor e 

foi bem-sucedido. Sobre isto, comentou Santiago (2001, p. 28):  

 

Cid assinou o decreto de desapropriação na sacada do Palácio do 
Campo das Princesas (sede do Governo), diante de uma multidão de 
camponeses. Era um fato inédito na História pernambucana. Os 
camponeses festejaram sua primeira grande vitória; os proprietários 
e os conservadores, alarmaram-se.  
 

Certamente, a articulação de Josué de Castro com Francisco Julião foi 

importante para que também em 1959 fosse apresentado um projeto, em escala 

nacional, regulamentando os atos de desapropriação das terras por interesse social, 

já previstos na constituição de 1946.  

Apesar dos seus avanços jurídicos, a indenização dos fazendeiros, prevista 

no Projeto de Lei de Josué de Castro era um ponto polêmico e recusado por Julião, 



o qual declarou: ―Não aconselho as desapropriações em todos os casos, dado que 

tal procedimento acarretaria despesas fora do alcance do erário de qualquer 

estado‖. (JULIÃO apud SANTIAGO, 2001, p. 28) 

 Anos depois, para demarcar sua posição frente a tantas propostas reformistas 

em discussão, Francisco Julião achou por bem anexar o termo ―radical‖ para denotar 

a ausência de concessões às elites, inclusive na sua proposta de Reforma Agrária 

sem indenizações, sobre isto comentou: "De reformas de base fala o latifúndio. 

Impõe-se assim que se acrescente o adjetivo 'radical' a cada reforma de base para 

que seja reforma de verdade e nunca uma mistificação, um engodo, uma mentira 

para enganar as massas". (JULIÃO, 1963 apud BASTOS, 1984, p. 121) 

 Assim, a Reforma Agrária Radical reivindicada no I Congresso Nacional dos 

Lavradores e Trabalhadores Agrícolas, de 1961, consistia em alguns itens, dentre 

eles: "urgente eliminação do §16 do Artigo 141, da Constituição Federal, de modo 

que as indenizações por interesse público sejam feitas mediantes títulos do poder 

público, resgatáveis a longo prazo e a juros baixos". (JULIÃO, 1963 apud BASTOS, 

1984, p. 124) 

Esta posição adotada pelos movimentos sociais indicava um descompromisso 

com o princípio jurídico da propriedade privada capitalista, além de buscar 

solucionar o problema da chamada ―indústria da desapropriação‖, na qual os 

fazendeiros terminavam majorando o valor de suas terras e causando danos ao 

erário público. 

Foi preocupado com a supervalorização das indenizações que Castro 

justificou seu projeto, pois nele: "Tentaremos uma outra solução que permita abrir as 

portas para a reforma agrária de que tanto carece o país. Tudo se resume em 

examinar mais a fundo a expressão ‗justa indenização‘". (CASTRO, 19 mar. 1959) O 

desafio de Josué de Castro era o de promover a distribuição de terras sem ferir a 

constituição nem os gastos públicos, pois seu compromisso é bem equilibrado entre 

as razões do Estado capitalista e a dos camponeses. 

Atualmente os tribunais interpretam a indenização como sendo "o valor real e 

atual do bem desapropriado". Contudo, uma nova lei poderia regular o que seria esta 

"justa indenização" sem ferir a Constituição.  

 

Urge, pois, modificar essas estruturas através de uma reforma 
técnica e racionalmente concebida. Esta reforma deve ser planejada 



como um processo de revisão das relações jurídicas e econômicas 
entre os que detêm a propriedade rural e os que nela trabalham. 
(CASTRO, 19 mar. 1959) 

 

Partindo desta premissa jurídico-econômica, foi que Josué de Castro postulou 

no seu primeiro Projeto de Lei do segundo mandato parlamentar, que                   

―nos casos especialíssimos de desapropriação por interêsse social, em que se visa 

ao bem comum, será perfeitamente justo, moralmente defensável e tecnicamente 

inobjetável, admitir como base de indenização o valor atribuído à propriedade para 

fins fiscais". (CASTRO, 19 mar. 1959) Com isto, poderia se reduzir 

consideravelmente o custo das indenizações e, como efeito secundário, melhorar a 

arrecadação dos tributos, pois levaria o proprietário a declarar o valor real de suas 

terras, com medo dela ser subavaliada em caso de desapropriação por interesse 

social52.  

Este projeto de lei, segundo analisou Schappo (2009, p. 6) possuía um 

conjunto de proposições as quais ―aliavam-se às de outros intelectuais e 

movimentos sociais de esquerda envolvidos na construção de um projeto de 

desenvolvimento nacional para o país‖. Além disso, o próprio Josué afirmou que ele 

era ―a pedra de toque‖ geradora de condições legais necessárias para o Projeto de 

Lei 442/1959, o qual dispunha sobre a utilização de terras nas áreas de monocultura 

intensiva e de extrativismo industrial para culturas básicas de produtos alimentares. 

O segundo Projeto de Lei apresentado no segundo mandato de Josué de 

Castro se referiu à venda de bens móveis pelo Conselho Nacional de Pesquisas, 

autorizada como forma de alienação do patrimônio que não tem mais condição de 

uso. Na justificativa do projeto, Castro demonstrou grande conhecimento jurídico, 

analisando o código civil e as normas de contabilidade pública. 

No terceiro Projeto de Lei, que ―dispõe sobre a utilização de terras nas áreas 

de monocultura intensiva e de extrativismo industrial para culturas básicas de 

produtos alimentares‖, Josué de Castro baseou-se no pressuposto de que nas terras 

exploradas pela monocultura e pela atividade mineradora há uma grande dificuldade 

de produção agrícola por parte das lavouras de subsistência, o que por 

conseqüência elevaria o preço dos alimentos.  

                                                           
52

 O presidente João Goulart encaminhou à Câmara dos Deputados, em 15 de abril de 1963, o projeto de 
emenda constitucional para a reforma agrária que possibilitaria a indenização de desapropriações com títulos da 
dívida pública e não em dinheiro (como estabelecia a Carta Magna) conforme solicitação do I Congresso 
Nacional dos Lavradores e Trabalhadores Agrícolas ocorrido em 1961. 



Esta premissa já havia sido elaborada em seu primeiro mandato, em um 

discurso proferido em 1956, no qual propôs a criação de uma Comissão Permanente 

para administrar a Reserva Alimentar de Emergência do Polígono das Secas. Em 

1959, Castro propõe: 

 

Artigo 3º _ O poder público promoverá a desapropriação por 
interêsse social, com perda total ou utilização temporária da 
propriedade, nas áreas monocultureiras ou em terras adjacentes à 
área cultivada pelas usinas de açúcar, fazendas de cacau e outras 
explorações de caráter acentuadamente monocultor, para nelas 
permitir o estabelecimento de lavouras de subsistência. (CASTRO, 
10 jun. 1959) 

 

Segundo sua proposta, os três primeiros anos de sua aplicação deveriam 

ocorrer na região Nordeste, cabendo ao serviço Social Rural o encargo de executá-

la e de promover as culturas de subsistência, aplicando nesse programa verbas 

oriundas da arrecadação do açúcar. As demais verbas necessárias deveriam ser 

complementadas pelo Fundo do Programa de Produção e Melhoria Alimentar e pelo 

governo federal. Portanto, pode-se considerar que este projeto buscou ―reinventar‖ 

as funções do Serviço Social Rural, o qual ―passaria de uma dimensão 

assistencialista, predominante na época, para o plano de ações com efetiva 

transformação nas condições de vida das populações do campo‖. (SCHAPPO, 1984, 

p.215) 

Ainda, Castro defendeu que as lavouras se organizassem em regime de 

grupos de família, preferencialmente como cooperativas, que lhes sejam destinadas 

terras férteis, contínuas e que os insumos à produção (inclusive maquinário) sejam 

providenciados pelo Ministério da Agricultura ao longo dos dois primeiros anos da 

lei. Ficariam de fora desta lei as propriedades que tivessem arrendado parte de sua 

propriedade aos agricultores (mínimo de 10% da área cultivada com monocultura). 

Castro justificou este projeto com base no papel da alimentação para a saúde 

da coletividade. Deste modo, destacou que a subnutrição favorecia o 

desenvolvimento das chamadas doenças de massa, como: a tuberculose, o 

tracoma, a lepra e as verminoses. Esta batalha pela nutrição popular é um passo 

importante para o "soerguimento do Brasil" e previa a utilização racional das terras, 

para com isso obter "uma produção mais equilibrada pelas diferentes áreas do país". 

(CASTRO, 10 jun. 1959) 



No quarto Projeto de Lei apresentado em 1959, Josué de Castro defendeu a 

constituição de uma comissão especial para investigar o problema nacional do 

abastecimento e dos preços dos produtos essenciais ao bem-estar da coletividade. 

Fundamentou tal comissão a partir da inoperância dos órgãos de controle de preços 

(COFAPE) e acrescentou que, para se tornar um país industrializado, o Brasil 

precisaria controlar o crescente custo de vida. Acreditava que a carestia tinha sua 

origem "em grande parte da ausência de um planejamento de amplitude nacional, e 

que acompanhe o processo de distribuição dos gêneros de primeira necessidade em 

tôdas as suas fases..." (CASTRO, 12 jun. 1959) Com isso, propôs que no prazo de 

180 dias, fossem elaborados projetos que estruturassem um novo sistema de 

abastecimento e preços. 

Sua preocupação com o abastecimento fazia parte de um complexo de 

política agrícola que tem na Reforma Agrária seu início, mas desdobra-se em 

condicionantes técnicos e de mercado que visam garantir a sobrevivência 

econômica do agricultor. Percebe-se que a visão de Castro sobre os mecanismos 

fomentadores do desenvolvimento social e econômico o Nordeste é bastante 

complexa e faz parte de um amplo espectro de preocupações que sempre o 

acompanhou e, dois anos depois, foi relatada em um aparte realizado no discurso do 

deputado João Cleófas: 

 

A primeira impressão, a primeira condição, o primeiro princípio que 
desperta qualquer providência de reforma agrária é a questão do 
parcelamento da terra. Mas esse parcelamento tem de levar em 
conta fatores que jamais podem ser desprezados, tais como a 
natureza da cultura, o tipo de exploração, o equipamento agrícola a 
empregar, a proximidade de mercados, enfim, uma série de 
condições que não podem ser generalizadas. Não podem por igual 
ser interpretadas com rigidez pelos sociólogos de emergência ou por 
aquêles que agitam problemas pelo simples prazer de agitá-los, 
porque, acima de tudo, em qualquer parcelamento, há de se levar em 
conta a produtividade da terra e a garantia de estabilidade 
econômica ao lavrador. (CASTRO, 22 ago. 1961) 

 

No quinto projeto de 1959, Josué de Castro afastou-se da temática agrário-

alimentar para mirar assuntos acadêmicos, como foi o caso do projeto que 

regularizava a profissão de nutricionista. Apesar disto, ainda ressaltou o papel deste 

profissional para o desenvolvimento da nação e reforçando o ideário do sanitarismo 

desenvolvimentista. Contudo, deste projeto em diante, Castro se limitou a propor 



emendas orçamentárias a eventos, numa seqüência de fevereiro, março e abril de 

1960.  

No mês de fevereiro de 1960, por ocasião do centenário do município de 

Barreiros (PE), Castro defendeu a liberação de verbas para tal comemoração, 

ressaltando a história e o papel econômico da cidade e para concluir que esta 

merece auxílio "similar ao que vem sendo concedido a outras cidades do país", 

apresentando um argumento em tom de crítica à força política do centro-sul 

brasileiro no ambiente parlamentar.  

Em março, veio a autorização para o Ministério do Trabalho, Indústria e 

Comércio abrir um crédito para auxiliar nas despesas do primeiro Congresso de 

Economistas do Nordeste. Uma iniciativa do Sindicato dos Economistas de 

Pernambuco que alimentava as esperanças pessoais de Castro em ver os 

problemas econômicos do NE analisados "dentro de critério científico e com 

imparcialidade", como forma de conferir legitimidade ao discurso regional. 

Em abril, Castro autorizou o poder executivo a abrir crédito para a 

representação do Brasil no terceiro Congresso Mundial de Educadores, na 

Republica da Guiné. A educação foi um item que, embora considerado importante, 

foi poucas vezes lembrado por Castro em seus pronunciamentos, sendo notável o 

apoio aos educadores.  

De 1960 a 1962 Castro permaneceu sem apresentar proposições ao 

Congresso, encerrando sua série de projetos na autorização concedida ao poder 

executivo para abrir crédito especial para aquisição de biblioteca do escritor Olívio 

Montenegro, a qual deveria ser doada para o Colégio Estadual de Pernambuco, 

onde lecionou ao longo de sua vida. Amigo pessoal de Castro, Olívio Montenegro 

era um intelectual muito conhecido em Recife, principalmente no campo dos estudos 

históricos e da crítica literária, sendo a aquisição de sua biblioteca uma ação 

preventiva que evitaria seu ―esfacelamento‖, analisou Castro. 

É interessante observar que entre 1959 e 1960 ocorrem as principais 

propostas de Josué de Castro voltadas para equacionar os problemas agrários e 

alimentares do Nordeste brasileiro. Daí em diante, cai a qualidade de seus projetos, 

os quais se limitaram a autorizar liberação de crédito por parte dos ministérios para 

apoiar eventos em Pernambuco.  

Estas ações revelam sua base local de apoio político: economistas, 

professores e intelectuais em geral, uma classe média urbana e esclarecida que se 



aproximou da esquerda, levando-o diretamente para os braços das Reformas de 

Base propostas pelos movimentos sociais, dentre elas a Reforma Agrária, como 

sendo a base da constituição do Estado Republicano. Como analisou Martins (1999, 

p. 101): ―A principal frente de luta e as principais lideranças da luta pela reforma 

agrária vêm da classe média, ainda que de uma classe média recente, e não raro de 

intelectuais que não têm nenhum vínculo com a terra ou a agricultura,...‖ 

Na verdade, consideram-se dois eventos como sendo centrais para esta 

mudança no padrão dos projetos de lei apresentados por Josué de Castro: 

primeiramente a instabilidade institucional, com a renúncia do Jânio Quadros e as 

resistências à posse de João Goulart e, em segundo lugar, a retomada da carreira 

internacional de Castro, voltando a ocupar cargos de grande responsabilidade nas 

Reuniões da ONU. 

Um ano depois de apresentado, Josué de Castro conclama seus colegas para 

que o ajudasse a aprovar dois projetos que apresentou na Câmara dos Deputados: 

"o de número 11, acêrca da desapropriação por interêsse social e o de número 442, 

de reforma agrária ou diversificação da agricultura nas zonas de monocultura, como 

é a zona açucareira, proposição que dorme nas gavetas desta Casa". (CASTRO, 27 

abr. 1961) 

Por fim, Josué apelou para o compromisso dos parlamentares com os 

brasileiros, visto que:  

 

As circunstâncias imperiosas do momento compelem nosso 
Congresso a tomar essas deliberações, sob pena de perdermos a 
confiança do povo e deixarmos que se desmorone o regime, porque 
a fome é má conselheira e a paciência do povo tem limites. 
(CASTRO, 27 abr. 1961) 

 

 Contudo, em novembro de 1963, foi para votação no Congresso Nacional a 

emenda Bocaiúva (derrotada por 176 votos a 120) que previa a Reforma Agrária 

―substituindo a indenização prévia em dinheiro por indenização em títulos da dívida 

pública‖. (VIEIRA, 2002, p. 177) Nesta ocasião, desfez-se a aliança PTB-PSD. 

 

 

 

 



3.2 O NORDESTE E A QUESTÃO AGRÁRIA: SAÍDAS PARA O ABASTECIMENTO 

NACIONAL 

 

Em 05 de maio de 1959, Josué de Castro foi à tribuna da Câmara dos 

Deputados com o objetivo declarado de se congratular com a Confederação da 

Indústria pela ―iniciativa magnífica‖ de se engajar numa política de "desenvolvimento 

autêntico". Castro via nesta atitude uma parceria construtiva, refletindo também 

(embora não declarado oficialmente) seu agradecimento pelo patrocínio da 

Confederação da Indústria aos trabalhos do Seminário de Desenvolvimento 

Econômico do Nordeste, realizado em Garanhuns (PE), o qual contou com a 

presença do presidente Juscelino Kubitschek e que consolidou a Operação 

Nordeste, que redundaria na criação da SUDENE. 

Em sua intervenção, Josué de Castro ressaltou o fato de que as dificuldades 

estruturais que seriam enfrentadas pela Operação Nordeste iriam impor que "a ação 

governamental seja respaldada por outras fôrças vivas da Nação, principalmente 

pelas classes empresariais". Felizmente, analisou Castro, ocorria que: "grande parte 

dos industriais, os mais progressistas e conscientes da necessidade de um 

desenvolvimento harmônico do País, apresentam-se e preparam-se decisivamente 

para cooperar, com vontade e entusiasmo". (CASTRO, 05 maio 1959) 

Neste momento, ficava clara a aproximação de Josué de Castro com a 

perspectiva de apoio ao desenvolvimento do capitalismo nacional. Despontava 

também no vocabulário de Castro, pela primeira vez, a adoção de uma terminologia 

marxista, por meio do conceito de ―forças produtivas‖:  

 

Em verdade, porém, se verifica que êsses índices de crescimento já 
começam a sofrer um recesso, evidenciando que alguma coisa existe 
no país que está encravando as fôrças de produção, fazendo com 
que esse impulso iniciado sofra como que uma contenção na sua 
expansão geral. (CASTRO, 15 maio 1959) 

 

É importante ressaltar que antes disso, Josué evitava o uso dos termos 

marxistas, referindo-se, por exemplo, às classes sociais como: massas, coletivo, 

elite, classes dirigentes, entre outros. Conforme analisou Schappo (2008, p. 183), 

suas influências vieram ―das mais diversas tendências ideológicas e políticas‖. 

Porém apesar deste ecletismo político, pode-se afirmar que ―Os discursos e projetos 



por ele elaborados surgiram como uma tentativa contra-hegemônica, alternativa aos 

ideais conservadores de reforma agrária‖. 

Aparentemente não havia nenhuma contradição em apelar aos industriais 

para apoiarem as ações da Operação Nordeste53, pois, como analisa Caio Navarro 

Toledo (2004) na perspectiva nacional-desenvolvimentista a reforma agrária: 

 

era essencial para que o capitalismo industrial no Brasil pudesse 
alcançar um nível superior de desenvolvimento. De um lado, era 
preciso aumentar a produção agrícola (alimentos, matérias-primas 
para a indústria etc.) ao mesmo tempo em que se buscava ampliar o 
mercado interno para os bens manufaturados. De outro lado, 
prevendo situações crescentes de tensões e conflitos sociais, 
propunha-se uma melhor distribuição de terras improdutivas. 

 

Foi ainda em 1959 que Castro fez sua mais contundente crítica ao Plano de 

Metas do governo JK, afirmando que o mesmo "peca por um setorialismo 

exagerado, tratando de desenvolver a parte mais desenvolvida do Brasil" e 

esquecendo a Amazônia e o Nordeste. (CASTRO, 15 maio 1959) 

 Tal distorção advinha, na ótica de Castro, do fato do Plano de Metas ter sido 

concebido dentro de um ―teorismo econômico‖ (economismo) extremamente 

ortodoxo, baseado na premissa de que os centros econômicos já desenvolvidos 

devem impulsionar o desenvolvimento nacional. Sobre isto afirmou: "Ora, sabemos 

perfeitamente que esta é uma premissa que não tem base na realidade social". 

(CASTRO, 15 maio 1959) Deste modo, sua perspectiva era de desenvolver com 

equilíbrio todos os setores da economia, privilegiando (ao contrário do preconizado 

pelo governo) as regiões menos desenvolvidas do país. 

Tem momentos, em vários de seus discursos, nos quais Josué de Castro se 

confunde com o Nordeste, como no caso em que pede uma extensão no tempo de 

sua fala ao presidente da mesa e declara: "Peço apenas generosidade para com o 

Nordeste, a fim de que eu possa consumar a análise que estou fazendo..." 

(CASTRO, 15 maio 1959) 

  Pode-se afirmar que no segundo mandato de Josué de Castro o Nordeste é 

mais que uma paixão de um nacionalista nordestino, ele é a própria síntese do 

Brasil, ser nacionalista era defendê-lo. Ás vezes parecia que resolvendo o problema 

                                                           
53

 Era uma nova política do governo JK que visava integrar a região Nordeste ao restante do país. 
Seu diagnóstico e plano de ação, que haviam sido elaborados por Celso Furtado, foram a base sobre 
a qual se criou um órgão para implantar suas recomendações. 



nordestino, resolver-se-ia também o nó que impedia o desenvolvimento nacional, 

pois findaria sua dualidade estrutural. Destaca-se que tanto Josué de Castro quanto 

Celso Furtado tinham uma ligação telúrica com a região Nordeste em geral e com o 

sertão em particular,  

 

Tendo os horrores da seca, as paisagens do sertão e o imaginário 
social como ricos mananciais de estórias chocantes e cativantes 
estes escritores buscavam descortinar o mundo ―longínquo‖ dos 
sertões para os olhos citadinos e dos centros de poder. Procuravam 
construir imagens do sertanejo como homens e mulheres de caráter 
e ponto de honra fortes, um ―outro‖, que, na maioria das vezes, sofria 
com iniqüidades mais sociais que naturais. (CARDOSO, 2008, p. 2) 

 

  Logo, para Josué defender a região Nordeste não significava se contrapor 

aos interesses das outras regiões, pois "o nosso ponto de vista é, antes de tudo, o 

de uma concepção nacional dos interesses do desenvolvimento do País". (CASTRO, 

15 maio 1959)  

  Para isso, ele organizou e presidiu a União Parlamentar Norte-Nordeste, 

"criada para aglutinar, para desenvolver o espírito de maior coesão parlamentar e 

reforçar a ação política regional". (CASTRO, 15 maio 1959) Sua composição inicial 

era:  

 Presidente: Josué de Castro (PTB/PE);  

 Vices: João Menezes (PSD/PA), Hermógenes Príncipe (PSD/BA), Aluísio Alves 

(UDN/RN).  

 Secretário Geral: José Joffily (PSD/PB);  

 Primeiro secretário: Medeiros Neto (PSD/AL);  

 Segundo secretário: Passos Pôrto (UDN/SE);  

 Tesoureiros: Milton Brandão (PSP/PI) e José Guiomard (PSD/AC).  

 Líder: Colombo de Souza (PSD/CE);  

 vice-líderes: Gabriel Hermes (UDN/PA), Almino Affonso (PTB/AM), Waldir Pires 

(PSD/BA), Fernando Santana (PTB/BA).  

  O ecletismo ideológico de seus quadros reflete a proposta central da União 

Parlamentar Norte-Nordeste: a de ser uma frente de apoio às iniciativas de fomento 

das regiões Norte e Nordeste, independente de sua origem política, além de servir 

de canal de comunicação da futura SUDENE com o Congresso. Deste modo, foram 



destacados em plenário os principais objetivos da União Parlamentar Norte-

Nordeste: 

a) Trabalhar pela integração econômica regional; 

b) Tomar conhecimento dos projetos de interesse regional e defender sua 

aprovação; 

c) Analisar a proposta orçamentária dentro do critério de uma política de 

desenvolvimento regional, combatendo a política de clientela ou de interesses 

meramente locais; 

d) Promover nas duas Casas a criação de comissões especiais sobre os 

problemas regionais; 

e) Acompanhar programas de desenvolvimento regionais; 

f) Lutar para que as agências federais sejam administradas de modo apartidário 

e fora das injunções políticas; 

g) Promover amplo debate nacional sobre os problemas de desenvolvimento do 

país, lutar por verbas para os programas da União Parlamentar Norte-

Nordeste; 

 

  A escolha da luta pelas regiões Norte e Nordeste têm sua origem na análise 

teórica empreendida por Castro em Geografia da Fome, quando ressalta: ―Das cinco 

diferentes áreas que formam o mosaico alimentar brasileiro, três são nitidamente 

áreas de fome: a Área Amazônica, a da Mata e a do Sertão Nordestino‖. (CASTRO, 

1984, p.58) Assim, fez de sua atuação parlamentar uma extensão de sua militância 

intelectual, sem contradições. 

  É importante destacar o objetivo ―f‖, no qual a União Parlamentar Norte-

Nordeste defende que as agências federais (nitidamente endereçado à SUDENE) 

tenham uma administração ―apartidária‖ e ―fora das injunções políticas‖. 

Provavelmente, esta ressalva se refere às disputas políticas em torno da criação da 

SUDENE, que no entender de Celso Furtado, era atrapalhada principalmente por ser 

um órgão que visava instaurar uma cultura política nova, que se chocava com os 

velhos métodos e interesses relacionados com a ―indústria da sêca‖. Sobre estes 

vícios afirmou Castro:  

 

Tudo isso parece elementar e evidente, mas a verdade é que muitos 
eram os órgãos do governo que padeciam dos vícios criados pela 
descontinuidade de direção e pela interferência da politicagem em 



seus desempenhos. Aquilo que nos parecia um simples esforço de 
racionalização constituía para eles verdadeiro transtorno.     
(FURTADO, 1989, p.76) 

 

Sobre as resistências ao perfil técnico da SUDENE, retratou Furtado (1989) 

que várias foram as tentativas de deputados, ligados aos interesses dos 

latifundiários, de desfigurar a proposta inicial da SUDENE. Os mesmos agiam 

desencavando antigos projetos de irrigação, alterando as propostas do CODENO 

que iam para votação, dissolvendo os poderes do superintendente com emendas, 

fatos estes que angariaram um ―alto custo político‖ para o executivo, o qual teve que 

muitas vezes recuar para conseguir dar continuidade a proposta de criação da 

SUDENE, a qual dificilmente sobreviveria sem um espaço no orçamento de 1960.  

Tais tentativas desviantes foram contrabalançadas pela profunda 

determinação de Juscelino em criar uma nova política para o Nordeste. Sobre o 

apoio de JK, desabafou Furtado (1989, p. 80): ―Presidente, se errei quando 

imaginava que contaria com o apoio dos políticos do Nordeste para levar adiante 

essa luta, não me equivoquei quando acreditei em sua determinação‖. 

Por conseguinte, o projeto de lei de criação da SUDENE enfrentou ―todas as 

barreiras que a chicana parlamentar é capaz de inventar‖ sendo sua aprovação um 

fato de grande habilidade política por parte de JK, apoio da opinião pública do 

Centro-Sul (que temia um forte êxodo de nordestinos) e fruto de uma articulação 

entre ―os parlamentares mais independentes ou esclarecidos da região‖ (FURTADO, 

1989, p. 65-66) 

Esse era o papel estratégico da União Parlamentar Norte-Nordeste, articular 

os congressistas que não estivessem comprometidos com o latifundiarismo para 

apoiar as iniciativas governamentais de fomento planejado e racional as regiões 

Norte e Nordeste. Juntamente com a constituição desta frente política, Castro 

aprontava em 1959 estudos sobre a região, propostas de reforma agrária e de 

política de abastecimento aspectos que permitiriam uma intervenção sistêmica no 

problema da desigualdade regional. 

A preocupação já lhe era antiga, porém a forma de abordagem do problema 

da dualidade estrutural brasileira chegava a um ponto de clivagem na trajetória de 

Castro, o qual já passava a admitir que certas rupturas históricas se impunham ao 

princípio da propriedade, utilizando como exemplo o fim da escravidão: "Convém 

aqui lembrar que a abolição da escravatura representou um confisco total da 



propriedade _ o escravo comprado pelo fazendeiro e do qual era senhor absoluto". 

(CASTRO, 17 mar. 1959) 

Este é o retrato de sua concepção sobre a manutenção da propriedade rural: 

ela é um direito que não pode impedir a existência de outros mais importantes, como 

o de se alimentar. Desse modo, a reforma agrária (indenizada com base no valor do 

imposto territorial), ao contrário de representar a ruína do capitalismo, deveria 

promover um capitalismo humanizado, o qual tinha no princípio do ―direito à vida 

digna‖ um valor acima da mera especulação mercadológica. 

Com base nesta concepção política, Josué de Castro fez uma comunicação 

previa à defesa de seu projeto, que apresentou no dia seguinte, visando dar início à 

reforma agrária no Brasil. Para tanto, concebeu Reforma Agrária como sendo: ―uma 

técnica racional de utilizar melhor a terra para sua maior produtividade e para 

benefício da maioria que nela trabalha‖. (CASTRO, 18 mar. 1959) 

É importante ressaltar que a temática da Reforma Agrária não era tema 

apenas da esquerda, mas um assunto que se impunha por todos os matizes 

políticos, gerando diversas propostas alternativas, como relata Yamauti (2005, p.69): 

 

No Brasil, no início dos anos 60, as reformas sociais estavam na 
agenda de governos, partidos, sindicatos, igreja, militares e 
sociedade civil. Movido pela onda reformista, Magalhães Pinto, 
governador de Minas Gerais, filiado à conservadora União 
Democrática Nacional, UDN, anunciou o assentamento de 3.000 
famílias em terras pertencentes ao Estado, sublinhando que ―não há 
regime que sobreviva à fome do povo‖. 

 

Dentre estes segmentos destaca-se a Igreja Católica, em clara competição 

com as Ligas Camponesas, seu engajamento na luta por reformas fundamentava-se 

nas duas Encíclicas Sociais do Papa João XXIII: a Mater et Magistra e a Pacem in 

Terris. Tentando demarcar uma posição técnica, Castro se via distante tanto da 

posição dos comunistas de fazer uma Reforma Agrária sem indenização, quanto da 

Igreja de tom caritativo. 

Afastando qualquer hipótese de que a desapropriação de terras e sua 

posterior redistribuição sejam motivadas por razões emocionais ou sentimentais, 

Josué de Castro acreditava que a agricultura arcaica se constituía num entrave, "um 

fator de estrangulamento da própria expansão industrial", agravando a situação de 

subdesenvolvimento nacional "pelo desnível tremendo que caracteriza essa 



situação, gerada pelo atraso da agricultura, em face da expansão da indústria do 

Brasil". (CASTRO, 17 mar. 1959) 

Foi a partir desta concepção sistêmica dos diversos setores da economia 

nacional que Castro montou seu discurso com uma retórica impessoal, afirmando, 

de forma genérica, que "o Parlamento está disposto a atender o apêlo do Executivo"; 

ou que "é hoje do consenso de tôdas as nações que a estrutura agrária brasileira, 

arcaica, está superada..."; ou ainda que ―todos nós que nos batemos pela 

emancipação da economia brasileira...‖. (CASTRO, 17 mar. 1959) 

Como última ação no sentido de demonstrar a relevância da reforma agrária 

no projeto nacional, figurando acima dos interesses políticos pessoais, Josué de 

Castro destacou a mensagem do presidente Juscelino o qual, na abertura dos 

trabalhos legislativos, apontou a necessidade de se combater a crise de 

abastecimento e a carestia por meio da ampliação da produção agrícola nacional, 

decorrente de uma necessária reforma estrutural. Ele cita literalmente um trecho da 

mensagem presidencial apresentada por Juscelino: 

 

Cumpre, todavia, esquecer que muitos dos problemas atuais da 
nossa agricultura são de caráter estrutural. Para solução de alguns 
deles, confia o Govêrno em que o Congresso dê a Nação uma lei 
agrária apta a propiciar a melhoria do nível de vida das populações 
rurais _ com a conseqüente ampliação do mercado interno _ e a 
incrementar a produção de alimentos. O desenvolvimento do país 
está a pedir, simultâneamente com o progresso industrial e como 
contraparte dêle, uma legislação que facilite, a maior número de 
brasileiros, o acesso à terra, confira ao uso desta  sentido 
verdadeiramente social e estimule a renovação tecnológica dos 
procedimentos da produção agropecuária. (KUBITSCHEK apud 
CASTRO, 17 mar. 1959) 

 

Deste modo, pode-se dizer que o debate sobre a reforma agrária 

desenvolvido por Josué de Castro se constituiu num diálogo com dois interlocutores: 

o governo e o movimento camponês, especificamente as Ligas Camponesas. Com 

isto, desenvolveu um discurso limítrofe entre o respeito à propriedade (via 

indenização justa) e a denúncia das fraudes dos grandes proprietários e do perigo 

gerado pelo desespero do povo faminto.  

A realização da Reforma Agrária era um dos pontos fundamentais das 

negociações estabelecidas entre o ministro San Tiago Dantas e o governo 

norteamericano (John Kennedy). Na prática, defender o desenvolvimento nacional 



significava lutar em duas frentes: uma interna contra o modelo econômico agrário-

exportador e outra externa contra os países imperialistas. Estas frentes se articulam, 

pois as oligarquias rurais eram percebidas como as herdeiras do processo de 

colonização (cujo rastro deveria ser extirpado), representando comercialmente os 

interesses estrangeiros em território nacional. 

Assim, ocorreu que os fenômenos políticos do Nacionalismo, do 

desenvolvimentismo e a luta pela Reforma Agrária, entre as décadas de 1950 e 

1960 no Brasil, uniram-se como movimentos promotores de um interesse comum. 

Sobre esta imbricação analisa Moreira (1998) que: ―Ser nacionalista significava, 

portanto, ser favorável à industrialização auto-sustentada e isso pressupunha um 

confronto com a oligarquia rural, no plano interno, e com imperialismo, no plano 

externo‖.  

Um dos principais articuladores das Ligas Camponesas, o ex-deputado 

estadual, militante comunista, jornalista, advogado e sociólogo Clodomir Morais, 

afirmou que Josué de Castro foi um dos maiores oradores que ele já viu. Em 

entrevista à Folha de Pernambuco, Clodomir declarou que, em 1956, Josué de 

Castro organizou o Congresso de Camponeses, no Clube Náutico Capibaribe, 

lembrando que o então deputado, em nome da FAO: 

 

Colocou os camponeses lá da Galiléia no clube por três ou quatro 
dias, discutindo problemas. E, depois do Congresso, uma passeata 
até o Centro da Cidade. Os camponeses nunca tinham feito isso. 
Andar em grandes grupos pela rua, tranqüilos. A polícia com o maior 
medo, porque era um organismo internacional. Depois disso a coisa 
foi tomando corpo. (MORAES, 2005) 

  

Este Congresso foi uma espécie de continuação, restrita aos trabalhadores 

rurais, do Congresso de Salvação do Nordeste, fórum mais amplo que absorveu 

diversos segmentos sociais na discussão sobre os problemas econômicos da região, 

dando impulso para a criação da SUDENE. Daí é interessante notar como Castro 

sabia utilizar seu prestígio de deputado e membro da ONU para penetrar em 

espaços pouco receptivos e fazer a sociedade enxergar a questão da fome e da 

reforma agrária. 

No discurso proferido em 05 de maio de 1959, Josué de Castro elogiou as 

iniciativas governamentais, as quais davam um "sopro de esperança" ao Nordeste, 

"integrando a economia desta região ao sistema econômico do País...", visto que 



esta região se encontrava apenas dentro das fronteiras geográficas, mas fora das 

fronteiras econômicas brasileiras. Com isso, afirmava a tese do dualismo estrutural 

da economia brasileira em que conviviam o passado e o presente, como exposto 

nas palavras de Castro: ―o Brasil mantém o seu império dentro de sua própria casa". 

Nesta perspectiva, o Nordeste "é a parte colonial dêste império, a parte colônia 

explorada pela metrópole, colocada na região Sul do País." (CASTRO, 08 maio 

1959) 

Esta visão dualista de Castro era compatível com a perspectiva de Celso 

Furtado e de modo geral, com a corrente denominada por Pereira (1982) de 

interpretação nacional-burguesa, a qual começa por uma crítica radical da cultura 

oligárquica e semicolonial que dominava o país, para então formular um projeto 

nacional. O que distinguia Josué de Castro de todos os demais pensadores de sua 

época não era o que criticava, mas o que propunha, pois apesar de também 

acreditar no potencial da tecnoburocracia estatal, ele não associava de modo 

automático industrialização e independência política. 

Este era o verdadeiro dilema do pão ou aço: como vamos industrializar se 

não temos o que comer? Assim, uma economia agrícola precedia necessariamente 

um processo de industrialização e deveria ser planejada e executada sem ―paixões 

partidárias‖ e com a adoção de todos os recursos técnicos possíveis, como mais 

adiante Josué de Castro vai discursar sobre sua viagem à Israel. 

A partir deste ponto, Castro apresentou a Operação Nordeste como sendo: 

―a expressão de uma nova política‖, racional e baseada em planejamento. Ou seja, 

seu advento indicava algo maior que seus meros objetivos administrativos: ela 

representava uma mudança na lógica política e econômica brasileira, a qual poderia 

passar do ―tipo de exploração colonial para um tipo de economia de solidariedade 

nacional, ou de nacionalismo construtivo, respeitando as singularidades e as 

potencialidades de cada uma das regiões géo-economicas do Brasil". (CASTRO, 08 

maio 1959) 

Aqui se pode verificar Castro realizava um escalonamento mais detalhado 

entre os estágios da ―exploração colonial‖, antigo na economia brasileira, e sua 

futura e almejada independência econômica: entre ambos necessitaria haver um 

planejamento que aproveitasse a diversidade geoeconômica do Brasil, diversificasse 

sua produção e implantasse o que ele denominou de ―economia de solidariedade 

nacional‖ ou ―nacionalismo construtivo‖, onde o foco era o bem-estar das pessoas e 



o respeito à diversidade cultural e alimentar, proposta aliás muito avançada para a 

época. 

Cabe frisar que Castro elogiou a Operação Nordeste, justamente no período 

em que se discutia a criação da SUDENE _ a qual foi finalmente aprovada na 

Câmara dos Deputados em 27 de maio de 1959. Em 13 de dezembro do mesmo 

ano foi sancionada a Lei nº 3.692 que instituía o novo órgão, definindo a SUDENE 

como sendo "uma agência de desenvolvimento regional", que tem por missão 

planejar e coordenar os programas socioeconômicos de interesse do Nordeste 

advindos de investimentos federais. (FURTADO, 1989) 

Deste modo, destacou a importância do Seminário de Garanhuns, em que foi 

analisado "em profundidade e com objetividade", por meio de um "debate franco e 

democrático", os principais entraves para o desenvolvimento do Nordeste, inclusive 

o arcaísmo de sua estrutura agrária, cujo "feudalismo ou atraso, constitui terrível 

entrave à efetiva utilização das forças produtivas que aí atuam". (CASTRO, 05 maio 

1959)  

Nesta ocasião, Josué de Castro congratulou a Confederação da Indústria em 

nome da União Parlamentar Norte-Nordeste54, por ter patrocinado o Seminário de 

Garanhuns, visto que este trouxe "nova luz, nova esperança, nova consciência" para 

o desenvolvimento autêntico da Região Nordeste. (CASTRO, 05 maio 1959) 

É importante frisar que o Seminário de Garanhuns foi uma espécie de reação 

dos setores dominantes da sociedade, atentos à vantagem que a esquerda estava 

tomando no debate sobre o Nordeste. Assim, empresários organizaram na cidade de 

Garanhuns (PE) (assim como em 1958 a Igreja Católica na cidade de Salgueiro) um 

seminário voltado para discutir a problemática da região. No Seminário de 

Garanhuns, o presidente Juscelino esteve presente, pois nele ―se consolidava a 

Operação Nordeste, que redundaria na criação da SUDENE‖. (MONTENEGRO; 

SANTOS, 2007, p. 468) 

A questão que fica é saber se Josué de Castro tinha plena consciência da 

não gratuidade deste gesto de solidariedade interclasse ou se de fato acreditava nas 

boas intenções do empresariado nacional. A segunda alternativa é a que mais se 

aproxima do pensamento de Castro, para o qual as elites tinham ―finalmente 
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   "Falo, pois, em nome dos deputados da região Nordeste e da Amazônia (...) na luta contra o desnível 
econômico que estigmatiza o Brasil...‖. (CASTRO, 05 maio 1959) 



acordado‖ para o drama da fome e o quanto isso ameaçava sua própria existência 

em médio prazo.  

Assim, na promoção do esforço nacional sua concepção política partia do 

pressuposto de que especulações político-partidárias deveriam ser evitadas ao 

máximo, para que com isso, a Operação Nordeste pudesse obter solidez em suas 

ações e assim revalorizar a região a partir de bases racionais55. 

Esta é a grande esperança de Castro: que o desnível crescente entre a 

região Nordeste e o Centro e Sul do país seja minimizado frente à efetivação de "um 

planejamento concebido com a melhor das intenções de emancipar o Brasil de sua 

economia de tipo colonial, arrancando-a de seu subdesenvolvimento..." Contudo, ele 

ponderou que, até o momento, as ações feitas neste sentido não foram concebidas 

com suficiente realismo, ou seja, não respeitaram "as singularidades e 

diferenciações geo-econômicas de cada uma das suas regiões". (CASTRO, 15 maio 

1959) 

Acreditando que o Brasil passava por um momento especial de transição 

econômica, Josué de Castro, retomou o debate sobre a importância estratégica da 

economia do Nordeste para o cenário nacional. Deste modo, dez dias depois, em 15 

de maio de 1959, Josué de Castro colocou em discussão o projeto que instituía a 

SUDENE. Sua idéia era de que o projeto da SUDENE fosse algo "da mais alta 

importância nacional", pois possibilitaria estabelecer instrumentos legais por meio 

dos quais o governo poderia "empreender as reformas necessárias à economia 

retardada da região". (CASTRO, 15 maio 1959) 

Assim, compreendia o Plano do Nordeste como "um plano de defesa 

nacional, de defesa da economia do País e da segurança da nacionalidade". Daí 

percebe-se que sua noção de segurança nacional é essencialmente interna, advinda 

da redução do potencial de conflito social causado pela pobreza. Como se pode 

observar: "a verdade é que esse desnível enorme que se mantém até hoje entre a 

região industrializada e a região agrária do Brasil se vai constituindo como uma 
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 É interessante observar o elogio feito por Josué de Castro ao Seminário para o Desenvolvimento 
do Nordeste, realizado em Garanhuns, presente na décima edição do livro ―Geografia da Fome‖, 
declarou: ―(...) foram todos estes assuntos ventilados numa série de estudos bem fundamentados 
entre os quais destacamos os de Pompeu Acioly Borges, J. Arthur Rios e Ignácio Mourão Rangel. Por 
estas análises bem conduzidas do problema, chega-se à conclusão de como o Nordeste estava a 
necessitar de um planejamento seguro dos seus problemas que orientasse o seu desenvolvimento 
econômico insular, marginal ao desenvolvimento brasileiro. (CASTRO, 1984, p. 262) 



ameaça, como um foco de agitação que pode pôr em perigo a própria segurança 

interna do país". 

Compartilhava da mesma opinião o deputado Oswaldo Lima Filho (PTB/PE), 

o qual em um aparte apontou que a falha do plano de desenvolvimento do Nordeste 

era o fato deste priorizar a industrialização da região, mesmo sendo esta uma área 

predominantemente agrícola. Assim, ambos partem da premissa de que um setor 

agrícola bem desenvolvido é, em qualquer ocasião, "um pré-requisito indispensável 

para se construir uma indústria que não seja onerosa..." (CASTRO, 15 maio 1959) 

Por conseguinte, Josué de Castro em seu discurso sobre a criação da 

SUDENE condenou a forma como se deu a Revolução Industrial brasileira, baseada 

"num desejo incontido da produção em massa, mas esquecendo-se de promover as 

medidas necessárias ao consumo em massa". (CASTRO, 15 maio 1959)  

Sobre suas desconfianças quanto ao modo industrialista do desenvolvimento 

brasileiro, advertiu Josué de Castro em um prefácio de Geografia da Fome redigido 

em 1960:  

 

O dilema de apoiar-se mais a economia no setor agrícola ou no setor 
industrial — o dilema do pão ou do aço — para atender às 
verdadeiras necessidades do país, se apresenta como o fio da 
navalha que pode pôr em perigo todos os sacrifícios e esforços 
despendidos pela coletividade. (CASTRO, 1984, p. 48) 
 

A falta de uma economia agrícola mais efetiva gerou o enfraquecimento do 

mercado interno brasileiro, além de tornar frágeis as bases da expansão industrial 

nacional, pois a escassez de matéria prima fazia do atraso sócio-econômico 

nordestino um fator de entrave à dinâmica do desenvolvimento nacional.  

Além disto, o alto custo da subsistência, advindo da baixa produtividade 

agrícola, tornava o salário mínimo necessário ao trabalhador nordestino muito 

elevado, causando perda de competitividade para as empresas.  

Estes fatores foram argumentos elencados por Josué de Castro para 

endossar sua proposta de criação da SUDENE e convencer o plenário. Apontando o 

fenômeno do êxodo rural como sendo um dos mais graves problemas econômicos e 

sociais do Nordeste, Castro foi bastante pragmático em seu raciocínio e rude em 

suas palavras: 

 



Essa massa de populações inativas constitui tremendo peso morto 
para a economia do País, porque dêle exige investimentos fortes 
para lhe dar assistência social, médica e alimentar, fazendo com que 
o govêrno, em última análise, esteja a subsidiar a desocupação. 
(CASTRO, 15 maio 1959) 

 

Esta foi a primeira vez em que Josué de Castro dispensou as voltas em seu 

discurso, reduziu sua conhecida polidez e foi rudemente ―direto ao ponto‖. Contudo, 

é importante distinguir suas críticas daquelas que condenavam a ajuda ao Nordeste, 

por achar ser esta região um peso para o país. Na verdade, sua maior preocupação 

consistia no fato de que os recursos aplicados em programas assistenciais 

encerravam-se na função de alimentar a miséria, sem resolver realmente o seu 

problema. Além disso, estas práticas beneficiavam a chamada ―indústria da sêca‖ e 

não deixavam nenhum benefício concreto à região.  

Nota-se aí como o humanismo de Josué de Castro é sistêmico no olhar e 

pragmático na ação, afastando-se do humanismo da Igreja Católica e de suas ações 

campanhistas. Assim, mesmo com as críticas à visão industrialista do Plano de 

Desenvolvimento do Nordeste, Castro o vê como um grande avanço político para a 

região, afirmando: 

 

Por isso, o Plano de desenvolvimento do Nordeste, traçado neste 
projeto em andamento na casa, parece-me merecer o nosso apoio 
como uma iniciativa de feitio diferente, concebido dentro de uma 
filosofia de ação que não é mais de simples paternalismo, 
sentimentalismo ou humanitarismo, do "irmão, ajuda a teu irmão", da 
ajuda do homem do Sul ao do Norte, o que não tem sentido na 
realidade econômica. (CASTRO, 15 maio 1959) 

 

Apesar de suas esperanças estarem vislumbrando algo novo na política 

nacional, Josué de Castro não perdeu sua capacidade crítica e listou os problemas 

existentes no documento de base que fundamentava a criação da SUDENE, 

indicando que este tem imprecisões que merecem reajustes. A primeira estava em 

declarar que no Nordeste há um excedente estrutural de população, o qual deveria 

ser drenado para outras regiões, a segunda está na afirmação de que a pobreza do 

Nordeste é resultante de sua pobreza física, de seu solo pobre, clima ingrato e falta 

de riqueza natural. A terceira imprecisão está na própria concepção do plano, o qual 

não se preocupa suficientemente com a agricultura, principalmente a de 

subsistência. 



Quanto ao primeiro argumento, Castro apresenta a baixíssima densidade 

populacional da região, no que tange ao segundo, ele declarou que "a pobreza do 

Nordeste é muito mais produto de condições sociais, econômicas e culturais." E para 

apontar o terceiro ponto crítico, Castro o acusou de não priorizar a cultura de 

subsistência numa área de fome como o Nordeste, isto representa "desconhecer 

que esta cultura puramente de exportação constitui a base, a essência econômica 

da miséria e da fome do Nordeste brasileiro". (CASTRO, 15 maio 1959) 

Estes aspectos representam suas pontuais discordâncias com a proposta de 

Furtado apresentada em seu diagnóstico sobre o Nordeste56, o qual apresenta ―Sem 

maiores críticas e aprofundamentos, a reforma agrária possível na caatinga como 

uma reforma em prol da média propriedade‖, além disso, apresenta ―uma concepção 

sobre o sertão nordestino como uma terra de pobreza física inexorável e 

superpovoada‖. (CARDOSO, 2008, p.9-10) 

Por fim, o quarto e maior problema detectado por Castro no documento de 

criação da SUDENE foi não haver nele uma só referência à estrutura agrária do 

Nordeste, ―quando sabemos que este é o fator de base, a estrutura imprópria, 

superada pela realidade social". (CASTRO, 15 maio 1959) 

Assim, Castro declarou que, partindo destas premissas errôneas lhe pareceu 

que "a Operação Nordeste precisava ser reajustada à realidade econômico-social da 

região". Deste modo, protestou quanto ao regime de urgência em que o projeto da 

SUDENE tramitava no Congresso, pois este fato reduzia o tempo de um debate 

democrático. Com isto, Castro concluiu afirmando que procurou ―assenhorar-se dos 

detalhes‖ para contribuir na Comissão de Orçamento, ―por meio de um substitutivo 

no qual visou atender as imperiosas necessidades de um planejamento para essa 

região‖, garantindo com isso verba para o funcionamento da SUDENE.  

Alguns meses depois, em um debate sobre a questão do abastecimento de 

alimentos no Brasil Castro declarou: "Esse desenvolvimento deve ser feito de forma 

que o progresso marche baseado em duas pernas _ a indústria e a agricultura". 
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 Em trecho do documento Operação Nordeste Furtado declara: ―Assim sendo, na caatinga não se 
poderia jamais caminhar para a pequena propriedade, porque a pobreza do solo, o clima da região e 
a pequena carga animal que suportam os pastos não permitem uma economia de grande densidade 
demográfica. Ao contrário, é preciso reduzir a carga da população sobre os recursos. (...) Para 
implantar nessa área uma economia desenvolvida, de alta produtividade, que possa, portanto, 
proporcionar salários mais altos, devemos partir de uma unidade de produção agrícola de tamanho 
médio, ou de dimensões a determinar, de acordo com a subregião.‖ (GTDN, 1967 apud CARDOSO, 
2008, p.9) 



(CASTRO, 21 ago. 1959) E prossegue utilizando a metáfora da caminhada para o 

desenvolvimento que é bastante esclarecedora de seu pensamento: 

 

Quando êle marcha com uma perna só, é um desenvolvimento 
capenga. Agora, devemos reconhecer que a marcha se faz através 
de passadas: um pé avança e, a seguir, o outro. Agora, se o Govêrno 
pôde desenvolver, no campo da indústria, de certo modo e em certo 
alcance a economia brasileira, cumpre, com o pé firme nesse 
desenvolvimento industrial, dar o novo passo, fazer avançar o pé da 
agricultura, a fim de que essa marcha se faça equilibradamente, 
levando o Brasil a sua emancipação e libertando o povo brasileiro da 
miséria e da fome, que estão a constituir a ameaça mais grave, não 
só à economia, mas à própria segurança nacional. (CASTRO, 21 
ago. 1959) 

 

Talvez influenciado pela perspectiva da SUDENE e tendo aprofundado seus 

estudos sobre os ―termos de troca‖ no comércio internacional, neste momento, 

Castro deixou de ver a agricultura num contexto de pré-condição para a indústria, 

percebendo-a numa condição de paralelismo entre estes dois segmentos, sendo 

ambos fundamentais enquanto estratégia de desenvolvimento econômico e garantia 

da paz social.  

 Em outra oportunidade, no ano seguinte, ao comentar sobre a crise na região 

Nordeste Castro diagnosticou: ―O Nordeste vive permanentemente em ciclos 

sucessivos de crises agudas que, no fim, somadas constituem a crise crônica do seu 

subdesenvolvimento. (CASTRO, 14 nov. 1960) Esses termos ―crise aguda‖ e ―crise 

crônica‖ se relacionam com a formação médica de Josué e encaixam-se 

perfeitamente na perspectiva sistêmica com a qual analisa a realidade social. 

O fato é que no seu segundo mandato Josué de Castro se viu imbuído da 

missão de representar o Nordeste, ―grande vítima da espoliação nacional‖, segundo 

ele. Percebendo-se como um cavaleiro que traz ―notícias do front‖, sua missão é não 

deixar os parlamentares esquecerem a situação dos nordestinos, conforme 

declarou: 

 
 É por isso que venho trazer à Casa o conhecimento de fatos lá 
ocorrentes e demonstrativos de que no Nordeste vive-se em crise, 
seja de miséria ou de fome, seja de excesso de produção e de 
abundância. Ciclicamente, ora temos excesso, dos quais o 
nordestino não se beneficia, por falta de planejamento, de medidas 
racionais e indicadas na hora precisa, ora crises de escassez, e 
nessas fases de penúria não há reservas nem recursos para suprir 
as necessidades. Às vêzes sucede mesmo, como agora, que se 



associam dois fatores: a penúria e o excesso. (CASTRO, 14 nov. 
1960, grifo noso) 

  

É interessante notar a presença da ideologia do planejamento, tão comum na 

época, como sendo uma pedra-fundamental na constituição do argumento 

desnaturalizante do fenômeno da fome. Isto porque, Castro se mantém no combate 

as teses que associam a fome a fatores como clima, solo ou excesso populacional. 

Este foi um ponto de atrito entre a sua concepção e o diagnóstico apresentado por 

Celso Furtado, apresentando-se como uma extensão da jornada intelectual de 

Castro contra as teses malthusianas.  

Comentando sobre a falta de trigo no Estado de Pernambuco, que tem por 

conseqüência à falta do farelo, da carne e do leite, Castro reivindicou uma melhor 

distribuição de alimentos para seu Estado, apesar de ter deixado claro que sua visão 

política não era apenas local. Com isso, avisou que sua intenção: "Não é tirar de 

outros Estados, porque pretendo defender o Nordeste, defender aquêle que, no caso 

específico, é o espoliado". (CASTRO, 14 nov. 1960) 

Nesta ocasião, Josué de Castro vinha de uma viagem em que observou a 

produção agrícola no deserto de Neghevi (Israel) e concluiu que o grande problema 

brasileiro era "O empirismo com que se fazem as coisas no Nordeste, produto do 

subdesenvolvimento e da falta de planificação regional". (CASTRO, 14 nov. 1960) 

Desta viagem Josué teve a iniciativa de pedir ao governo de Israel que enviasse 

especialistas ao Brasil, por meio de um plano de assistência técnica. 

Confiante no poder da técnica, ele lamentou que o pioneirismo no Brasil "seja 

apenas uma aventura, sem base" e, por fim, alertou que não era possível se fazer 

"uma agricultura racional sem institutos agronômicos técnicos que dêem assistência 

adequada para que o produtor saiba o que está fazendo". (CASTRO, 14 nov. 1960) 

Sobre a importância dos institutos técnicos de apoio à agricultura, Castro era 

um profundo defensor, pois acreditava que eles poderiam ajudar o Estado a 

desenvolver políticas de uso racional e sustentável do solo, melhorando a 

produtividade, a oferta de alimentos e a renda do agricultor.  

É por isso que Bastos (1984, p. 115) afirma que "As formas jurídico-políticas 

de organização das relações de produção _ vigentes em outras regiões dominantes 

do país, principalmente no Centro-Sul _ passam a ser reivindicações dos 

trabalhadores rurais ali‖, no caso do Engenho Galiléia. Logo, para acompanhar as 



mudanças exigidas pelos movimentos sociais, em especial as Ligas Camponesas, o 

Estado necessitava criar órgãos de apoio que institucionalizassem suas demandas. 

Assim: 

 

Em boa parte, as reivindicações e lutas das 'Ligas' implicavam na 
efetivação de 'novas' instituições burguesas no Nordeste. Note-se 
que o Banco do Nordeste do Brasil, a Frente de Recife, as Ligas 
Camponesas e a SUDENE são acontecimentos razoavelmente 
contemporâneos. Sob diferentes formas, respondem aos 
desenvolvimentos da rearticulação do Nordeste no âmbito do 
capitalismo em expansão no país. Respondem às exigências das 
contradições sociais (econômicas, políticas, culturais e outras) no 
Nordeste. Implicam a rearticulação da região no âmbito da nação, do 
Estado Nacional. (BASTOS, 1984, p. 115) 

 

Castro personificava neste momento o Estado brasileiro, reconhecendo 

necessidades, dívidas históricas e institucionalizando demandas, argumentando que 

tudo isso deveria ser feito à custa da segurança nacional. Logo, afirmava a todo o 

instante que o Nordeste era uma região "discriminada econômicamente pelos 

sucessivos govêrnos da República" e os seus flagelados, que vão e voltam quando a 

seca abranda (CASTRO, 27 abr. 1961)  

Logo, quanto mais técnica e menos paixão no processo de redistribuição de 

terra e reorganização da produção do Nordeste brasileiro, maiores as possibilidades 

dele ocorrer de modo mais eficaz e próspero para o Brasil.  

A falta de planejamento e suporte técnico era o que explicava, para Castro, o 

caso da cebola cultivada no Vale do São Francisco, a qual foi plantada sem um 

estudo de mercado, chegando a haver excesso na produção, que é um problema 

economicamente tão grave quanto à fome, como afirmou: "Tanto a falta como o 

excesso podem provocar a crise. (...) Daí a necessidade de revermos o nosso plano 

de desenvolvimento". (CASTRO, 14 nov. 1960) 

Ao ser elogiado pelo deputado José Joffilly (PSD/PB) Josué de Castro se 

comprometeu em retornar ao plenário para realizar "um apêlo às bancadas do 

Nordeste" com o objetivo de "estruturar um novo plano de revalorização do 

Nordeste; mas não simplesmente de combate à seca". (CASTRO, 14 nov. 1960) 

Em sua concepção, a luta contra a seca significava muito mais do que ―a 

conquista da zona árida‖. Ela necessitava de uma intervenção mais ampla, em 

âmbito regional, pois "o erro está na má utilização da terra". Assim, para que a 

economia não fosse mais do tipo colonial seria necessário enfrentar "o problema da 



propriedade agrária, da estrutura da economia rural, já superada inteiramente no 

Nordeste". (CASTRO, 14 nov. 1960) 

Reclamou que no Brasil faltava um "programa agrário", não havendo 

"nenhuma política no setor da economia agrícola". Tal esquecimento se devia ao 

fato do governo atual ter se preocupado demais com a industrialização e "esqueceu, 

infelizmente, o setor agrícola, pelo qual sofrem não só a agricultura, mas também a 

indústria, ou, numa palavra, pelo qual sofre tôda a economia nacional." (CASTRO, 

14 nov. 1960)  

Além da falta de planejamento governamental e de prioridade nos 

investimentos, Castro desabafou que havia outro grande problema na administração 

pública nacional: a corrupção. Esta é uma rápida passagem em que cita o problema, 

o qual é muito indigesto de ser tratado por um humanista que acredita na força da 

razão e na capacidade de indignação das pessoas para com o sofrimento de seu 

semelhante. Declarou Castro: 

 

O Brasil sofre, muitas vezês, as conseqüências da maneira 
desonesta por que se administram setores dos mais graves para a 
vida pública brasileira, como é o da alimentação. Infelizmente, os 
próprios órgãos encarregados dos problemas de alimentação no 
Brasil têm sido cenário dos mais sérios crimes contra a economia 
popular. (CASTRO, 14 nov. 1960)  

 

Assim, encerrou seu discurso acreditando que ao governo cabia "parte da 

responsabilidade pela situação trágica que vive hoje o Nordeste". Encerrou esta 

participação apelando ao presidente Juscelino para que ao invés da COFAP 

importar cebola, ela compre as mil toneladas produzidas no Nordeste, solicitando 

que "não deixe sem pão o Estado de Pernambuco, nem deixe apodrecer a cebola 

produzida por uma população que, sem comer, contribui admiravelmente para a 

grandeza nacional". (CASTRO, 14 nov. 1960) 

Em ocasião posterior, Josué de Castro se congratulou com o redator-chefe da 

revista Manchete (Sr. Justino Martins) e com os jornalistas, Fernando Pinto e 

Janquiel, pelas duas matérias publicadas sobre a seca do Nordeste feitas, segundo 

ele, com realismo e patriotismo ao revelar "as feridas que sangram, sem cair no 

sensacionalismo estéril e vazio, mas na análise densa que esclarece (...)" (CASTRO, 

27 abr. 1961) 



Nesta ocasião, Castro indicou a força que o conceito de "Consciência 

coletiva" tem em suas formulações políticas, ao afirmar que o problema da fome, 

que antes era um tabu, está surgindo nos jornais, "porque já existe uma consciência 

coletiva de sua realidade social". Ainda, destacou outro fator desencadeante de tal 

interesse jornalístico: a situação alimentar brasileira estava se agravando em face de 

seu desenvolvimento econômico "desequilibrado e setorial". Assim diagnosticado:  

 

Até hoje não houve um corretivo para aquela economia de tipo 
colonial em que o Brasil se empenhou, de produzir para exportar, 
atendendo a sua vocação oceânica, esqucendo-se entretanto de 
produzir para consumir, esquecendo a agricultura de subsistência 
para matar a fome de suas populações. (CASTRO, 27 abr. 1961) 

 

A política cambial adotada também estava ajudando a elevar os preços dos 

alimentos, como era o caso da batata e do pão e por tudo isso Castro apelou para o 

Congresso: 

 

Sr. Presidente, dada a responsabilidade que tenho venho conclamar 
êste Congresso para que façamos os necessários estudos, e 
aprovemos o mais rápidamente possível, proposições da maior 
relevância em tramitação nesta Casa, a fim de que se estruture uma 
política alimentar brasileira realmente eficaz, capaz de evitar a fome, 
que cada vez mais alarga a sua extensão e aprofunda sua 
intensidade sobre uma população sofrida e consumida. (CASTRO, 
27 abr. 1961) 

 

Ressaltou Castro que os paliativos, como a distribuição de leite, não resolvem 

o problema, sendo necessário uma reforma estrutural, principalmente uma Reforma 

Agrária que seja: "nem demagógica nem inoperante, mas que atenda efetivamente à 

finalidade de arrebentar com o complexo do latifúndio, ao qual estão associadas a 

miséria, a improdutividade e a fome". (CASTRO, 27 abr. 1961) 

Juntamente com a reforma agrária, também seria fundamental para o Brasil a 

implantação de um "salário móvel‖57 _ "que reajuste realmente o preço do trabalho à 

possibilidade que o operário tenha de satisfazer as suas necessidades, dentre as 

quais de alimentar-se" _ além de uma lei antitruste que possibilite combater 

eficazmente "o abuso do poder econômico, porque a fome no Brasil não é senão 
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 Concepção que prevê reajustes automáticos dos salários toda a vez que a inflação atingir um 

patamar preestabelecido. 



produto desse abuso"; uma lei de controle de remessa de lucros destinando a 

riqueza brasileira para investimentos na melhoria das condições de vida dos 

brasileiros e para equipar o Nordeste "quando o sul já se equipou e o Nordeste 

continua a esperar sua hora". (CASTRO, 27 abr. 1961) 

Como se pode notar, Castro apoiava todo o programa das Reformas de base, 

apoiando o Governo Goulart a implantá-las no Congresso. Isto credencia, sob a 

perspectiva de Francisco Julião, a chamar Castro de um político progressista. Isto 

porque segundo consta nas suas "Teses para um debate" _ espécie de cartilha na 

qual Julião estabelece um programa político para as Ligas ampliarem sua luta junto 

à sociedade brasileira _ no Brasil de 1963 distinguiam-se claramente duas forças 

políticas: "as Forças Reacionárias e as Forças Revolucionárias e Progressistas". Em 

seguida esclarece:  

 

É fácil sua caracterização. São forças reacionárias aquelas que 
defendem intransigentemente a livre empresa, a intocabilidade ou o 
tabu da propriedade privada, a vinculação com os monopólios 
ianques, a remessa de lucros para fora do país, os acordos militares, 
alianças e pactos de qualquer natureza lesivos à soberania nacional 
e o exercício do poder político sem a participação efetiva das 
massas. (...) As forças revolucionárias e progressistas são 
precisamente as que se opõem a tudo isso. (JULIÃO, 1963 apud 
BASTOS, 1984, p. 121) 

 

Além da Reforma Agrária, salarial, da lei antitruste e de controle da remessa 

dos lucros, Castro apela "para que se aprove o mais breve possível o plano diretor 

da SUDENE", órgão que, no seu entendimento, defenderá o Nordeste "não como 

problema regional, mas como problema de defesa da economia e segurança de todo 

o País". (CASTRO, 27 abr. 1961) 

Realizou uma "advertência ao Govêrno" (João Goulart) para que o mesmo 

evitasse a degradação da SUDENE, não cedendo às pressões políticas dos "falsos 

líderes" _ os quais colocam os interesses de seu grupo acima dos nacionais _  

evitando, com isso, que o Nordeste não seja "mais uma vez atraiçoado". (CASTRO, 

18 set. 1961) 

Nesta mesma ocasião em que alertava para que a SUDENE se mantivesse 

um órgão técnico, Castro se mostrou desconfiado e pediu menos otimismo e mais 

prudência, advertindo para o fato de que a crise militar foi superada, mas que seu 

fundamento ainda não, por isso declarou: 



 

Sr. Presidente, serenado o período mais agudo da crise que 
atravessou o País, sente-se nesta casa um otimismo e um regozijo 
que me parecem, até certo ponto exagerados. Devemos ter a 
prudência de reconhecer que vencemos até agora apenas a crise 
militar cujo climax foi atingido em face de certos erros e desacertos 
acumulados, (...) Na verdade, no subsolo dessa crise militar perdura 
uma grande crise social (...) Por toda parte encontramos enquistados 
certos problemas ameaçadores da tranqüilidade e da ordem pública. 
Um deles é, sem dúvida alguma, o tremendo desequilíbrio 
econômico, pois há regiões como o Nordeste, atoladas no marasmo 
econômico, com uma população faminta e revoltada. Sem nenhuma 
dúvida é o Nordeste, hoje, o quisto social mais grave, ameaçando o 
próprio regime que queremos defender. (CASTRO, 18 set. 1961) 

 

Vendo que o problema do Nordeste é estrutural, que não se justifica pela 

questão climática da seca, mas que se fundamenta ―na estrutura do 

subdesenvolvimento e do desemprego na cidade e nos campos, é necessário 

planejamento adequado, que o ataque realmente". (CASTRO, 18 set. 1961) Caberia 

à SUDENE a realização deste planejamento, mas Castro temia que este órgão fosse 

entregue a políticos descomprometidos com os nobres objetivos da instituição.  

Temia perder sua última esperança: a de que um órgão ―técnico‖ se tornasse 

um ambiente eminentemente ―político‖. Temia, em suas palavras, os "cambalachos 

políticos", as práticas tradicionais de "empreguismo, compadrismo, coronelismo e 

politicagem", de modo geral temia que este jogo de interesses perturbasse a missão 

da SUDENE de empreender um planejamento em profundidade e uma ação bem 

ordenada, "o que tem sido feito pelo seu Diretor, o Dr. Celso Furtado". (CASTRO, 18 

set. 1961) 

Como se pode notar, apesar da discordância parcial de Castro quanto ao 

diagnóstico empreendido por Furtado, há nele um profundo respeito pela condução 

que este deu à SUDENE. Logo, Castro desejava salvaguardar este órgão das 

pressões políticas e eleitorais, para evitar que sua atuação se corrompesse, 

alertando para que não "se confundisse o interêsse nacional com o interêsse de 

partidos". (CASTRO, 18 set. 1961) 

Como analisou Celso Furtado em suas memórias na obra A Fantasia 

Desfeita, a posse do novo presidente, que era da UDN, provocava-lhe o temor de 

uma descontinuidade do trabalho iniciado, afirmando que ―Os udenistas de 

Pernambuco reivindicavam a direção da SUDENE, de longe o mais importante cargo 

do governo federal na região‖. (FURTADO, 1989, p.98) Em seguida, com a posse de 



João Goulart e o regime parlamentarista, Furtado afirmou ter tido uma conversa com 

o ministro da Viação, Virgílio Távora, o qual lhe afirmou: ―As pressões são enormes 

para que o primeiro-ministro interfira na SUDENE.‖ (1989, p. 127) 

Assim, em uma reunião com governadores da região Nordeste Celso Furtado, 

ainda como superintendente da SUDENE, questionou: ―Por que não colocar a 

política de desenvolvimento da região acima da confrontação partidária?‖ Mais 

adiante, completou seu raciocínio: ―Meu esforço no sentido da união dos 

governadores da região visava esse objetivo: colocar a política de desenvolvimento 

regional ao abrigo das incertezas que envolvem necessariamente a sucessão‖. 

(FURTADO, 1989, p.87 e p.88) 

Como se pode notar, o esforço empreendido por Celso Furtado no plano dos 

governos estaduais correspondia à ação de Josué de Castro no plano da Câmara 

dos Deputados. E esta parceria não se encerrou na harmonização das pautas 

destes intelectuais, mas se consolidou no estabelecimento de acordos de parcerias 

técnicas, pois a carência de técnicos era um dos itens mais prejudiciais à execução 

do Plano Diretor, segundo Furtado (1989). 

A relação entre Josué de Castro e Celso Furtado era de um dar sustentação 

política no Parlamento ao outro, tendo como foco a proteção da SUDENE e a 

efetivação de seu Plano Diretor. Apesar disso, pode-se notar a admiração maior de 

Castro era por San Tiago Dantas, comparando as seguintes análises sobre o 

convênio de cooperação Brasil Israel, assinado em março de 1962: 

―De minhas discussões com as autoridades israelenses, resultou um frutífero 

plano de assistência técnica no campo da genética agrícola e da perfuração de 

poços em áreas sedimentares‖. (FURTADO, 1989, p.93, grifo nosso) "Ora, Sr. 

Presidente, o convênio vai nos trazer esta experiência técnica e é por isso que 

quero, da tribuna desta casa, realçar sua significação e felicitar o Sr. Ministro das 

relações Exteriores pela iniciativa que teve..." (CASTRO, 16 mar. 1962, grifo nosso) 

A intransigente defesa da continuidade da gestão de Furtado à frente da 

SUDENE é uma clara demonstração de Castro que ele colocava o problema do 

Nordeste acima de qualquer tipo de diferenças teóricas ou pessoais.  

A base da argumentação de Castro era que, por já ter galgado a consciência 

nacional e até mesmo internacional (com as reportagens do jornal New York Times 

sobre as secas), a questão Nordeste deveria ser tratada com a magnitude de uma 

questão nacional, conforme declarou em seu discurso: "Sr. presidente, cada dia se 



consolida mais na opinião pública brasileira, como consciência coletiva, a realidade 

social, triste realidade social, de que o problema do Nordeste não é apenas um 

problema regional, mas um problema nacional..." (CASTRO, 18 set. 1961, grifo 

nosso) 

No ano anterior Castro já havia avisado ao Congresso que a questão 

Nordeste, por ele alertada em 1946, agora havia ganhado o mundo: "Infelizmente, 

Sr. Presidente, o Nordeste continua a ser uma das zonas mais dramáticas do Brasil, 

servindo mesmo, como recentemente pude testemunhar, de assunto de tragédia 

para o mundo". Esta situação de miséria "Eu já tinha mostrado nas páginas de 

'Geografia da Fome' na ocasião consideradas anti-patrióticas porque mostravam a 

verdade ao mundo". (CASTRO, 14 nov. 1960) 

É interessante verificar que a imbricação da questão regional na nacional 

fazia parte da própria dinâmica do desenvolvimento capitalista brasileiro, o qual 

necessitava se expandir de forma mais organizada. Deste modo, os conflitos no 

campo que eclodiam e que davam destaque para o Nordeste como uma região-

problema, tinham em seu caráter geral o fato de refletirem o momento histórico do 

Estado brasileiro, o qual passava, nos anos 1960, por uma fissura no bloco agrário-

industrial, criado desde 1930, que excluiu o campesinato das esferas do poder e de 

gozar dos benefícios da sua modernização. Isto pode ser destacado no caso das 

Ligas Camponesas, as quais "colocaram o problema da articulação entre região e 

nação já no momento inicial, quando se constituíram". (BASTOS 1984, p. 115) 

Além do mais, a construção ideológica da questão regional que ―assume um 

discurso articulado e coerente a partir do Manifesto Regionalista, na década de 

1920‖, havia ganhado um novo fôlego décadas depois, com ―autores como Djacyr 

Menezes ou mesmo o próprio Josué de Castro‖, que segundo Perruci (1984, p. 27) 

reavivaram a chamada ―ideologia do atraso‖ ou ―a ideologia da Questão Nordeste‖.  

Tal ideologia advinha principalmente das sucessivas secas, dos discursos que 

expunham a situação de pauperismo de seus habitantes e da preocupação dos 

grandes centros com a intensa migração dos nordestinos.  

Dória58 (2000, p. 252-253) também ressalta a participação de Josué de Castro 

para a construção deste discurso ideológico sobre a região, afirmando que: 
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 Este autor aponta como marco inicial desta fase do Nordeste como ―região problema‖ um discurso 
proferido por Vargas em março de 1953, no qual defendia o presidente que as terras marginais aos 
açudes públicos fossem desapropriadas. 



 
A seqüência das secas de 1951, 1952, 1953 e 1956 foi aguçando as 
discussões nacionais sobre os remédios inócuos para a miséria 
sertaneja. Além das reportagens de Callado59, um marco importante 
nessa ascensão crítica foi o discurso proferido por Josué de Castro, 
então deputado por Pernambuco, em julho de 1956. 

 

Mesmo tendo sido um dos ícones do processo de surgimento da ―Questão 

Nordeste‖, Josué de Castro, no seu pronunciamento parlamentar, já se mostrava 

cansado de tanto realizar apelos que são aplaudidos, mas não são 

operacionalizados. Assim, em 1961, registrou a ocorrência de mais uma seca no 

Nordeste e do aumento das tensões sociais, decorrentes da miséria reinante: "Tudo 

isso demonstra, Sr. Presidente, que na verdade até hoje nada foi feito de concreto, 

de objetivo, no sentido de remediar a situação". (CASTRO, 19 mar. 1961) 

Sua esperança estava no Plano de Recuperação Alimentar, promovido pelo 

governo brasileiro em colaboração com as Nações Unidas, órgão este que enviou 

dois técnicos para discutir com os dirigentes da SUDENE e estruturarem um plano 

que tirasse o Nordeste ―das garras da fome‖. Assim, fez um apelo para que o 

Congresso desse todo apoio à realização do plano e encerrou esperançoso com o 

órgão supranacional: "Estou certo de que, com a ajuda das Nações Unidas, através 

da cooperação técnica e financeira dos seus organismos especializados, poderá o 

governo brasileiro recuperar o Nordeste (...)". (CASTRO, 19 mar. 1961) 

Como um emissário ou porta-voz dos nordestinos desvalidos, Josué de 

Castro iniciou seu discurso declarando: "Acabo de regressar do Nordeste 

brasileiro...O Nordeste é hoje uma área explosiva..." e justifica que lá estava se 

passando fome sem um evento natural que justificasse tanto sofrimento. Sem a seca 

ficava difícil encobrir a real causa da miséria reinante e este fato, na análise de 

Castro, "se acentuou com a famigerada Portaria 20460". Segundo ele esta explosão 

não tem origem no extremismo, nem na agitação das Ligas Camponesas, "mas pela 

impossibilidade de suportar mais contidamente a sua miséria". (CASTRO, 24 maio 

1962) 
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 Jornalista do Correio da Manhã que foi enviado ao Nordeste para produzir uma série de matérias 
sobre a seca na região. Segundo Page (1972, p.84-85) ―Callado havia realizado sua viagem à região 
a pedido de Celso Furtado‖, pois o mesmo estava tentando ―persuadir o Congresso Nacional a adotar 
uma política econômica completamente nova para o Nordeste‖.   
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  Política cambial que provocou um impacto terrível nos preços dos principais produtos, elevando o 

valor dos produtos de subsistência em até 70%, como nos casos da batata e do pão. 



Ainda, neste discurso no Plenário da Câmara dos Deputados, parecia 

esclarecer a renuncia que se avizinhava, afirmando: 

"É nesta hora, Sr. Presidente, que desejo dizer estas palavras para não 

participar, não ser cúmplice dos erros que se realizam, tanto através do Executivo 

como desta Casa, em não dar ao Nordeste as medidas necessárias...". (CASTRO, 

24 maio 1962) 

Até aquela data os seus projetos referentes à desapropriação e ao uso da 

terra nas áreas açucareiras não tinham sido votados. Nem Reforma Agrária nem 

política de abastecimento nacional, suas duas grandes metas no segundo mandato, 

foram encaminhadas. Assim, Castro, desiludido, encerrou sua participação apelando 

"para meus ilustres colegas, a fim de que promovam as reformas necessárias à 

emancipação dêsse pobre Nordeste, da fome e da miséria ali reinantes". (CASTRO, 

24 maio 1962) 

A desilusão com o ambiente político institucional brasileiro, com a banalização 

da corrupção, a troca de favores, a lentidão burocrática, o desinteresse e 

descompromisso dos representantes do povo, fez Josué trilhar um caminho de volta 

à política internacional. Intelectualmente continuou com o seu combate ao latifúndio 

e à monocultura, luta já presente em suas obras nas décadas anteriores, mas agora 

pensava em termos de ―em um projeto político de reforma agrária e de 

desenvolvimento da agricultura de sustentação‖. (SCHAPPO, 2008, p. 221) A partir 

de 1961 Castro buscou com mais intensidade viabilizar este projeto por meio de 

parcerias internacionais, um ambiente político mais compreensível para ele e no 

qual transitava com maior facilidade. 

 

 

3.3 O PAN-AMERICANISMO E OS CONFLITOS INTERNACIONAIS 

 

Desde Geopolítica da fome (1951) Josué de Castro veio se dedicando à 

questão do impacto do imperialismo econômico em escala mundial, de como ele 

subutilizava as terras agrícolas, monopolizando-as para determinados produtos sem 

se importar com as reais necessidades dos países. 

Demonstrando ser um crítico da política bélico-expansionista norte-

americana, Josué de Castro denunciou no Congresso Nacional a operação Argus, a 

qual promoveu a explosão de alguns "engenhos nucleares" no Atlântico Sul, pondo 



em risco "a saúde das populações sul-americanas inclusive brasileiras". Entra em 

cena o médico-cientista para reforçar seu alerta, apresentando dados de pesquisas 

sobre os efeitos da radioatividade no corpo humano. E, por fim, concluiu 

endossando sua perspectiva nacionalista: "Não é justo que o Brasil se submeta 

docilmente ao papel de cobaia das mais graves experiências". (CASTRO, 08 abr. 

1959) 

Desse modo, Castro argumentava que para ser líder no bloco dos países 

latino-americanos seria preciso que o Brasil tomasse internacionalmente uma 

posição a qual até então não vinha tomando: "confessar ser um país 

subdesenvolvido e advogar a causa das áreas subdesenvolvidas do mundo", ao 

invés de se aliar (como infelizmente vinha fazendo) com as potências que o 

oprimiam. (CASTRO, 21 maio 1959) 

Apesar de sua opinião sobre a temática nacional, Josué de Castro foi 

designado pelo PTB para discursar, em nome do partido, na sessão comemorativa 

do dia Pan-americano. Neste dia o Congresso brasileiro comemorava o ideal de 

integração e solidariedade entre os países do continente americano.61  

Iniciou sua intervenção buscando compreender como povo brasileiro se 

relacionava com a proposta de união das Américas. Sua tese era a de que embora o 

povo brasileiro não compreendesse a formulação doutrinária pan-americana, ele 

conseguia senti-la, a partir de sua "aguda sensibilidade".  

Afirmou também que o povo conseguia perceber aquilo que a doutrina do 

pan-americanismo tinha de positivo (extensão do desenvolvimento e do progresso 

social) e de negativo (entrave ao desenvolvimento autônomo e autêntico das 

repúblicas latino-americanas). Daí por diante, o espaço concedido para a realização 

de um discurso de homenagem foi utilizado para a efetivação de uma poderosa 

crítica à pretensão de dominação norteamericana no continente. 
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 A idéia de uma união dos povos americanos teve origem num apelo revolucionário do venezuelano 
Simon Bolívar (1783-1830), com ênfase aos países de colonização espanhola. Porém, o conteúdo 
formal da doutrina do pan-americanismo, organizado na Primeira Conferência Internacional dos 
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expansionista norte-americana que cresceria no século XX. Em síntese, ela defendia uma unidade 
essencial do continente americano ("América para os americanos"), a separação radical entre 
América e Europa e a proteção dos países americanos pelos Estados Unidos, contra a ameaça do 
comunismo. 
 



Ao longo de seu discurso, Castro alfinetou o intervencionismo norteamericano 

e deu ênfase à idéia de latinoamericanidade, remetendo o ideal pan americano às 

lutas coloniais: "Não se pode esquecer que êste movimento se originou e tomou 

consistência como expressão de uma política de emancipação do jugo do 

colonialismo". Na oportunidade, resgatou a figura de Simon Bolívar como sendo: 

"grande pioneiro da emancipação política e econômica das repúblicas latino-

americanas" e considerado por Josué de Castro como um visionário, um precursor 

da Liga das Nações e da Organização das Nações Unidas. (CASTRO, 14 abr. 1959) 

Seu posicionamento é de confronto político aberto, pois, como analisa José 

Vasconcelos em seu clássico Bolivarismo Y Monroísmo, desde suas origens o 

bolivarismo e o monroísmo se contrapõem como duas propostas alternativas para o 

continente americano. Sobre estas duas vertentes, esclarece: 

  

Chamaremos bolivarismo ao ideal hispano-americano de criar uma 
confederação que envolva todos os povos de cultura espanhola. 
Chamaremos monroísmo ao ideal anglo-saxônico de incorporar as 
vinte nações hispânicas ao império do Norte, mediante a política do 
pan-americanismo‖. (VASCONCELOS apud MANRIQUE CASTRO, 
2010, p. 131-132) 

 

Para Josué de Castro, não seria igualando realidades tão distintas que a 

união continental seria promovida, decretando a impossibilidade de uma efetiva 

unidade, frisando: "Ninguém ignora que o nosso continente não pode ser 

considerado como uma só América. Nem geográfica, nem culturalmente". Mais 

adiante, em seu discurso, Castro demarcou as Américas do Norte, do Centro e do 

Sul, diferenciando-as geograficamente e em seguida separou-as culturalmente entre 

Anglo-Saxônica e Latino-Americana, reforçando que: "Desde suas origens essas 

duas Américas são bem diferentes. Com características e com interêsses próprios". 

(CASTRO, 14 abr. 1959) 

No entanto, Castro não considerava impossível o entendimento mútuo entre 

as Américas "esse entendimento é possível, desde que seja formulado em termos 

novos, dentro de uma nova concepção daquilo que hoje se chama a cooperação 

entre os povos". (CASTRO, 14 abr. 1959) 

Apresentando uma indisfarçável admiração pelo ideal de Simon Bolívar, 

Castro ressaltou que o bom panamericanismo deveria ser a expressão de um 

sentimento, originário da política anticolonialista do século XVIII, frisando que a 



política de Monroe, trazia "no seu bojo, uma boa dose de sentido prático e 

nacionalista e é por isso que igualmente a mim me é muito caro participar das 

comemorações dêste dia...". (CASTRO, 14 abr. 1959) 

Por conseguinte, pode-se afirmar que, apesar da simpatia bolivariana, havia 

uma importante afinidade entre Josué de Castro e o movimento panamericano no 

que tange à intenção de conciliar as dimensões macro e micro políticas, por meio da 

"afirmação do espírito de nacionalidade através da compreensão internacional". 

(CASTRO, 14 abr. 1959) 

Promover a união das nações era, para Castro, a bela face do sonho de 

Monroe, "embora até certo ponto tuteladas sob a égide da grande potência que se 

desenhava já no panorama mundial, os Estados Unidos da América". (CASTRO, 14 

abr. 1959) Foi por isso que Castro percebeu a doutrina Monroe como um ―lirismo‖, o 

qual não era levado ao pé da letra pelos governos norte-americanos, que nem 

sempre defenderam as demais nações do continente das agressões de outros 

povos, como no caso da disputa territorial entre ingleses e argentinos sobre as ilhas 

Falklands. 

De modo prático, o panamericanismo, como movimento concreto, como 

produto da era de ouro do liberalismo norte-americano, nasceu com o fim da 

Segunda Guerra Mundial, quando a força da influência norte-americana propiciou 

que este país expandisse e organizasse sua hegemonia. Inicialmente, com o 

Tratado Inter-Americano de Assistência Recíproca (TIAR), ―assentaram-se as bases 

militares do pan-americanismo monroísta _ em si mesmo, o suporte estratégico 

requerido para a Organização dos Estados Americanos (OEA)...‖ (MANRIQUE 

CASTRO, 2010, p. 133) Num segundo momento, esta organização se articulou com 

outros organismos subordinados à ONU, como a FAO e a UNICEF, estimulando o 

planejamento e a ideologia do desenvolvimento de comunidade. 

Apesar do belo ideal, o pan americanismo teve sua validade questionada por 

Josué de Castro, o qual analisou:  

 

Encontra êle uma ressonância autêntica nas circunstâncias atuais? 
Tem êle uma substância que permita que as nações latino-
americanas e anglo-americanas deste continente, possam se unir 
dentro dos seus princípios para confiar nessa doutrina, de maneira 
inabalável? (CASTRO, 14 abr. 1959) 

 



Com isto, Castro repousou seu foco nas origens do panamericanismo e suas 

matrizes ideológicas para realizar uma análise da conjuntura política, social e 

econômica das Américas em 1959, no intuito de mostrar a atual inoperância da 

doutrina de Monroe em unir, de fato, os povos e não apenas suas elites.  

Para ele, 1959 era o clímax de uma grande época das revoluções anti-

coloniais, tão importantes como as revoluções Francesa, Norteamericana e 

Soviética. Assim, concluiu que os princípios do panamericanismo encontravam-se 

muito mais presentes entre as nações latino-americanas do que ―no unilateralismo 

paternalista dos Estados Unidos‖. Castro lembrou que antes de Monroe, o patriarca 

da independência, José Bonifácio de Andrade e Silva, em 1826, já ―denunciava a 

crítica situação da América e solicitava a criação de uma Liga dos Estados 

Americanos para proteger sua liberdade e independência‖. (CASTRO, 14 abr. 1959) 

Além deste clamor ser mais antigo na América Latina, Josué analisou que, 

"embora amparado pelo pensar das elites de várias nações dêste continente, ao 

movimento do pan-americanismo faltava conteúdo real, faltava alguma coisa que o 

respaldasse substancialmente em face dos interesses em jôgo".(CASTRO, 14 abr. 

1959) Mas que ―alguma coisa‖ seria esta?  

Apesar de não estar explícito, percebe-se que era a falta de base social na 

doutrina pan-americana o que Castro via como ―falta de conteúdo real‖. Esta 

necessidade de base social se fazia ainda mais importante no momento em que 

ocorriam revoluções na Bolívia, Argentina, Colômbia, Haiti, Venezuela e Cuba, além 

de outros países nos quais acontecimentos prenunciavam as transformações em 

curso.  

Sobre isto, Josué de Castro citou em seu discurso a opinião de Chester 

Bowles, jornalista norteamericano autor da obra "As Novas Dimensões da Paz", o 

qual afirmava que a saída para evitar o caos nos países da América Latina era a 

realização de uma reforma agrária que proporcionasse à maioria das famílias 

camponesas a propriedade da terra.  

Em uma entrevista concedida em 1961, ao Jornal do Brasil, Bowles ponderou 

que qualquer tentativa _ por muito democrática e razoável que seja _ de liquidar o 

velho sistema agrário da América Latina seria interpretada como confisco comunista. 

E questiona: "Pode a democracia criar uma alternativa prática frente à simples 

confiscação comunista?" 



Sobre este impasse, o jornalista norte americano afirmou ser vital para os 

Estados Unidos buscar alternativas e não perder de vista o essencial, pois: ―Na 

América Latina, como na Ásia, como na África, a verdadeira eleição tem que ser: 

escolher entre a cidadania e a servidão, a esperança e o desespero, o 

desenvolvimento político ordenado e o levante sangrento". (BOWLES, 1961)  

Semelhante compreensão sobre os riscos à democracia burguesa produzidos 

pela própria intransigência da burguesia era apresentada por Josué de Castro. Em 

sua análise, apesar de livres do colonialismo político, as Repúblicas latino-

americanas continuam subjugadas pelo colonialismo econômico, fazendo com que o 

deputado pernambucano questionasse até aonde iria a validade do movimento 

chamado pan-americanismo e se as nações podem confiar nos seus princípios. 

Sobre estas dúvidas, duas saídas foram apontadas: a reformulação da sua 

orientação política e das suas práticas assistenciais. 

Ideologicamente sugere Castro que: "O pan-americanismo só poderá 

sobreviver se nêle for insuflado êste espírito de nacionalismo e de antiimperialismo 

que constitui a idéia-força de todos os países deste continente". (CASTRO, 14 abr. 

1959) 

Além de uma renovação ideológica, o panamericanismo necessitava rever 

suas práticas e superar o simples plano assistencial. Citando o escritor Tibor Mende 

que a ela se refere como "a ajuda que não ajuda", Castro observou que as 

intervenções panamericanas deveriam se fundamentar numa concepção mais 

cooperativa e menos tutelar, as quais "não são formuladas em têrmos dos interêsses 

dos países ajudados, mas nos têrmos dos interesses das grandes potências..." 

(CASTRO, 14 abr. 1959)  

Assim, Castro encarava o pan-americanismo "como uma utopia necessária 

em face das graves circunstâncias que enfrentamos", sendo um possível caminho 

de auxílio no projeto de luta contra o subdesenvolvimento e pela paz mundial. Sobre 

a utopia da paz mundial, Castro apresentou seus fundamentos: 

 

Como a ciência já provou que não há raças superiores nem 
inferiores, que não há povos predestinados ao bem ou ao mal, 
também chegará o dia em que ficará provado que todos os homens 
de todas as raças, em todas as latitudes poderão ter aspirações 
semelhantes e poderão juntas trabalhar para que elas se realizem no 
interêsse da coletividade mundial. (CASTRO, 14 abr. 1959) 

 



Buscar estes interesses comuns era uma questão de sobrevivência tanto para 

pobres quanto para os ricos, refletia Castro em um dos mais famosos momentos de 

seus discursos, em que profere:  

 

Devemos por todos os meios diminuir a tensão social num mundo tão 
dividido quanto o nosso. Mundo separado por um largo fosso, em 
dois grupos de povos. Os povos que não comem e os povos que não 
dormem, aterrorizados pela ameaça de revolta dos que não 
comem62. (CASTRO, 14 abr. 1959) 

 

Por conseguinte, a existência de uma política panamericanista seria meio 

caminho para a instauração de um Govêrno do Mundo, sua fase mais evoluída, 

como declarou: "sempre fui pela organização de um govêrno mundial", pois esta 

estratégia permitiria combater o espectro da fome e do medo em escala global, 

fenômenos que andam juntos e se retroalimentam. (CASTRO, 14 abr. 1959)  

A idéia de uma cooperação internacional para o desenvolvimento econômico 

animava Castro e era algo amplamente defendido pelo Ministro San Tiago Dantas, o 

qual declarava: ―A primeira fase do Pan-Americanismo foi essencialmente jurídica e 

política. A que agora atravessamos há de ser predominantemente econômica e 

social‖. Para ele, a colaboração recíproca defendida pelo Brasil a partir do governo 

Juscelino era mais avançada, pois saía do bilateralismo para adotar soluções 

multilaterais, assentada na percepção de que as nações latino-americanas seriam 

exitosas se, em vez de procurarem solução isolada para os seus problemas, 

promovessem ―uma ação conjugada que permitisse o atendimento dos problemas 

da área‖. (DANTAS, 1962, p.19) 

Apesar dos avanços institucionais ocorridos na década de 1950, Josué de 

Castro ressaltou que o sonho do governo mundial era um fenômeno político que só 

seria possível com o desenvolvimento da ciência para a melhoria das condições de 

vida: "As surpreendentes conquistas da ciência e da técnica permitindo a exploração 

dos recursos e forças da natureza, em escala imprevisível, poderão afastar todos os 

fatores geradores dos conflitos internacionais‖. (CASTRO, 14 abr. 1959) 

Sobre o papel decisivo a ser desempenhado pela Ciência e pela Técnica na 

reconstrução do mundo, Castro reflete a ideologia da ONU, baseada na crença da 

cooperação técnica como a forma da ciência atuar em prol da humanidade, 
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esvaziada de interesses econômicos dos países dominantes. Tanto é que em 1962 

a ONU organizou uma conferência para ―avaliar e recomendar as tarefas específicas 

da Ciência e da técnica na luta contra o subdesenvolvimento, em suas variadas 

formas‖. (CASTRO, 1996, p. 109) 

O emprego racional e justo dos conhecimentos humanos torna bem mais fácil 

acabar com a fome e a miséria, com as desigualdades sociais mais gritantes e com 

os ressentimentos e rancores que estas desigualdades geram. Este dispositivo 

moral para eclosão de guerras era visto por Castro como originado em mitos e 

preconceitos de natureza anticientífica.  

Para ele a limitação da soberania nacional só seria plausível pela via da 

Federação dos Povos. Contudo, para que as nações aceitassem voluntariamente a 

limitação de sua soberania absoluta em função dos interesses da humanidade, seria 

muito importante que ciência e política andassem juntas, como declarou: 

 
E se isto não foi ainda obtido é que, embora se viva teoricamente no 
nosso século, sob o signo da ciência, politicamente ainda agimos 
dentro de princípios e sistemas sociais pré-científicos. (...) Uma 
destas sobrevivências, de mais nefastas influências para o mundo é 
a idéia de soberania absoluta das nações... (CASTRO, 14 abr. 1959) 

 

Com isso, seu discurso que inicialmente era sobre o pan-americanismo, 

tornou-se muito mais uma elegante crítica ao imperialismo norte-americano e uma 

defesa da visão bolivariana. Além de uma ponte para a defesa da paz mundial e da 

ONU, uma crítica à visão de soberania absoluta e o apelo para a criação de um 

governo mundial.  

No ano seguinte, Castro prestou seu apoio ao documento da Presidência da 

República no qual, "em nome do Brasil, manifesta Sua Excelência o seu total 

repúdio aos atos inqualificáveis do Govêrno da África do Sul que, em sua lastimável 

política de segregação racial, atenta contra os direitos do homem (...)" (CASTRO, 13 

abr. 1960) 

Nesta ocasião, Castro afirmou que já estava em tempo do Brasil tomar uma 

posição clara em sua política exterior, colocando-se "ao lado dos povos oprimidos, 

dos povos pobres, dos povos esmagados pela política do colonialismo hoje 

agonizante, nesta fase final, no ocaso de uma era histórica". (CASTRO, 13 abr. 

1960)  



Por conseguinte, este documento de repúdio ao apartheid dignificou o 

governo e o povo brasileiro, traduzindo, segundo Castro, "a consciência cívica do 

momento atual". Ficava assim patente o seu alinhamento com a concepção de 

política externa adotada por San Tiago Dantas no governo João Goulart, a qual 

valorizava a independência política dos Estados como pré-condição de seu 

desenvolvimento econômico e cultural ―nenhum povo logra atingir a plenitude do 

amadurecimento cultural e do desenvolvimento econômico antes de obter sua 

independência política‖. (DANTAS, 1962, p. 23) 

Ainda, San Tiago Dantas deixou claro que a posição internacional brasileira 

durante sua gestão no Ministério das Relações Exteriores era se posicionar ―em face 

das questões concretas que se nos deparam‖, não desejando alinhamentos prévios 

com os blocos político-militares, mas também se distinguindo da chamada terceira-

via, ou como afirmou: ―de outras atitudes comumente designadas como neutralismo 

ou terceira posição‖. (DANTAS, 1962, p. 18) 

Esta atitude de não ter um posicionamento previamente declarado era 

conveniente para o Brasil no campo da negociação internacional, mas apresentava 

uma incoerência de fundo: pautava-se na crença da racionalidade distanciada dos 

interesses político-ideológicos, uma espécie de ―política dos fatos‖ assentada sobre 

o ―poder das evidências‖, concepção esta também presente no complexo 

pensamento político de Josué de Castro e que explica porque o mesmo nunca quis 

se definir claramente no campo político-partidário nacional. 

Sobre a cultura brasileira, Josué de Castro destacou o relevante papel 

civilizador do elemento negro, ressaltando que: "o Brasil se afirma como uma 

civilização original, produto da fusão de várias raças que nacionalisticamente criam 

uma civilização autêntica". (CASTRO, 13 abr. 1960) É interessante destacar a forma 

como a fome é um amálgama para a análise de todas as questões, inclusive 

culturais, conforme escreveu em um artigo publicado na Revista Brasiliense em 

1962:  

 

A fome leva mais longe os seus efeitos destrutivos, corroendo a alma 
da raça, a fibra dos pioneiros lutadores que conseguiram, de início, 
vencer a hostilidade do meio geográfico desconhecido, tirando-lhes 
toda a iniciativa, levando-os à apatia e ao conformismo ou à explosão 
desordenada de rebeldias improdutivas, verdadeiras crises de nervos 
de populações neurastênicas e avitaminadas. (CASTRO, 1996, p.91) 

 



Em 1960 Josué de Castro sentia que estava vivendo um momento histórico 

decisivo, uma época a qual denominou de ―crepúsculo ou agonia do colonialismo, 

quando os povos coloniais ou semicoloniais do universo, despertam para se inserir 

na História‖. (CASTRO, 16 nov. 1960) Esta profunda consciência do momento 

histórico surge nos discursos parlamentares de Castro não como divagação (para 

onde estamos indo?), mas como um elemento de urgência em seus 

encaminhamentos práticos (como fazemos para sair daqui?). Isto explica a 

grandiloqüência com que trata os problemas nacionais, estando sempre o Brasil ―às 

portas de uma convulsão social‖, prestes a desmoronar mediante a revolta dos 

famintos. 

Nesta ocasião de declarada consciência do momento histórico vivido, Josué 

de Castro pediu ao governo brasileiro para que considerasse seu apelo contra a 

política colonialista francesa, quando o país fosse votar na assembléia da ONU que 

ia discutir o caso da Argélia, "que tanta desmoralização tem causado ao Ocidente".63  

Isto porque, defende Castro, a Argélia reivindicava apenas o direito de 

autodeterminação. Logo, o Brasil não deveria temer o seu voto, pois isto não 

significava ficar contra a França, mas o contrário. Como analisou: ―Votar pela Argélia 

neste caso não é de modo algum votar contra a França. É votar também com a 

França. Com o que a França tem de melhor, dentro de sua tradição humanista e 

cultural. (CASTRO, 16 nov. 1960) 

Ele não esconde que se filia à tradição francesa, declarando:  

 

Tenho profunda admiração pela França. Minha formação espiritual 
em sua maior parte seguiu o espírito da cultura francesa. Participo da 
mentalidade francesa, das suas aspirações (...) Tôda a inteligência 
francesa com seu claro espírito cartesiano abomina a Guerra da 
Argélia e condena a política militarista e colonialista do atual govêrno 
francês.(CASTRO, 16 nov. 1960) 

 

Por ocasião da chegada da missão argelina no Rio de Janeiro, ocorreu que a 

mesma foi ofendida no aeroporto, segundo afirmou Castro, "por ordens emanadas 

do Departamento político do Itamarati". Castro aproveitou a oportunidade para pedir 

também respeito aos cidadãos de Cuba, afirmando que "o verdadeiro cristianismo é 

                                                           
63

 A Guerra Civil da Argélia ocorreu de 1º de novembro de 1954 até meados de 1962. Depois de 
muitos conflitos a França teve que reconhecer a independência da Argélia, e em 5 de julho de 1962, 
foi proclamada a Republica de Argélia. 



incompatível com essa orientação escravagista, colonialista e imperialista". 

(CASTRO, 16 nov. 1960) 

Assim encerrou este pronunciamento, realizando um pedido de maioridade 

política para o Brasil, de modo semelhante ao conceito de "maioridade política" 

preconizado por San Tiago Dantas, o qual transmitia uma postura de afirmação da 

personalidade internacional do Brasil, expressa na forma de sua independência 

frente à polarização do conflito internacional:  

 

Meu apêlo é para que o Brasil adote uma política exterior afirmativa 
(...) para que o governo brasileiro, coerente com a nossa tradição e 
nossos interêsses, vote com a Argélia. (...) uma autêntica 
demonstração da maioridade política, da política exterior do Brasil. 
(CASTRO, 16 nov. 1960)  

 

Em outra ocasião, Josué de Castro desdobrou esse conceito de maioridade 

política, relatando que: 

 

Cada país tem a medida de sua maturidade através da interferência 
e da ação positiva que executa e desempenha no consenso das 
nações, nos grandes organismos internacionais onde se debatem os 
magnos problemas da hora presente. (CASTRO, 02 mar. 1961) 

 

Ainda sobre os assuntos internacionais, Castro destacou a necessidade de o 

Brasil atentar para "o terrível e grave problema da República de Cuba", 

diagnosticando: 

 

Sr. Presidente o que se está passando em Cuba não é senão uma 
distorção dos direitos mais autênticos de uma nação que quer 
apenas emancipar-se das tutelas estrangeiras colonialistas que 
oprimiram seu povo até recentes anos. (...) Quero dizer apenas que é 
humano e justo êste povo um dia rebelar-se contra tal estado de 
coisas e, através de esfôrço hercúleo, emancipar-se e organizar um 
governo que limpe a nação do opróbrio dessa opressão de tipo 
colonial. (CASTRO, 05 dez. 1960) 

 

Além da defesa do direito de autodeterminação do povo cubano, Castro 

justificou a radicalidade da ação revolucionária: "Infelizmente foi necessário mudar a 

estrutura porque o problema era estrutural". Com esta frase Castro tratou a 

revolução popular como uma espécie de "remédio amargo" para os problemas de 

Cuba, uma saída indesejada, porém necessária.  



Neste mesmo discurso, o deputado pernambucano não se aprofundou sobre 

o remédio, mas detalhou as causas dos problemas cubanos e concluiu que seu 

povo, que lutava legitimamente por emancipação, foi "jogado nos braços" dos 

soviéticos pela visão estreita dos Estados Unidos. Sua fala era apaziguadora e 

acalentava o sonho do Brasil desempenhar este papel de "força mediadora" entre as 

reais necessidades do "Terceio Mundo" e as exigências das grandes potências, para 

tanto deveria resguardar a sensibilidade e respeitar ao máximo a legalidade, como 

se pode observar no trecho em que Castro declarou que caberia as países latino-

americanos a missão de "alertar os Estados Unidos e unir-se para não permitir que 

Cuba saia da família latino-americana..." (CASTRO, 05 dez. 1960) 

Assim, Josué de Castro encerrou seu discurso sobre Cuba lendo o manifesto 

assinado por ele e por "significativas figuras das elites e das massas do nosso País". 

Neste, além dos nomes de deputados e senadores que subescreviam o manifesto 

tem-se as assinaturas do escritor Álvaro Lins, do arquiteto Oscar Niemeyer, dos 

juristas Evandro Lins e Silva e Oliveiros Guanais de Aguiar; do presidente da UNE, 

Rafael Martinelli; Presidente da Federação Nacional dos Trabalhadores Ferroviários, 

Humberto Menezes Pinheiro, entre outros. 

 

Brasileiros!  

Neste momento de perigo para a paz e a tranqüilidade dos povos americanos, 

quando a República de Cuba se vê ameaçada em sua soberania e cerceada no seu 

direito inalienável de autodeterminação, o Brasil deve estar alerta para, coeso, 

defender o princípio fundamental de que cada povo é o senhor absoluto do seu 

destino.  

O princípio da não-intervenção nos assuntos internos de cada nação, 

postulado profundamente arraigado em nossas consciências, impõe uma tomada de 

posição firme e altiva do Brasil pela intangibilidade da soberania da pátria de José 

Marti. Com tal objetivo e visando estreitar cada vez mais os laços de solidariedade 

fraterna que nos unem ao nobre povo cubano, convocamos todos os brasileiros, 

sejam quais forem as suas convicções políticas ou ideológicas, a manifestarem 

vigorosamente o seu apoio a um grande movimento de opinião pública contra 

qualquer ingerência estrangeira, seja econômica, diplomática ou militar, nos destinos 

políticos da gloriosa República de Cuba, e a prestigiarem as atividades da 



"Comissão Brasileira Contra a Intervenção em Cuba", entidade que ora se constitui 

na defêsa destes sagrados princípios. (CASTRO, 05 dez. 1960)  

 

Castro detectou a existência de uma "crise de transformação" no Brasil, de 

conotação positiva ele adota o termo crise no sentido de ―busca de soluções. Assim, 

nesta crise o país procurava sair do subdesenvolvimento tentando quebrar a 

dualidade que lhe é constitutiva, "onde êle procura emancipar-se da sua estrutura de 

dualidade econômico-social, de um dualismo estranho e violentamente contrastante 

(...)". (CASTRO, 02 mar. 1961)  

Este dualismo ora abordado por Castro foi endereçado à forma como as 

indústrias, em expansão, até então vinham conseguindo se associar à retrógrada 

economia agroexportadora, "ao retardo, ao arcaísmo e ao feudalismo da sua 

estrutura". (CASTRO, 02 mar. 1961) Deste modo, a associação de capitais torna a 

situação comercial tão complexa que, para sair deste estado, o Brasil não pode "se 

alhear" da sua política externa, pois conforma analisou Castro, ―de nada adianta 

produzir mais e ganhar menos‖, tendo os produtos exportados progressivamente 

desvalorizados no mercado externo e conclui: "Estamos sendo espezinhados e 

explorados internacionalmente". (CASTRO, 02 mar. 1961) 

Assim, a negociação de melhores termos de trocas no comércio exterior era 

um aspecto central da política externa que impactava diretamente na situação 

econômica e política interna do país. De modo análogo, a relação direta entre 

política interna e externa foi assim exposta por San Tiago Dantas:  

 

A instabilidade das instituições democráticas no hemisfério (...) tem 
sua origem no subdesenvolvimento econômico, nas desigualdades 
sociais e no interesse egoístico de um certo tipo de empresas de 
âmbito internacional, que perturbam o funcionamento normal dos 
regimes e, muitas vezes, alimentam as sedições. (DANTAS, 1962, 
p.22) 

 

Ainda, analisando a política internacional e seus impactos em âmbito interno, 

Castro destacou em seu discurso a sondagem que o governo dos Estados Unidos 

estava fazendo para enviar uma missão "expressivamente simbólica daquilo que 

chamamos o neocolonialismo norteamericano". (CASTRO, 02 mar. 1961) Ele se 

referia à missão "Alimentos para a paz", promovida pelo então presidente John 



Kennedy, a partir de uma lei aprovada pelo Congresso Americano logo após a 

revolução cubana.  

É interessante destacar que o nome "Alimentos para a paz" pressupõe ser a 

carência de alimentos um dos motivos para a não-paz. Este é um indicador de como 

o discurso da ―fome como questão de segurança institucional‖ estava difundido na 

época, sendo apropriado das mais diversas formas. Certamente a militância 

internacional de Castro havia contribuído para a divulgação deste ideário, sendo o 

próprio Josué quem apontou os descaminhos que seu discurso tomou: 

 

Denunciei que havia fome no Brasil e fui combatido por alguns falsos 
patriotas, que diziam que se devia ocultar essa miséria. Eu a 
denunciei para que os brasileiros trabalhassem e os governos 
nacionais tivessem vergonha e acabassem com a fome no Brasil. 
Não para que êsses governos fizessem o País sofrer o vexame de 
matar essa fome com a caridade estrangeira. (CASTRO, 02 mar. 
196, grifo nosso) 

 

Logo, desanimando quanto à sobrevida do colonialismo norteamericano, 

Castro explicou: 

 

Aí está porque o colonialismo não se encontra ainda agonizante. A 
independência concedida não corresponde realmente à 
independência integral, porque é política, mas não é econômica. As 
grandes potências colonialistas não abriram mão de continuar 
explorando, agora de maneira indireta, as suas antigas colônias. 
(CASTRO, 02 mar. 1961) 

 

Adotando a expressão ―colonialismo maquiado", cunhada pelo padre Joseph 

Lebret, ou ainda ―neocolonialismo‖, Castro ressaltou que este fenômeno de 

manipulação econômica substituiu a política colonialista tradicional e fez nascer o 

"satelitismo", que correspondia a um fenômeno político internacional no qual os 

"países de economia dependentes são forçados a girar em tôrno dos grandes que 

dirigem o mundo‖. (CASTRO, 02 mar. 1961) 

Desapontado, Josué de Castro confessou ter esperado que o presidente 

Kennedy, em chegando ao poder, enviasse aos países da América Latina missões 

―que trouxessem alguma coisa de objetivo e de concreto dentro das linhas de ajuda 

autêntica desta cooperação para o desenvolvimento econômico e a emancipação 

dos países deste continente". (CASTRO, 02 mar. 1961) Ao invés disso, a missão 



"alimentos para a paz", demonstrou que o imperialismo não tem coração nem senso 

de humanidade. 

Denunciou Castro que o real interesse norteamericano era escoar sua 

produção excedente, cujos custos do estoque tornavam sua manutenção inviável. 

Foi por isso que os Estados Unidos vieram vender seus produtos agrícolas nos 

países subdesenvolvidos, pois esta missão: "não é mais do que uma missão de 

negócios, uma missão para vender parte dos espetaculares e gigantescos 

excedentes de que os Estados Unidos da América dispõem no seu setor agrícola". 

(CASTRO, 02 mar. 1961) 

Deste modo, Castro apoiou a atitude do governo argentino de rejeitar as 

"ofertas de caridade" norteamericanas e solicitou que o governo brasileiro fizesse o 

mesmo, conclamando o Parlamento para "repelir e protestar contra a sua aceitação 

que é nociva e humilhante para a dignidade e independência de nosso País". 

(CASTRO, 02 mar. 1961) 

As principais razões pelas quais Josué de Castro acreditava que a missão 

norteamericana era mais maléfica que benéfica para o Brasil eram as seguintes: 

1º A entrada do excedente norteamericano irá desequilibrar a situação da 

agricultura brasileira, pois seus preços são regulados pela sua abundância, 

desestimulando os investimentos na área; 

2º Abandonar a agricultura brasileira "à sanha dos apetites e dos interêsses 

expansionistas da economia americana de querer vender mais os seus produtos é 

deixar o Brasil suicidar-se: é cometer um crime contra o Brasil!" 

3º "A ajuda que os Estados Unidos nos querem dar é tipicamente colonial", 

travestida de: "paternalismo", "caridade", "auxílio ao próximo", "ajuda ao teu irmão". 

Esta "panacéia transitória" não se constitui em um plano de longo prazo e propicia 

apenas que não se morra, mas se vegete continuando "na subserviência, na 

dependência e na servidão". 

4º "Com essa compra o Brasil instala indústrias concorrentes às nacionais 

que vão remeter seus lucros para os Estados Unidos, em dólares." 

5º Esses excedentes são transitórios, ―gerando crises na formação de hábitos, 

sem meios de satisfazê-los" 

 Castro não era contra a colaboração norteamericana ou de qualquer outro 

país do mundo, mas rejeitava a forma de negócio como fora concebida esta missão 

"Alimentos para a Paz". Logo, esse plano de ajuda não interessava ao Brasil, que 



não deveria aceitá-lo nesses moldes. Caso os Estados Unidos quisessem mesmo 

ajudar, Castro deu duas opções de auxílio dignificante: primeiramente eles poderiam 

doar seus excedentes alimentares à ONU e, por meio ―das Nações Unidas fizessem 

planos de emancipação, funcionando os excedentes alimentares como verdadeiros 

capitais de investimento." Outra forma seria colaborar na verdadeira expansão da 

economia nacional: "Que nos ajudassem na mecanização da nossa lavoura, na 

diversificação de nossos produtos e, principalmente, no respeito aos preços de 

nosso produto de base (...)". (CASTRO, 02 mar. 1961)                                       

Castro considerava que apesar de "todos se dizerem a favor do 

desenvolvimento" há no cenário nacional a presença de uma política 

antinacionalista, a qual "deseja o desenvolvimento apenas para a minoria 

enriquecer, participando das vantagens da exploração de tipo colonial". E afirma que 

"é contra êstes que nos batemos". (CASTRO, 02 mar. 1961) Apesar de sempre ter 

se mostrado um parlamentar corajoso, neste momento Castro apresentou uma 

radicalidade e uma clareza em sua posição política que ainda não tinha sido 

demonstrada. 

Castro leu em plenário o parecer da Argentina e do México nos quais estes 

países rejeitavam a missão norteamericana, afirmando que estes eram "países que 

se prezam". Sua certeza advém da experiência que teve quando foi presidente da 

FAO, época em que se reuniu com o então presidente dos Estados Unidos (Sr. 

Truman) para discutir a criação de uma reserva internacional de alimentos. Nesta 

ocasião o presidente lhe respondeu: "Não posso concordar com o senhor. Os 

Estados Unidos não podem abrir mão de seus excedentes de alimentos para as 

Nações Unidas, porque os Estados Unidos devem manipular seus alimentos 

politicamente".  Conclui então Josué de Castro que conceber a troca de alimentos 

por apoio a ações e "projetos inconfessáveis" faz dessa missão um plano de batalha, 

para captar alianças, ou seja: "é alimento para a guerra e não para a paz". 

(CASTRO, 02 mar. 1961) 

Nesta mesma oportunidade, Castro se apresentou receptivo à Operação Pan-

Americana (OPA). Esta operação, baseada na idéia do multilateralismo, foi 

coordenada pessoalmente pelo presidente Juscelino e visava combater o 

subdesenvolvimento na América Latina, acreditando que esta era a razão da 

instabilidade institucional na região. A crescente rejeição da presença norte-

americana na América Latina, pressionou "o governo dos EUA a emitir crescentes 



sinais de flexibilização em suas diretrizes para a cooperação econômica 

hemisférica". (SILVA, 1992, p.24), fato este que animou Castro a acreditar que a 

OPA representava "a revitalização da antiga doutrina pan-americana internamente 

esvaziada de conteúdo". (CASTRO, 02 mar. 1961) 

Apoiado no temor da ―infiltração comunista‖, esta operação contava com o 

financiamento norte-americano e deixava sob o comando da Organização dos 

Estados Americanos (OEA), juntamente com o Comitê das 21 Repúblicas 

Americanas, o ―Comitê dos 21‖, o comando das ações, cujas prioridades eram: ―a 

criação de instituição de financiamento no hemisfério (o Banco Interamericano de 

Desenvolvimento _ BID), os acordos para estabilização dos preços dos produtos 

primários e a criação de áreas de livre comércio na América Latina‖. (RIBAS, 2006, 

p.39)  

Silva (1992, p.42) destaca que a OPA ―inaugurou uma experiência de 

cooperação política e econômica regional sem precedentes, tendo por base a 

temática comum do subdesenvolvimento‖, sendo um paralelo político-diplomático da 

ação econômica realizada pela CEPAL. Deste modo, foi a grande contribuição do 

governo JK no campo da política externa, pois articulou de maneira inovadora os 

aspectos da autodeterminação, do multilateralismo e do desenvolvimento. 

Foi o temor que os avanços da política externa desenvolvida no governo JK 

fossem deixados de lado pelo novo governo de oposição (Jânio Quadros), que levou 

Josué de Castro a elogiar a Operação Pan-Americana e criticar a missão ―alimentos 

para a paz‖. Deste modo, apelou para que o novo presidente "não venda a fome dos 

brasileiros, porque os brasileiros preferem passar fome a ser escravos (...)" e 

conclui: 

 

O Brasil quer continuar a mandar na sua miséria, na sua fome e no 
seu subdesenvolvimento. É capaz de com sua economia, com sua 
poupança, com seu esforço e trabalho, tornar-se independente da 
falsa caridade das grandes potências colonialistas, imperialistas e 
exploradoras da fome do mundo. (CASTRO, 02 mar. 1961) 

 

O direito a autodeterminação ficava então acima da urgência assistencial, 

pois a Castro via que para eliminar a fome sem paliativo, a solução passa também 

por maturidade política. Isto não que dizer que Josué fosse contrário às missões de 

cooperação, ao contrário, ele acreditava que elas poderiam representar uma espécie 

de redenção da ciência produzida nos países desenvolvidos, um caminho para a 



democratização do saber acadêmico e a expressão concreta da solidariedade entre 

os povos. Desde que a nação fosse respeitada na condução do processo. 

Assim, destacou positivamente a assinatura de convênio entre o Brasil e 

Israel, no qual Israel transmitiria sues conhecimentos e técnicas "no que diz respeito 

à conquista das terras áridas". Como Josué pode constatar em visita in loco64, "Israel 

inteiro é um laboratório experimental de ciência aplicada em benefício da 

humanidade". Sua experiência pode beneficiar em muito o Brasil, sendo por isto que 

Castro se propôs a ressaltar sua significação e "felicitar o Sr. Ministro das Relações 

exteriores (San Tiago Dantas) pela iniciativa que teve de assinar êsse convênio e 

dar-lhe o necessário relevo ..." Assim como o embaixador de Israel pela iniciativa de 

aproximação e cooperação entre Israel e Brasil. (CASTRO, 12 dez. 1961) 

Ao declarar que "fome é sinônimo de subdesenvolvimento e tem raízes 

profundas fincadas nas estruturas econômico-sociais do mundo inteiro" e ainda que 

"Considero que um mundo em que 2/3 é subdesenvolvido, é subdesenvolvido na 

sua totalidade" (CASTRO, 12 dez. 1961) Com isso, Josué de Castro estava 

indicando que a saída para a questão nacional passava necessariamente pela 

política internacional. Esta crença foi reforçada com sua participação, em novembro 

de 1961, como presidente da delegação brasileira que foi à 11ª Conferência Geral 

da FAO, em Roma.  

No mês seguinte, ele foi à tribuna da Câmara dos Deputados prestar contas 

sobre esta missão e considerou a 11ª Conferência a mais importante já realizada 

pela FAO. Apresentando-se entusiasmado, Castro afirmou que muitas de suas 

resoluções iriam beneficiar o Brasil, pois:  

 

Essa Conferência se caracterizou por uma mudança no 
comportamento político da instituição, que passou a ser, 
praticamente, governada e orientada pelas nações subdesenvolvidas 
e não pelas grandes potências que até então manipulavam 
inteiramente as Nações Unidas, e especificamente, suas agências 
especializadas‖. Segundo ele, a entrada de 18 países africanos 
recém emancipados do colonialismo deu Á FAO um novo sentido, 
uma nova orientação ―passando do debate estéril e lírico, que 

                                                           
64

 Em uma comitiva em que também se encontrava Celso Furtado, o qual declarou em seu livro ―A 
fantasia desfeita‖ que ―De minhas discussões com as autoridades israelenses, resultou um frutífero 
plano de assistência técnica no campo da genética agrícola e da perfuração de poços em áreas 
sedimentares. Nesses e em outros terrenos, a experiência que haviam acumulado poderia ser de 
grande valia para o Nordeste. (FURTADO, 1989, p.93) 



tamponava os problemas, mas não os resolvia, às soluções 
imediatas, diretas e práticas (...) (CASTRO, 12 dez. 1961) 

 

Quando Josué de Castro foi à 10ª Conferência da FAO, no ano anterior, 

também presidiu a delegação brasileira: "levando instruções específicas, moldadas 

dentro da nova política exterior do Brasil, instituída pelo atual Chanceler Professor 

San Tiago Dantas (...)". (CASTRO, 12 dez. 1961) Contudo, em 1961 a configuração 

das forças políticas era mais favorável à união das ex-colônias e à consideração de 

seus pleitos junto à ONU. Assim, neste mesmo encontro, formou-se um grupo de 72 

nações subdesenvolvidas (num total de 100 membros) chamado Bloco Latino-

Americano-Afro-Asiático, o qual Josué de Castro presidiu. 

Outra conquista de Josué de Castro na 11ª Conferência, por ele declarada em 

plenário, foi ter conseguido incluir o Nordeste brasileiro como área demonstrativa 

nos planos de ação da Campanha Mundial Contra a Fome e a subnutrição da FAO. 

Assim, esta entidade passou a considerar o projeto de integração econômica do 

Nordeste uma experiência piloto para todo o mundo subdesenvolvido, empolgando 

Castro, que concluiu: "Sou um dos otimistas, porque acredito no Brasil e no 

nordestino". (CASTRO, 12 dez. 1961)  

Além de benefícios para o Nordeste a delegação brasileira também conseguiu 

a vinda de várias missões técnicas ao país, uma delas para reformar o Ministério da 

Agricultura, melhorando sua "estruturação e funcionalidade, tornando-o operante" 

em suas ações. A outra visita será "para reformar o ensino e a pesquisa agrícola"; 

argumentando que "agricultura é economia e a economia agrícola depende da 

produtividade". Por fim, Castro destacou a terceira missão técnica que virá para 

cooperar "na implantação e implementação de uma reforma agrária regional". 

(CASTRO, 12 dez. 1961) 

Para que isso se concretizasse Josué de Castro apelou para que a Câmara 

dos Deputados aprovasse esta ação da FAO, visto que o progresso brasileiro estava 

paralisado pela falta de uma reforma agrária, a qual "o povo reclama aos altos 

brados, e reclamará de maneira mais imperativa se não tivermos mais acuidade 

suficiente para fazermos racionalmente‖. E ainda, com base na ideologia do alerta 

aos presentes que doutra forma será feita com violência, à revelia dos poderes 

públicos, (...)". (CASTRO, 12 dez. 1961) 



O Instituto de Tecnologia Tropical e o Instituto de Tecnologia da Pesca foram 

também parte "das aquisições aprovadas e obtidas através do trabalho da 

delegação brasileira". (CASTRO, 12 dez. 1961) Eles serão mantidos com os 

recursos do Fundo Especial das Nações Unidas e a formulação técnica da FAO, a 

fim de aumentar a produtividade e sobretudo reduzir o desperdício neste setor da 

economia nacional. 

Em contrapartida o Brasil tem que se modernizar administrativamente, 

preencher os questionários enviados pela FAO, produzir dados que acompanhem e 

prestem contas dos resultados. Para isso tem que se equipar, principalmente com 

bons técnicos, pois "a ajuda só virá dentro de planos a serem elaborados com 

acuidade e capacidade...". (CASTRO, 12 dez. 1961)  

Em que se pesem as dificuldades técnicas, Castro declarava-se otimista 

frente ao interesse expressado pelo Ministério da Agricultura em preencher os 

requisitos burocráticos e pelo apoio do Ministro San Tiago Dantas, que criou o 

Comitê Nacional da Campanha Mundial contra a Fome com o objetivo de "estruturar 

os planos do projeto de ajuda internacional ao Govêrno brasileiro". (CASTRO, 12 

dez. 1961) 

Via na cruzada de luta contra a fome como uma luta de libertação dos povos 

oprimidos, uma cruzada que possibilitará "criar no mundo uma só comunidade _ a 

dos que comem e dormem, com a consciência tranqüila por não vivermos num 

mundo de espoliação, de miséria e de injustiça social." (CASTRO, 12 dez. 1961) 

Apesar de Josué de Castro ter destacado em seu discurso o importante papel 

do Brasil na FAO, sendo o único dos cem países membros que possuía 

representantes eleitos em todos os seus comitês técnicos, além de representar o 

Bloco dos Países Subdesenvolvidos, pode-se considerar que sua pretensão estava 

canalizada para a busca de soluções práticas para os problemas das nações 

subdesenvolvidas, caminho este que passava por acordos de cooperação, de auxílio 

econômico e por evitar tecer comentários de cunho puramente ideológico. Esta 

perspectiva de distinção entre ideologia e ação, denotava que Castro tinha uma 

visão negativa das doutrinas políticas, algo que ficou explicitado no trecho em que 

relatava a Conferência: "Não posso desenvolver aqui aspectos doutrinários sobre a 

matéria, porque quero chegar à parte concreta (...)" (CASTRO, 12 dez. 1961).  

O que motivava esta busca por soluções práticas descompromissadas com 

alinhamentos políticos pré-estabelecidos foi bem apresentado por seu colega 



Manuel Correia de Andrade, o qual declarou: "A sua visão em escala internacional o 

levaria a preocupar-se com os problemas dos mais diversos países e continentes, 

encarando a humanidade como única, embora heterogênea". (ANDRADE, 1997, 

p.192)  

Não por acaso, a objetividade foi a qualidade mais elogiada por Castro na 11ª 

Conferência da FAO, pois a luta contra a fome "não deve ser uma luta de palavras, 

de simples doutrinas, mas uma luta autêntica e real para emancipar 2/3 da 

humanidade que continuam morrendo de fome". (CASTRO, 12 dez. 1961) 

Em seu relato, Castro destacou que os três assuntos fundamentais tratados 

na 11ª Conferência da FAO foram: 1º) Análise da situação alimentar do mundo atual; 

2º) Estudo dos excedentes alimentares e de como utilizá-los racionalmente e 3º) A 

transformação da campanha mundial contra a fome numa realidade que conquiste a 

confiança dos povos. 

Assim, explicou esta pauta a partir da premissa de que a fome no mundo vem 

da mesquinhez humana e sua resolução ―não se dará por bondade, mas por força 

das circunstâncias‖. Isto pede uma ação de planejamento da produção e uma 

política de distribuição de seu excedente, para que os povos não precisem mais 

"vender sua fome em troca de sua liberdade". E assim, conclui: "Há anos temos 

lutado no sentido de que os excedentes alimentares sejam aproveitados, não como 

arma de submissão política e de espoliação colonial, mas como fator de propulsão 

do desenvolvimento econômico das regiões mais pobres do mundo". (CASTRO, 12 

dez. 1961) 

Desse modo, observa-se que a dimensão política tinha sua importância como 

formadora de uma rede de convencimento ou ação de consenso para fazer avançar 

o planejamento da produção e da distribuição de alimentos no mundo. Esta era a 

visão de Josué de Castro sobre a ação política da FAO, assim como este era o 

grande objetivo político de sua ação parlamentar. 

Sua satisfação foi ver aprovada a criação do Banco Internacional de 

Alimentos, proposta pela qual lutou em 1952, quando era presidente do Conselho 

Executivo da FAO, mas que não obteve êxito, visto que: "as circunstâncias naquele 

momento não foram favoráveis ao triunfo imediato dessas idéias". (CASTRO, 12 

dez. 1961)  

Logo, a política era uma atividade que tinha, para Castro, a suprema 

finalidade de criar circunstâncias favoráveis para a implantação de boas idéias, uma 



vicissitude, visto que: "A nosso ver não existe um específico contra a doença da 

fome, pois que ela representa a expressão biológica de um complexo econômico. 

Lutar contra a fome é lutar contra o subdesenvolvimento". (CASTRO, 12 dez. 1961)  

Desse modo, a fome (apesar de ser uma expressão biológica) era um 

fenômeno que só poderia ser combatido com as armas da política. Sobre isto 

declarou: "Os problemas das trocas comerciais e os problemas das estruturas 

agrárias se entrosam na manutenção do mundo da fome‖. (CASTRO, 12 dez. 1961) 

Diante destas falas, fica claro que as trocas comerciais e a estrutura agrária 

são os dois aspectos políticos centrais, são duas frentes de luta para se encaminhar 

qualquer resolução de enfrentamento da fome. Como declarou Castro, estes são 

―pré-requisitos‖, sendo ―ilusórios todos os planos de industrialização do terceiro 

mundo _ o mundo subdesenvolvido e faminto". (CASTRO, 12 dez. 1961) Deste 

modo, as parcerias internacionais tinham, em sua visão, que contemplar políticas 

que direta ou indiretamente afetassem estes dois pontos nevrálgicos do 

desenvolvimento nacional. 

Percebe-se que, neste momento, as formulações de Castro mantiveram sua 

elevada elegância estilística, mas ganhou em objetividade e precisão política, 

resultado, em grande parte, de sua experiência parlamentar. 

 

 

3.4 POLÍTICA INTERNA, SUCESSÃO E CONCEPÇÃO DE DESENVOLVIMENTO 

EM JOSUÉ DE CASTRO 

 

  Desde o primeiro mandato parlamentar de Josué de Castro que se pode 

observar a adoção da concepção de desenvolvimento preconizada por Jacques 

Lambert. Em síntese, pode-se apresentá-la como uma concepção que abriga a 

coexistência de desenvolvimento e subdesenvolvimento em uma mesma sociedade, 

considerando a dualidade estrutural como uma característica em que ―a mesma 

cultura nacional comporta duas facies: uma evoluída e outra arcaica (...) que tanto 

mais se diferenciam quanto a difusão do progresso técnico é mais rápida e menos 

geral‖ (LAMBERT, 1967, p. 66) 

  Nesta perspectiva, os índices econômicos (como renda per capita e consumo) 

_ bastante utilizados na época para se obter uma média nacional abstrata, a qual 

determinaria se um país seria ou não desenvolvido _ são abandonados em 



detrimento de índices como: escolarização, mortalidade infantil, fecundidade, etc. 

Estes últimos representariam a irradiação dos benefícios do crescimento econômico 

às demais zonas de um país, o que tornaria o desenvolvimento homogêneo. 

  O ponto nevrálgico nesta análise de Lambert está no fato deste inferir que tal 

modalidade de desenvolvimento se dava por causa da forma como o progresso 

técnico havia se consolidado em cada sociedade. Sobre isto, Lambert (1967, p. 68) 

afirma que:  

 

O aparecimento de uma sociedade dualista, tal como é encontrada 
hoje em muitos países chamados subdesenvolvidos, não é, pois uma 
conseqüência inevitável do desenvolvimento econômico, nem da 
concentração regional excessiva desse desenvolvimento: é antes 
conseqüência das condições particulares nas quais ele se processa. 
 

  

  Conseqüentemente, Lambert vê com desconfiança o acentuado esforço dos 

países subdesenvolvidos para acelerar seus processos de industrialização, pois ―o 

progresso técnico não é introduzido gradualmente nesses países, assim como 

ocorreu nos Estados Unidos e na Europa; a nova cultura é importada em seus 

aspectos mais adiantados‖ (1967, p. 68) 

  Desta forma, o modo rápido como pode se dá o progresso técnico, saltando 

etapas e importando modelos, ―impede sua difusão imediata e representa, em seu 

transcorrer, uma das causas do atraso cultural das regiões distanciadas dos pólos 

de desenvolvimento industrial.‖ (LAMBERT, 1967, p. 69) 

  Enfim, o diagnóstico que o Brasil é uma sociedade dualista leva a uma 

―terapêutica‖ diferenciada na qual não se lutaria diretamente contra o 

subdesenvolvimento, mas contra a desigualdade do desenvolvimento e pelo não-

agravamento de suas desigualdades internas. Assim, preconizou Lambert (1969, p. 

71): ―Para evitar a permanência e o agravamento dessa desigualdade pode-se estar 

constrangido a renunciar à aplicação de métodos de desenvolvimento econômico 

mais rápidos e eficazes.‖  

  Esta resumida apresentação sobre a concepção de ―sociedades 

desigualmente desenvolvidas‖ defendida por Jacques Lambert serve como ponto de 

partida para se destacar o que mudou na compreensão de Josué de Castro ao longo 

de sua experiência parlamentar. Pode-se dizer que enquanto no primeiro mandato 

sua concepção era plenamente semelhante à de Lambert, supervalorizando os 



aspectos da técnica no encaminhamento das soluções nacionais, no segundo 

mandato o fator político (enquanto autodeterminação, relações de poder e interesses 

de grupos organizados) passou a pesar mais significativamente nas suas análises. 

Castro percebe com mais clareza e menos contrariedade que o progresso técnico 

requer ruptura políticas, alianças e concessões e ainda (e é isto que o revoltava) que 

uma idéia, mesmo sendo boa, não é apreciada apenas pelos seus méritos, ela 

precisa de uma correlação de forças favorável para ser aceita, sendo este o mundo 

da política65. 

  Contudo, a visão dualista permanecia em suas análises, apresentada do 

seguinte modo: "Se o Brasil, geograficamente, é um continente, economicamente é 

um arquipélago de pequenas ilhotas isoladas, sem nenhuma comunicação 

econômica com outras regiões" (CASTRO, 15 maio 1959) Este isolamento regional 

antes de ser um problema técnico e de planejamento é uma questão política que 

não poderia ser resolvida sem algumas ―baixas‖, ou seja, rupturas internas e 

externas _ com os países imperialistas, como o mesmo afirmou: "Num país 

subdesenvolvido, é difícil separar desenvolvimento econômico de poder político". 

(CASTRO, 21 maio 1959) 

  Portanto, o desenvolvimento econômico e tecnológico do país era uma 

decisão política, a qual deveria ser tomada pelo presidente e apoiada pelos 

verdadeiros nacionalistas, como declarou na passagem a seguir: 

 

Sr. Presidente, o Brasil se empenha, no momento, num gigantesco 
esforço coletivo para emancipar sua economia dos efeitos 
entorpecentes da exploração de tipo colonial: das formas de 
exploração pré-capitalista, que, sob a inspiração de interesses 
alienígenas, nos mantiveram até hoje atolados no 
subdesenvolvimento econômico e no pauperismo generalizado que 
dêle decorre. (CASTRO, 21 maio 1959) 

 

Tal exploração de tipo colonial limitou durante séculos a produção brasileira 

às suas "vocações naturais", fazendo-a vivenciar ciclos econômicos constituídos ―ao 
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 Aprendizado semelhante foi relatado por Celso Furtado em seu livro ―A fantasia desfeita‖. Por 
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apelos políticos de Dom Hélder Câmara e JK. Nesta ocasião, Furtado se questionou: ―depois de 
refletir sobre o que vira e ouvira perguntei a mim mesmo se o uso extremado de argumentos 
racionais que eu fazia também não era uma forma de demagogia‖. Mais à frente conclui que o mundo 
da política não era um campo da racionalidade plena, realizando o seguinte balanço: ―A população 
nordestina havia atingido um tal ponto de desencanto e desânimo que administrar-lhe uma dose de 
ópio demagógico talvez não fosse a impostura que então me parecia‖ (FURTADO, 1989, p. 61) 



sabor do livre jôgo das fôrças do mercado internacional‖. Com este raciocínio, 

Castro apontou que pau-brasil, açúcar, borracha e café foram ciclos econômicos que 

deixam um legado mais destrutivo que produtivo para o país, pois sua rentabilidade 

não auxiliou na acumulação de capitais nacionais, não ajudou a "formar poupanças 

suficientes que pudessem dinamizar nosso progresso econômico". (CASTRO, 21 

maio 1959) 

É o próprio Castro que se pergunta: "qual a diferença entre o desenvolvimento 

econômico colonial e o autêntico desenvolvimento econômico?" E responde: no tipo 

colonial se beneficia "apenas uma pequena minoria de privilegiados", enquanto no 

segundo tipo, faz-se necessária "a integração da massa populacional". (CASTRO, 

14 nov. 1960) É importante destacar o papel central do Estado como planejador e 

distribuidor de recursos para a promoção deste ―autêntico desenvolvimento 

econômico‖, pois como relatou sua filha, Ana Maria Castro, em entrevista ao 

jornalista Vandeck Santiago, seu pai:  

 

Não acreditava no modelo do liberalismo, o modelo pregado por 
Adam Smith, da não interferência do Estado, da mão invisível que 
arrumaria tudo para todos, ele não acreditava nisso. Falava muito 
que a mão invisível de Adam Smith era tão invisível que nunca tinha 
aparecido. O Estado tem que intervir de alguma forma, ele defendia. 
(SANTIAGO, 2008, p.125-126) 

 

"Foi a tomada de consciência dessa realidade econômico-social, produto da 

exploração dos monopólios internacionais que fêz germinar a nossa vontade 

nacionalista de progresso". (CASTRO, 21 maio 1959) Com isso, Josué explicou que 

não haveria como ter progresso nacional sem a "emancipação do país da tutela das 

grandes potências industrializadas, manipuladoras do mercado natural de matérias 

primas". (CASTRO, 21 maio 1959)  

Portanto, a saída é eminentemente política e já está difundida, pois "O 

desenvolvimento econômico constitui hoje uma idéia-força dinamizando a vontade 

do nosso povo". Porém, nesta "batalha" um acontecimento político ameaça o 

processo de desenvolvimento do país: a sucessão presidencial. (CASTRO, 21 maio 

1959) 

Conforme analisou Josué de Castro, a sucessão presidencial era um 

processo político comprometido pelo excesso de ―emocionalismo‖, impregnando a 

política de ―ressentimentos e frustrações‖, o que perturbava a serenidade do 



processo político e terminava por criar "um clima de agitação que não é legal para o 

Brasil". (CASTRO, 21 maio 1959) 

Alertou então para que se evitasse o chamado "envenenamento psíquico das 

massas", que ocorre por meio de falsas propagandas, na linguagem emocional dos 

símbolos e mitos, os quais só serveriam para "confundir a opinião pública". Deste 

modo: 

 

A melhor maneira de se lutar contra esse envenenamento psíquico é 
neutralizar a violação psíquica por meio de uma imunização psíquica. 
É proporcionar ao povo, às massas brasileiras, um conhecimento 
exato da nossa realidade social. É fazermos algo objetivo. É darmos 
à nossa conduta política o primado do concreto. E quem diz concreto 
não quer dizer, significar, o imediato, mas o que corresponde à 
realidade dos fatos. Devemos, portanto, de início, arregimentarmo-
nos com objetividade e realismo político para este embate que se 
aproxima, e que pode conturbar a nação e, principalmente, 
comprometer o processo de desenvolvimento nacional. (CASTRO, 
21 maio 1959) 

 

Seu realismo político não era apenas uma opção ideológica, mas apresentou-

se, neste trecho supracitado, como uma estratégia de confronto com as forças 

conservadoras e golpistas que tentam desestabilizar o governo Juscelino. Numa 

linguagem médica, a qual sempre recorria quando desejava ser mais objetivo, Josué 

declarou que a ―imunização psíquica do povo‖ estava em fazê-lo compreender sua 

realidade social sem mitologias nem alarmismos, esta política objetiva era a 

expressão da junção entre política e ciência, ideal buscado por Castro em seu 

mandato.  

Antes disso, na obra Geografia da Fome (1946) Josué já apontava para a 

necessidade dos políticos terem um bom conhecimento geográfico, pois:  

 

Quando nos nossos dias todos os países procuram se equipar 
técnica e culturalmente para levar a efeito o desenvolvimento 
econômico e social dentro de planos previamente concebidos, a fim 
de evitar as distorções e violentações a que o empirismo econômico 
arrastou o mundo, os estudos de geografia regional crescem de 
importância e passam a constituir a indispensável base de trabalho 
para os políticos, os planificadores, os administradores, os 
estadistas. Sem um bom conhecimento geográfico, que transcenda 
do geral para o regional e penetre além do mundo das aparências 
até as raízes dos fatos ocultos, nenhum plano nem ação política ou 
administrativa poderá alcançar qualquer sucesso duradouro. 
(CASTRO, 1984, p. 259) 

 



Esse comentário denota certo julgamento negativo da forma de se fazer 

política no Congresso brasileiro, cuja pouca objetividade demandava dos partidos 

que apoiavam o governo Juscelino um grande preparo para conduzir o processo "de 

maneira que não venha perturbar a aspiração íntima do povo brasileiro". (CASTRO, 

21 maio 1959)  

Esta foi a primeira vez Castro valorizou a organização partidária como um 

canal de comunicação política mais racional e eficiente que o aglomerado de 

interesses individuais que tornava o Congresso Nacional um ambiente pantanoso. 

Sendo a promoção do desenvolvimento econômico é um "imperativo histórico" 

Castro acredita estar cumprindo uma missão histórica ao declarar: "somos 

desenvolvimentistas e desejamos um desenvolvimento autêntico no interêsse da 

nacionalidade" (CASTRO, 21 maio 1959) Pela primeira vez, Castro não fala ―em 

nome do desenvolvimento‖ ou em função de ―alertar ou aconselhar o governante‖, 

mas fala por si, intitulando-se como desenvolvimentista, considerando todas as 

implicações que este rótulo poderia proporcionar na época. 

 

A imunização psíquica das massas deverá ser realizada através de 
uma comunicação franca, em que se leve a êste povo uma palavra 
de confiança..., porque a eficácia de nossa conduta política está na 
razão direta de autenticidade de nossos pronunciamentos. 
(CASTRO, 21 maio 1959) 

 

Em seu ponto de vista o que está em jogo é a segurança econômica (projeto 

desenvolvimentista), mas também política do país, pois Josué de Castro raciocinava 

de forma integrada os aspectos do crescimento econômico e da soberania nacional. 

Deste modo, menos refratário aos partidos, ele ressaltava que a única saída para a 

democracia brasileira era a ―identificação dos partidos políticos com as aspirações 

do povo, que representam", ressaltando que "nenhum dever me parece mais 

imperioso.‖ (CASTRO, 21 maio 1959) 

Como deslumbrado com as possibilidades democráticas da organização 

partidária, o próprio Castro se perguntou: "O que são partidos? São, em última 

análise, parte de um todo que é a consciência política nacional‖. (CASTRO, 21 maio 

1959) Sua resposta indica uma lógica racionalista e uma concepção política liberal, 

cujo idealismo se contrapõe ao apelo anterior, no qual o fazer político tinha que se 

basear no "primado do concreto", demonstrando que suas contradições no campo 

da prática política têm seus reflexos em concepções políticas confusas. 



Concebendo a consciência política nacional como uma unidade abstrata em 

que se unem os pontos comuns da opinião pública da sociedade brasileira, Castro 

conclui que a função dos partidos é estabelecer ―uma ligação, um compromisso com 

uma parcela da opinião pública e traduzí-la em sua expressão política". (CASTRO, 

21 maio 1959) Obliterando, com isso, a base material em que estas opiniões se 

assentam: os interesses de classe, traduzidos nos partidos sob a forma de 

estratégias e táticas particulares. (VAZQUEZ, 1990) 

Prossegue Josué de Castro, insistindo na necessidade dos parlamentares 

realizarem uma autocrítica de sua conduta política _ abstraindo seu caráter de 

classe de seus colegas _ a fim de terem lucidez para detectar os fatores internos e 

externos que estão impedindo a emancipação da economia nacional, devendo isto 

ocorrer "no mais breve espaço de tempo com o mínimo de sacrifício do povo 

brasileiro." (CASTRO, 21 maio 1959) Para isso, aconselhou aos partidos e seus 

líderes: 

 

Não é dissimulando, nem escamoteando que iremos defender nem o 
governo nem a nossa posição política. É conversando lealmente com 
o povo (...) sem essa cooperação e respaldo do povo brasileiro 
nenhum, nenhum plano de desenvolvimento é válido por falta de 
sentido social. (CASTRO, 21 maio 1959) 

 

Ressalta ainda que seja do interesse ―das elites‖ (como ele mesmo denomina 

as classes dominantes) que haja uma forte identificação entre o povo e os partidos 

da nação, aconselhando que ―as elites e seus partidos não devem estar alheias aos 

interêsses do povo‖. Isto porque era muito arriscado às elites se despregar da 

realidade e da consciência, mesmo empírica, que o povo tem dela, alertando: "não 

mais se pode mistificar o povo, nem iludí-lo em suas convicções". (CASTRO, 21 

maio 1959) 

Logo, a missão política número um seria desmistificar "destruir os mitos de 

toda natureza, que perturbam a compreensão clara da realidade brasileira.‖ Assim, 

Castro conciliava sua atividade intelectual e política, buscado em suas obras 

descrever a realidade do povo ―em côres cruas, mas autênticas‖, assim como 

caberia aos partidos conhecê-la e traduzi-la ―a fim de lutar para melhorar essa 

estrutura e clarificar essa realidade". (CASTRO, 21 maio 1959) apresentando, com 

isso, uma compreensão semelhante a de Celso Furtado, o qual percebia o 



desenvolvimento como ―a luta pela racionalidade na política, por meio da superação 

das mitologias ideológicas‖. (NABUCO, 2001, p. 64) 

Em outro pronunciamento, ao realizar o necrológio do jornalista 

pernambucano Mário Melo, Josué de Castro ressaltou os aspectos da personalidade 

de seu amigo, mas terminou por desenvolver uma síntese de suas próprias 

qualidades, além de passar um recado para os congressistas, destacando que o seu 

amigo: ―Foi um dêsses espíritos tocados pela flama de uma rebeldia congênita que 

sempre o manteve até o fim de sua vida, esquivo e avesso a conchavos, aos 

oportunismos, às concessões subalternas de qualquer natureza‖. (CASTRO, 26 

maio 1959) 

Ressaltou também o fato do jornalista não "calar suas convicções" frente aos 

interesses e conveniências e de não usar "a sua pena, o seu talento e o seu 

prestígio" (CASTRO, 26 maio 1959) para obtenção de vantagens pessoais. Fato 

este que também era uma realidade na trajetória política de Castro. 

Ainda em meio à reflexão sobre os partidos políticos, Josué de Castro 

identificou que no Brasil ainda existiam partidos fiéis às tradições da era colonial 

(colonialistas conscientes ou inconscientes) e os que buscavam reformas 

econômico-sociais como pré-requisitos ao desenvolvimento das forças produtivas 

(pois mudariam as estruturas que o estrangulam). 

 

Há os partidos e os grupos que desejam o desenvolvimento 
econômico no seu strictu-sensu, sem que ele venha a tocar, a alterar 
no mais mínimo, a estrutura social vigente. Há outros partidos ou 
grupos que advogam a tese de que só poderá haver 
desenvolvimento econômico autêntico com uma paralela reforma de 
base das estruturas nacionais. (CASTRO, 21 maio 1959)  

 

Declaradamente filiado à segunda linha partidária, defensor das reformas de 

base das estruturas nacionais, Castro aponta a necessidade de o desenvolvimento 

ocorrer em todos os setores do país, integrando-o de modo econômico, social e 

político, daí suas estruturas necessitarem de reformas. Apesar da visão sistêmica do 

desenvolvimento brasileiro, Castro declarava que o fator econômico tinha um papel 

de garantidor da democratização política do país: "E nós sabemos que esta 

integração política, pelo enriquecimento dos quadros políticos e pela maior 

participação do povo nos destinos do país, depende essencialmente da modificação 

das estruturas econômicas nacionais". (CASTRO, 21 maio 1959) 



A Índia é um exemplo adotado por Josué de Castro para demonstrar como a 

participação popular produziu uma "magnífica obra de transmutação histórica e de 

transformação social." (CASTRO, 21 maio 1959) Esta é uma referência elogiosa ao 

planejamento estatal e controle sobre a economia implementado pelo primeiro-

ministro indiano Pandit Nehru, o qual criou a Comissão de Planejamento da Índia e 

elaborou o primeiro Plano Qüinqüenal (1951), que traçou os investimentos do 

governo em indústrias e na agricultura66. 

Ainda citando o primeiro-ministro da Índia Jawaharlal Nehru, Castro afirmou 

que um processo de tomada de consciência popular de sua miséria e a busca por 

desenvolvimento é um processo que ocorre em todas as áreas subdesenvolvidas do 

mundo (América Latina, África e Ásia). Esta ―onda‖ é um processo universal no qual 

o Brasil faz parte, sendo o desenvolvimento o "Único instrumento eficaz para nos 

libertar de várias chagas que hoje corrompem o corpo da nação", utilizando outra 

terminologia médica. (CASTRO, 21 maio 1959) 

O elogio ao modelo indiano não se deu à toa, mas fazia parte de uma espécie 

de preâmbulo no qual Josué de Castro indicou o que considerava ser uma ―boa 

terapêutica‖ para, no fim, indicar os erros do modelo brasileiro.  

Assim, ao se indagar sobre qual seria o tipo de desenvolvimento desejável 

para o Brasil, Castro demonstrou que tinha uma clara insatisfação com o modelo 

que estava em andamento, questionando-se sobre o porquê do atual processo não 

ter uma eficácia em sua realização. Em sua resposta, elencou alguns fatores 

internos e externos que explicavam o baixo desempenho do Plano de Metas 

brasileiro: 

FATORES COMPONENTES 

 
 
 
 
 
 
 
INTERNOS 

* O desenvolvimento econômico como proposto pelo presidente Juscelino é 
uma concepção nova na política brasileira;  
 
* Este plano sofre muitas injunções, primeiramente por falhas na sua 
formulação; 
  
* O superdimensionamento dos objetivos presentes no Plano de 
Desenvolvimento Econômico do Brasil atrapalharam sua execução.  Este 
"gigantismo" não corresponde às disponibilidades financeiras nacionais, 
fazendo com que se dependa da ação paternalista das grandes potências.  
 

                                                           
66

 Como um dos fundadores do Movimento Não-Alinhado, foi uma figura importante na política internacional do 
pós-guerra. Sob a orientação de Mahatma Gandhi, Nehru foi um líder carismático e radical e após liderar o 
movimento de independência do Império Britânico no Congresso, tornou-se primeiro-ministro da Índia entre 1947 
e 1964 defendendo firmemente a participação do estado na condução da economia nacional. 



* A prioridade que o setor industrial recebeu frente ao agrário e que as 
regiões Centro e Sul receberam em face de outras áreas mais 
subdesenvolvidas. Faltou um critério mais justo de investimento para se 
obter um "nivelamento reequilibrante do conjunto econômico nacional". 
 

FATORES COMPONENTES 

 
 
 
 
EXTERNOS 

* Termos de troca: o sistema econômico internacional, só favorece as 
grandes potências, "reprimindo o nosso ritmo de expansão econômica 
através dos termos das trocas comerciais entre nossas matérias primas 
exportadas e as importações de bens ou equipamento que necessitamos".  
 
* As flutuações de oferta e de preço no mercado de matéria prima, a política 
cambial e as imposições de importações pelo FMI são outros fatores que 
desfavorecem a balança comercial brasileira. 

Quadro 7: Fatores internos e externos que prejudicam o planejamento econômico nacional. 
Fonte: (CASTRO, 21 maio 1959) 

 

Em meio à análise sobre os aspectos prejudiciais ao planejamento econômico 

nacional, Josué de Castro citou um teórico como um dos seus influenciadores: o 

economista Gunnar Myrdal. Este, entre 1947 a 1957, foi secretário executivo da 

Comissão Econômica das Nações Unidas na Europa, e serviu de referência para 

sua análise. Em seus trabalhos sobre economia do desenvolvimento Myrdal alertou 

sobre a impossibilidade de convergência entre o desenvolvimento econômico das 

nações ricas e o das nações pobres, desenvolvendo uma concepção sistêmica da 

economia mundial e em seu nível local.  

O argumento da impossibilidade de convergência decorre do fato dos países 

pobres estarem confinados à produção dos bens primários de menor valor 

agregado, enquanto os países ricos continuam a usufruir dos lucros associados à 

economia de escala. Sobre isto declarou Castro: "Na verdade, não tenhamos ilusão 

de obter ajuda internacional senão em troca de dependência aos interêsses das 

grandes potências.‖ (CASTRO, 21 maio 1959) 

Já no que tange à visão sistêmica da economia, Castro afirmou, citando 

Myrdal que "Todo processo de desenvolvimento dirigido num país subdesenvolvido 

cria automaticamente série de desequilíbrios que exige a todo o momento a ação de 

medidas corretivas." (CASTRO, 21 maio 1959) Esta era uma visão sistêmica que 

explicava a defesa da nação ante as pressões imperialistas de modo racional. 

Um mês depois, em junho de 1959, coube a Josué de Castro analisar o 

projeto de prorrogação da Comissão Federal de Abastecimentos e Preços 



(COFAP)67. Contudo, antes de defendê-la, afirmou que a inoperância deste órgão se 

devia ao fato deste se deter no problema da carestia dos alimentos quando estes já 

se encontram no último estágio: o da distribuição. Logo, a COFAP deveria se voltar 

para os estágios de produção e comercialização dos produtos, fato que não ocorria 

e o deixava profundamente irritado.  

Depreende-se que sua irritação tinha origem na importância pessoal que o 

autor dava à questão alimentar, acreditando que o atendimento das carências 

alimentares dos brasileiros era uma atividade fundamental para a saúde pública. 

Além disso, Castro já se mostrava cansado com os erros de gestão e planejamento 

do governo JK. Como afirmou:  

 

Lamento que o governo do senhor Juscelino Kubitschek, tão 
interessado em promover o desenvolvimento do Brasil, não tenha 
aproveitado esta oportunidade do fim da vigência da COFAP para 
corrigir essa falha grave do seu programa de govêrno, neste 
importante setor do abastecimento. (CASTRO, 16 jun. 1959) 

 

Baseou-se inicialmente na idéia de que o custo de vida era um entrave ao 

desenvolvimento, pois comprometia os recursos de poupança que poderiam ser 

investidos na estrutura produtiva, além de também dificultar a constituição de 

brasileiros saudáveis e fortes para a construção da nação é que Castro vai defender 

a continuidade, desde que sendo revistas as ações da COFAP de modo particular e, 

de forma mais ampla, do plano nacional de abastecimento, contido no Plano de 

Metas do governo federal. 

Partindo da premissa de que cada sistema econômico em expansão se 

orienta de maneira original e, mesmo admirando as iniciativas da Índia e da China, 

Castro acredita que é impossível importar modelos pré-fabricados de 

desenvolvimento. Para ele, o caso brasileiro possui como maior fator de 

estrangulamento da industrialização o desnível setorial da economia, em especial é 

"o atraso da agricultura em relação ao progresso do setor industrial". (CASTRO, 21 

maio 1959) Daí uma política nacional de abastecimento não tinha como atuar 
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 A Comissão Federal de Abastecimentos e Preços (COFAP) foi criada em 1951 por Vargas e, 
mesmo sendo pouco eficiente, ainda um grande peso simbólico no governo JK. Criada para combater 
o abuso dos preços e a especulação de gêneros alimentícios, a COFAP tinha poderes para tabelar e 
controlar o abastecimento de produtos de primeira necessidade para, com isso, garantir a livre 
distribuição de mercadorias e de serviços essenciais ao consumo do povo. 



apenas na distribuição, mas deveria focalizar principalmente no fomento e no 

planejamento da produção. 

No Brasil o latifúndio é pouco produtivo e o minifúndio representa uma 

exploração antieconômica da terra, funcionando apenas para a subsistência da 

família. Logo, Castro conclui que a estrutura agrária é o grande impedimento da 

modernização econômica nacional. 

Diante disto, argumentou o parlamentar, que a Reforma Agrária, o 

zoneamento e a disciplina na produção agrícola eram fatores fundamentais para 

gerar matérias primas abundantes, sem isso não haveria condições para a 

industrialização. "Apresenta-se dêste modo a Reforma Agrária como uma 

necessidade histórica nesta hora de transformação social que atravessamos: um 

imperativo nacional." (CASTRO, 21 maio 1959)  

Listou também a reforma da Previdência Social, a Reforma Bancária (para 

melhorar o crédito) e a Reforma Eleitoral, como necessidades para o verdadeiro 

desenvolvimento "porque os freios institucionais, ou seja, as estruturas superadas 

agirão como obstáculos intransponíveis que anularão todos os esforços do próprio 

destino da Nação". (CASTRO, 21 maio 1959)  

Diante destes desafios, Castro destacou que a sucessão presidencial deveria 

ser encarada mais por um prisma nacional do que pelas dissensões entre os 

partidos. Isto porque, com sensibilidade, preconizou: "Vivemos uma hora grave, uma 

hora difícil, em que está em jogo o próprio destino da Nação." A gravidade com que 

falava foi demonstrada com a seguinte analogia: "Estamos naquela fase em que os 

aviadores chamam do ponto em que não se pode voltar _ no return point". 

(CASTRO, 21 maio 1959) 

Josué parecia temer um golpe de Estado, quando afirmou que a sucessão 

presidencial não poderia ser resolvida pelas cúpulas partidárias, havendo a 

necessidade da consulta popular "desde a escolha dos candidatos a serem 

submetidos ao veredicto popular", devendo-se evitar as "perturbações que possam 

ameaçar não só o sistema econômico em marcha, mas a própria segurança 

nacional." (CASTRO, 21 maio 1959)  

Coroa este seu raciocínio citando novamente o economista Gunnar Myrdal, 

ao afirmar que a alternativa existente para os países subdesenvolvidos é promover o 

desenvolvimento nacional ou "a explosão de cataclismas políticos". Daí seu apelo 



para que os congressistas coesos salvaguardem o regime e a soberania nacional. 

(CASTRO, 21 maio 1959)  

Na forma de um desabafo, Josué de Castro, um famoso combatente contra a 

fome no Brasil e no mundo, afirmou que a fome poderia ser um grande estímulo 

para o progresso. Seu raciocínio extremista é explicado: "porque pode conduzir os 

povos aos caminhos mais inesperados". Ou seja, "Talvez com a fome e com a 

miséria o Brasil possa, tomando consciência desta realidade, unir-se como um só 

bloco para sair dêsse estado". (CASTRO, 16 jun. 1959) 

Assim, o fenômeno político da fome estava completo: a política seria a causa 

da fome, alimentaria sua indústria e por meio da fome também se acharia uma, 

talvez não muito pacífica, saída. Além disso, a questão da fome encontrava sua 

solução por meio do desenvolvimento regional, via planejamento estatal, ideologia 

difundida após a Segunda Guerra por meio da Comissão Econômica da Europa da 

ONU, nas teses de seu Secretário-Geral Gunnar Myrdal, expressas principalmente 

no "Estudo Econômico da Europa de 1954". No Brasil este tema se apresentou com 

muita força na década de 1950, sendo Celso Furtado por meio da ―questão 

Nordeste‖ quem liderou esse debate, pois:  

 

A região estava sofrendo os impactos da intensificação da 
concorrência inter-regional, coincidindo essa conjuntura com uma 
grande seca, uma das maiores que o Nordeste viveu. Ao mesmo 
tempo, a zona da mata nordestina estava passando por um processo 
também muito importante, que era a expulsão dos ―moradores‖ para 
as periferias das cidades, o que fez florescer o movimento social, 
muito intenso naquele momento. (...) Nesse momento emerge com 
força a discussão da ―questão regional‖. (BACELAR, 2001, p. 75) 

 

Como expoente difusor da ―questão regional‖ no Brasil e no exterior, Castro 

somava seus esforços de desenvolvimento nacional aos de Celso Furtado, 

defendendo seu nome e seus projetos à frente da SUDENE, contudo, é interessante 

se analisar as seguintes afirmações: 

―É a esta falta de classe industrial ideológicamente separada e políticamente 

activa que devemos atribuir principalmente a lentidão do Brasil em modificar o seu 

sistema político‖. (FURTADO, 1970, p. 119-120) ―Em última análise, esta situação de 

desajustamento econômico e social tem sido resultante da incapacidade do Estado 

em equilibrar as forças entre o interesse privado e o interesse público. Ou pior, entre 



os interesses nacionais e os dos monopólios estrangeiros (...)‖ (CASTRO, 1970, p. 

10)  

Ao analisar o trecho escrito por Celso Furtado em 1966 e o reescrito por 

Josué de Castro em 1964, ambos publicados conjuntamente em 1970 numa coleção 

portuguesa cujo número se chamava ―O Brasil na encruzilhada‖, pode-se observar 

que, apesar de formarem um bloco ideológico bastante coeso, eles divergiam quanto 

ao depositário de suas esperanças de solução para o desenvolvimento nacional. Um 

confiava na modernização via constituição de uma forte e autônoma fração de 

classe: o industrial nacional. Já o outro legava ao Estado um papel mais forte na 

defesa dos interesses públicos, os quais se confundiam com os interesses 

nacionais. 

É bem sabido que quem opera o aparato estatal são as frações de classes, 

mas o fato é que Josué acreditava que o Estado poderia, por necessidade de 

legitimidade frente às pressões populares, adquirir uma pauta autônoma e uma 

postura mais independente do capital privado. Acreditava, portanto, na via 

institucional, na qual as reformas das estruturas sociais poderiam acontecer de 

forma legal e com o máximo de consenso possível na sociedade. A força propulsora 

para isso era o próprio fluxo de evolução político-jurídica do país, cabendo aos 

legisladores e governantes em geral perceber este fluxo e acompanhá-lo. Isto 

explica sua postura de sempre estar fazendo apelos ao governo e aos 

parlamentares, no sentido de alertar para as mudanças no mundo e na sociedade 

brasileira, realizando uma ação política desmistificadora. 

Apesar das discordâncias pontuais detectadas neste estudo, Josué de Castro 

deixou bastante claro sua opção desenvolvimentista, declarando:  

 

Não devemos, pois ter nenhuma reserva acerca da necessidade e da 
oportunidade de uma política desenvolvimentista para o Brasil. As 
nossas dúvidas e possíveis divergências se encontram no campo da 
execução desta política, nos elementos postos em jogo para 
dinamizar e orientar a nossa emancipação econômica. (CASTRO, 
1992, p. 81) 

 

Conclui-se então que o desenvolvimento real, para Josué de Castro, é aquele 

que altera as estruturas nacionais, equilibra as desigualdades econômicas e sociais, 

é legitimamente local, representa uma evolução institucional e tem um tempo 



próprio, cabendo aos países estrangeiros respeitar o processo histórico e a 

realidade institucional de cada nação.  

Desacreditando completamente na tese de que o ―o progresso industrial, ao 

atingir certo nível, provocará automaticamente o progresso rural‖ (CASTRO, 1992, 

p.79), muito defendida pelos desenvolvimentistas da época e difundida na CEPAL e 

na SUDENE, Castro segue propondo uma espécie de ―capitalismo de Estado‖, 

acreditando na eficiência da planificação econômica contra as ―aventuras mercantis‖ 

e a muitíssimo invisível mão do mercado. 

Mais crítico das teses liberais e mais desiludido com a capacidade da técnica, 

por seu próprio mérito, atingir os povos que realmente necessitam dela, Castro foi 

diretamente atingido pela polêmica imperialista das Revoluções pós-coloniais e isto 

afetou sua crença em uma colaboração internacional interessada apenas na paz da 

humanidade.  

Neste segundo mandato, a dimensão política superou a técnica nas análises 

de Castro sobre as saídas do subdesenvolvimento, o cenário nacional se conturbou 

e o grande projeto nacional erguido no governo JK parecia ruir por falta de 

compreensão entre os grupos de apoio. Tudo isto levou Castro a um retorno à 

militância na ONU como via externa para apoiar o Brasil e os demais países 

subdesenvolvidos. 

 
  
 
3.5 POLÊMICAS E INTERLOCUTORES 
 
 

Sobre a Previdência social brasileira, Castro a chama de ―esdrúxula‖ e 

também de ―imprevidência social‖. Esta crítica se remete ao fato dela ter sido criada 

"sob o impulso emocional" e sem planificação, tornando-se "irrealista, inexeqüível, 

porque lhe falta base econômica". Apesar de não se aprofundar na análise da 

Previdência, Castro acusa-a de se "alargar muito mais do que lhe permitem seus 

braços e suas pernas". (CASTRO, 15 maio 1959) 

Sua observação, um tanto avulsa sobre a Previdência Social brasileira, fazia 

parte de uma resposta ao aparte que o deputado Clemens Sampaio (PTB / BA) fez 

em seu discurso (cujo foco não era a questão previdenciária). Este deputado 

declarou que "o problema da Previdência Social, como o da administração pública 

brasileira, é um problema de ordem moral". (SAMPAIO, 15 maio 1959) 



Sobre este raciocínio de Sampaio, Castro deu uma resposta que demonstrou 

bem como o seu pensamento estava distante do senso comum, afirmou ele: "Todos 

os problemas do Brasil, inclusive os problemas morais, têm suas raízes no problema 

econômico". Completou Josué, afirmando se faltam homens probos nos partidos 

políticos tal fenômeno se devia à "falta de integração do povo brasileiro, das grandes 

massas brasileiras, que são marginais de tudo, inclusive da ação política." 

(CASTRO, 15 maio 1959) 

Este comentário revela o quanto Josué de Castro amava o povo brasileiro e 

acreditava em seu potencial, além disso, mostrava-o em um momento otimista 

quando à política nacional, fato este nem sempre recorrente. Nesta mesma ocasião, 

afirmou que: "Hoje, as massas brasileiras se vão integrando pouco a pouco". 

Contudo, o seu realismo não lhe deixou sonhar demais, ponderando que é muito 

difícil se ter moralidade quando não se tem educação, saúde nem condições dignas 

de vida. Assim, concluiu Castro: "num País onde 80 por cento não têm capacidade 

de comprar nada, também não pode ter a vergonha, a moralidade que Vossa 

Excelência desejaria que tivessem..." (CASTRO, 15 maio 1959) 

Este comentário mostra como Josué de Castro via a questão moral, como 

algo que está submetido à questão da necessidade humana. Neste caso, a 

liberdade de consciência fica limitada pelos impulsos de sobrevivência humanos. Ao 

se analisar sob o aspecto filosófico, Castro se mostrou um materialista quando em 

relação às questões morais da sociedade.68 

  Meses depois, Castro se manifestou contrariamente à matéria publicada pelo 

jornal Correio da Manhã de 04 de julho de 1959, a qual "poderia deixar dúvida sobre 

minha honorabilidade de homem público" (CASTRO, 07 jul. 1959). O fato se remete 

ao período em que Josué de Castro foi presidente em exercício da Comissão 

Nacional de Bem-Estar Social, em 1951 (a qual foi extinta anos depois pelo 

presidente Café Filho). Nela, Castro recebeu um repasse financeiro da Comissão de 

Imposto Sindical no valor de trezentos mil cruzeiros (Cr$ 300.000,00), valor este que 

foi acusado de não prestar contas. Apresentando comprovantes e cartas de 

prestação de contas, Castro declarou que sua peça acusatória: 
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 Sobre a moral materialista é interessante conferir a obra Anti-Dürhring, cujo Capítulo XI - Moral e Direito. 
Liberdade e Necessidade _ Engels analisa que "Todas essas falsas teorias da liberdade devem ser substituídas 
pelo caráter da relação, em que se fundem, como a experiência nos revela, partindo, de um lado, a penetração 
racional e, de outro, os impulsos instintivos, como para formar uma força intermediária‖.  



Na verdade ela é tão pueril e tão inconsistente...que se o jornal que a 
veiculou, O Correio da Manhã, não fosse um jornal que defende uma 
posição política antagônica a nossa, a sua publicação para propiciar 
esta minha defesa poderia parecer uma dessas combinações 
secretas usadas em política para dela se tirar efeitos demagógicos. 
(CASTRO, 07 jul. 1959) 

 

  É interessante ressaltar que o jornal Correio da Manhã tinha uma tradição de 

oposição ao trabalhismo, tendo sido importante para o fim do Estado Novo e 

perpetuando-se como contraponto ao PTB e seus representantes. Apesar de ser um 

veículo de comunicação de oposição, o Correio da Manhã comprometeu-se com a 

criação da SUDENE, como declarou Furtado (1989, p. 76): "O Correio da Manhã 

assumira posição clara e firme na defesa do projeto de lei de irrigação que havíamos 

preparado". Ao final da exposição, Josué de Castro agradeceu o espaço concedido 

pelo jornal para que ele publicasse sua defesa. 

Como líder de partido, Josué de Castro foi ao plenário da Câmara dos 

Deputados para trazer ao conhecimento de todos o telegrama que a Frente 

Parlamentar Nacionalista (FPN), então presidida pelo deputado Bento Gonçalves, 

recebeu. O telegrama estava assinado por 193 sócios e amigos do Clube Militar, 

entidade a qual a FPN tinha boas relações. Em seu conteúdo, congratulava a FPN 

pela denúncia que realizou no caso "Vidro Plano" 69, a respeito da infiltração de 

"representantes de interêsses contrários a Emancipação Nacional" em altos postos 

do governo federal. (CASTRO, 21 ago. 1959) 

Noutra oportunidade, sendo o transporte no Brasil o tema que estava sendo 

debatido na Câmara dos Deputados, Josué de Castro pediu um aparte para analisar 

esse problema "na região que represento nesta casa, que é o Nordeste do Brasil" 

(CASTRO, 14 nov. 1960), assumindo seu papel de liderança regional. 

Nesta ocasião, utilizou o termo "subdesenvolvimento regional" para classificar 

a situação do Nordeste e denunciou que o jornal norteamericano New York Times 

havia feito uma matéria denunciando que: 
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  A CPI do Vidro Plano foi montada em 1959 para apurar a presença de interesses ocultos nos contratos 
firmados com os empreiteiros que forneceram os vidros utilizados nas fachadas dos prédios construídos na nova 
capital. Para cobrir os janelões previstos no projeto arquitetônico, suspeitou-se ter havido superfaturamento e 
proteção dos interesses de monopólios, fato esse que havia encarecido a construção.  

 



(...) esse desequilíbrio econômico, esse desnível entre o Nordeste e 
o resto do Brasil, principalmente o Sul e o Centro do País, e a 
distância social que separa êsses grupos, comecem a se constituir 
como fator não só de separatismo, diz o New York Times, mais do 
que isso, de agitação social, de receios não apenas para o Brasil, 
mas para todo o Continente. (CASTRO, 14 nov. 1960) 

 

Sobre esta matéria jornalística, Castro afirmou que não concordava que 

houvesse sentimento separatista no Brasil, assim como não achava "que a agitação 

social se promovesse à base apenas da miséria reinante no Nordeste." (CASTRO, 

14 nov. 1960) Contudo, alertou para a gravidade da situação, lembrando que ao 

mostrá-la na obra "Geografia da Fome" foi considerado anti-patriótico, mas que  

agora o New York Times propaga pelo mundo este fato que não se podia mais ser 

escondido. 

No entender de Castro, o Estado deveria estar sempre em reforma para com 

isso conseguir assimilar a pressão gerada pelos conflitos sociais sem ser por eles 

ameaçados. Estas reformas ampliariam o raio de ação do Estado, desenvolvendo 

suas instituições e aumentando a eficácia de suas políticas. 

Assim como o Estado, de modo geral, o Parlamento em particular: 

 

O Parlamento deve ser sempre uma caixa de ressonância que faça ecoar 
os anseios da opinião pública brasileira. Só assim se compreende, 
possamos ter o direito de nos chamar representantes do povo. Devemos ter 
os ouvidos alerta para ouvir, para sentir e para compreender o que sai dos 
vários recantos do Brasil (...) Vivemos uma fase de transmutação histórica 
do Brasil. Não é apenas a sua emancipação econômica que se consuma, 
mas sua emancipação integral, econômica, social e cultural, na mais alta 
extensão da palavra. Esta Câmara deve verificar e seguir as expressões e 
os passos mais significativos deste movimento de emancipação total da 
história brasileira, no que tem de mais espontâneo e que é a própria 
expressão da compreensão popular. (CASTRO, 25 nov. 1960) 

 

A noção de opinião pública surgia em Castro descolada de sua base social, 

era a anteriormente comentada ―consciência coletiva‖. Difusa, ela traduzia o clamor 

popular, marcava o traço idealista da formação política de Castro e baseava sua 

idéia de democracia como sendo o governo desta maioria sem rosto, ou seja, sem 

correlação com a estrutura produtiva da sociedade. 

O livro de Carolina Maria de Jesus, intitulado "Quarto de Despejo" foi saudado 

por Castro como sendo uma obra que representa surgimento de uma nova literatura 

no Brasil, de caráter social. Sua autora não é erudita nem literata profissional, mas 

uma representante do povo que conhece os problemas brasileiros, como declarou: 



"presto homenagem a essa autora, a essa pobre mulher que viveu a fome e que 

sofreu a fome..." (CASTRO, 25 nov. 1960) e que tratou o assunto sem demagogia e 

sem interpretações filosóficas ou sociológicas. 

O elogio à Carolina Maria de Jesus era também o elogio à simplicidade, uma 

crítica à carga excessiva de análises filosóficas e sociológicas para se tratar dos 

assuntos do povo. Era um reforço a sua luta pela desmistificação da realidade 

social, entendendo-a como a retirada de tudo que seja acessório à realidade objetiva 

dos fatos.  Quando declarou que ela ―conhece os problemas brasileiros‖ estava 

dizendo que conhecer era vivenciar, não teorizar, estava reforçando sua crítica 

empirista aos demagogos que falavam em nome dos pobres, mas nunca tinham 

posto os pés em um mocambo, como ocorreu com a polêmica em Recife. 

A empolgação de Josué de Castro provavelmente foi reforçada pela busca de 

seu amigo, Sartre, que neste mesmo ano veio ao Brasil e proferiu palestras nas 

quais problematizava a existência de uma literatura popular no Brasil. Esta literatura 

apresentaria problemas estéticos novos, pois exprimiria uma realidade contraditória, 

não abordada pela literatura clássica ou burguesa.  

Além de o conteúdo ser distinto, a literatura popular brasileira (diante de sua 

jovem burguesia) deveria procurar seus autores ―no povo mesmo‖. ―Nesse sentido, 

num país em luta contra o subdesenvolvimento, a literatura teria a função de mover 

esse público a tomar consciência de seus problemas e de suas possibilidades‖. 

(ROMANO, 2005, p.30) 

Nesta oportunidade, Castro aproveita a homenagem que faz ao livro "Quarto 

de Despejo" para polemizar com quem rotula tudo sob o nome de comunismo, 

analisando:  

 

Esta a homenagem que quero fazer a um livro que para alguns 
energúmenos não passa de comunista, porque é comunismo tudo 
aquilo que é verdade contra os aproveitadores do suor do povo, mas 
que para os homens de visão, como é o caso de Dom Helder 
Câmara, nada representa de comunista, mas constitui um grito de 
protesto contra a injustiça social que nos assola e nos acabrunha. 
(CASTRO, 25 nov. 1960) 

 

Dom Helder, que escreveu a apresentação do livro supracitado, foi muito 

elogiado por Castro, o qual fez questão de ler em plenário um trecho de um discurso 

do religioso, publicado no Correio Braziliense, para que o mesmo ficasse registrado 



nos Anais do Congresso. Em seu texto, Dom Helder falou de "promover o terceiro 

mundo, êste mundo dos desgraçados, das nações proletárias que se devem opor 

aos dois blocos gigantes que querem esmagar tôda a humanidade..." (CASTRO, 25 

nov. 1960) "Essa posição de Dom Helder Câmara, de terceiro mundo, que é nossa 

posição, equidistante de todos os fabricantes, fazedores e aproveitadores de guerra, 

merece ser respeitada por essa Casa do Parlamento". 

Ora, a proposta de Dom Helder Câmara de conclamar as ―nações proletárias‖ 

a se opor aos ―dois blocos‖, constituía-se numa forma de defesa da política do não-

alinhamento, a qual deveria defender os interesses dos países subdesenvolvidos 

simultaneamente contra a exploração imperialista e a ―ameaça antidemocrática‖ do 

comunismo. Castro afirmou ser essa a ―nossa posição‖, o que deixava claro que sua 

postura política apesar de mais crítica, alinhava-se com a luta dos países do 

Terceiro Mundo70, assim caracterizado por Hobsbawn (1995, p.350):  

 

(...) todos eram pobres (comparado ao mundo desenvolvido), todos 
eram dependentes, todos tinham governos que queriam 
―desenvolver‖, e nenhum acreditava (...) que o mercado mundial 
capitalista (isto é, a doutrina de ―vantagem comparativa‖ dos 
economistas) ou a empresa privada espontânea internamente 
alcançassem esse fim. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Por fim, Josué de Castro elogiou Dom Helder com as seguintes palavras: 

"Veja V. Exª que alta posição de compreensão, de tolerância e de identificação com 

os destinos do Brasil, com os destinos do mundo!" (CASTRO, 25 nov. 1960) A 

relação entre Dom Helder Câmara e Josué de Castro é amplamente reconhecida por 

Nascimento (2010), o qual analisa que as políticas de Segurança Alimentar e 

Nutricional (SAN) têm, até os dias atuais, suas referências nas formulações de 

Josué de Castro, Dom Hélder Câmara71 e Betinho: ―Foram verdadeiros semeadores 

de instituições governamentais e da sociedade civil que caracterizam as ações 

públicas nessa área‖. (NASCIMENTO, 2010) 
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 Os Estados pós-coloniais que surgiram depois da Segunda Guerra Mundial foram agrupados sob o 
rótulo de Terceiro Mundo, ―diz-se que este termo foi cunhado em 1952, em contraste com o ‗Primeiro 
Mundo‘ dos países capitalistas desenvolvidos e o ‗Segundo Mundo‘ dos países desenvolvidos 
comunistas‖.  (HOBSBAWN, 1995, p.349) 
71

 Dom Helder tem uma frase interessante sobre a pobreza no Brasil: ―Se eu dou comida aos pobres 
eles me chamam de santo. Se eu pergunto por que os pobres não têm comida, eles me chamam de 
comunista...‖ (NASCIMENTO, 2010) 



Em, outra oportunidade, realizou uma breve comunicação para tratar "do 

patrimônio moral e da dignidade do Congresso". Analisou a acusação que o 

deputado Souto Maior (PTB/PE) fez contra o Superintendente da Campanha da 

Merenda Escolar, do Ministério da Educação, o Coronel Walter Santos e advogou 

que tanto conhecia a idoneidade do acusado quanto conhecia os motivos do 

acusador: "móveis puramente de índole política, de rancor e despeito pessoais, sem 

nenhuma base real". (CASTRO, 08 mar. 1961)  

O Coronel Walter Santos era médico, nutrólogo e mestre de escola do colégio 

militar do Rio de Janeiro quando assumiu a Campanha da Merenda Escolar, 

instituída em 31 de março de 1955 e, no ano seguinte, auxiliou na elaboração do 

Plano Nacional de Abastecimento. Josué de Castro lamentou que o Sr. Walter 

Santos estivesse sendo atacado, quando a diferença do deputado Souto Maior era 

com ele (Castro), "com aquêle que criou a Campanha da Merenda Escolar"72. Enfim, 

declarou que o ódio de Souto Maior advêm do fato dele "não ser subalterno das 

suas aspirações de ordem política, com as quais não concorda". (CASTRO, 02 mar. 

1961) 

Em meio ao seu aparte, Josué foi atacado verbalmente por Souto Maior 

"Estou solicitando apenas que não faça um discurso paralelo, como é costume de V. 

Exª ao apartear seus colegas" (SOUTO MAIOR, 02 mar. 1961) Em seguida, o 

mesmo prosseguiu afirmando que seria necessário fixar um critério para a 

distribuição do leite, o qual fosse compatível com a população escolar de cada 

estado, "Isto para evitar, como acontecia, que nas vésperas das eleições, o leite 

fôsse todo desviado para Pernambuco, a fim de eleger o deputado Josué de Castro 

a esta Casa". (Souto Maior, 02 mar. 1961)  

Retrucou Castro: "Não é verdade. O Coronel Walter Santos não esteve lá, o 

leite foi dado ao Brasil inteiro. V. Exª faz êsse discurso apenas para que o Sr. Jânio 

Quadros o demita porque êle é um recomendado meu" (CASTRO, 02 mar. 1961) 

Na semana seguinte Josué de Castro apresentou outra queixa contra a forma 

como o seu aparte, realizado no momento da acusação (sobre o caso da merenda 

escolar), foi publicado no "Diário do Congresso Nacional": "Dos meus apartes, havia 
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 Na presidência do Conselho da FAO Josué de Castro promoveu a realização da Terceira Conferência Latino-
Americana de Nutrição, em 1953, na Venezuela. Também idealizou uma ―reserva internacional contra a fome‖ 
para ajudar países em situação emergencial. Como parte das discussões da Terceira Conferência Latino-
Americana sobre Nutrição iniciou-se a Campanha de Merenda Escolar em 1954. Dois anos depois, em 1956 a 
Campanha de Merenda Escolar passa a ser nacional, adotando a proposta da Comissão Nacional de 
Alimentação (CNA). Atualmente é o programa mais antigo e mais abrangente de toda a América Latina. 



sido suprimida tôda a sua substância, todos os meus energéticos e veemente 

protestos, certamente por serem considerados excessivamente violentos".  

(CASTRO, 08 mar. 1961) Declarou-se, portanto decepcionado com a fraude, que 

havia transformado o Diário do Congresso "numa fôlha qualquer, tipo Tribuna da 

Imprensa", especializado em ofender a honra alheia. 

Em discussão anterior o deputado pernambucano Souto Maior acusou Josué 

de Castro de ter sido eleito "com o leite em pó do FISI e da Merenda Escolar". 

Portando, nesta ocasião, Castro rebateu as críticas afirmando que havia sido o 

deputado mais votado do Nordeste "cuja votação no último pleito procedeu em sua 

maior parte do eleitorado consciente de uma capital politicamente amadurecida 

como é a cidade do Recife". (CASTRO, 08 mar. 1961) 

 Castro comprovou a falsidade das suas acusações alegando que o 

superintendente Walter Santos assumiu apenas em 1959 _ quando ele já tinha sido 

eleito Deputado Federal. Ainda alegou que em 1954 fazia oposição a Café Filho e 

em 1958 a Merenda Escolar era controlada pela Secretaria de Educação de 

Pernambuco cujo governador, General Cordeiro de Farias, Josué também fazia 

oposição. 

Em aparte posterior o deputado Souto Maior acusou Castro de ser um 

mistificador, o qual rebateu: "não é o pensamento do Brasil". Isto porque a aquisição 

dos alimentos utilizados pela Campanha da Merenda Escolar se dava em nível 

Federal, sendo o leite trazido de doações dos Estados Unidos e Canadá, restando 

ao Brasil o custeio do transporte marítimo, o que traria um elevado custo ao país. 

Nisto rebateu Josué que o DNOCS havia realizado o serviço de 

terraplanagem no terreno da indústria que Souto Maior era presidente, prometendo 

trazer ao plenário os documentos comprobatórios. Fato este que não teve tempo de 

realizar. 

"O Nordeste, como sabemos, é exposto a calamidades e cataclismos. A maior 

parte dêles, entretanto, não é natural. São criados pelo homem (...)‖. Deste modo, 

Castro atribuiu às obras do Pôrto de Recife como agente desencadeador de 

"correntes de sentidos diferentes que, agora, ameaçam o velho baluarte de Olinda". 

(CASTRO, 07 jul. 1961) Assim, fez seu apelo ao presidente da República para que 

enviasse logo ao Congresso uma mensagem de abertura de crédito (no valor de 70 

milhões de cruzeiros) necessária para prosseguir as obras e com isso, defender a 

cidade de Olinda do avanço do mar. Em seguida, apelou ao Congresso para que 



coloque esta mensagem presidencial em regime de urgência assim que a mesma 

chegar. 

No dia seguinte ao conturbado 25 de agosto de 1961 (dia da renúncia do 

presidente Jânio Quadros) Josué de Castro foi ao Plenário solicitar o adiantamento 

da votação do projeto da Fundação Universidade de Brasília. O seu pedido de 

preferência para discussão e votação foi negado, tendo sido alegado que o Brasil 

estava passando por um momento crítico, o que dificultaria a discussão em 

profundidade do tema em pauta. Darci Ribeiro, no livro ―Universidade para que?‖ 

afirmou que grande foi a luta para a criação da UNB e ainda que muita gente era 

contrária à proposta. 

Inicialmente Josué parecia não estar tão preocupado com a posse do vice-

presidente, além de achar que perder tempo com especulações de nada valeria. Na 

sua visão, até que surgisse algum fato concreto, o correto seria trabalhar para o país 

não parar. Para reverter este quadro de imobilismo, Castro afirmou que a crise pela 

qual passava o país ao invés de inviabilizar, ao contrário, justificaria a urgência de 

seu pedido, visto que era o subdesenvolvimento que gerava o grave momento 

político nacional. Logo o remédio para a crise deveria: 

 

Um plano de desenvolvimento autêntico, para cuja realização se 
tornam imprescindíveis capitais, técnica e consciência da realidade 
social do País (...). Tem faltado ao Brasil esta consciência integral de 
sua realidade e os recursos técnicos, os meios de tecnologia 
científica para aproveitar, de maneira racional, as suas possibilidades 
naturais e emancipar-se do seu estado de subdesenvolvimento. 
(CASTRO, 26 ago. 1961) 

 

Em sua argumentação, Castro alegava que o desenvolvimento da consciência 

sobre a realidade social brasileira evitaria o erro das importações de modelos 

estrangeiros, mas para que isto ocorresse seria preciso que houvesse "um bom 

lastro de cultura". De modo semelhante, Darci Ribeiro declarou o nobre ideal que os 

movia: ―Nós que lutamos para ver surgir a Universidade de Brasília (...) sempre a 

pensamos como a Casa da Consciência Crítica em que o Brasil se explicaria e 

encontraria saída para seus descaminhos." (CPDOC, 2012) 

É então que cresce o papel estratégico das universidades no 

desenvolvimento nacional, não apenas uma reunião de escolas profissionais, como 



os institutos técnicos, mas enquanto lugares cuja alma se assente nos pilares da 

"pesquisa, formulação, difusão e defesa da cultura". (CASTRO, 26 ago. 1961) 

É interessante frisar que a concepção de educação apresentada por Castro 

no segundo mandato transcendia a perspectiva do aumento da produtividade 

nacional, como relatada em discursos do primeiro mandato. Agora a educação havia 

ser tornado também um lugar de “consciência da realidade social do País‖, mais do 

que apuramento técnico, visava o crescimento da consciência dos problemas 

nacionais. 

O interesse nacional surgia então como justificativa maior de Castro para a 

defesa da Universidade de Brasília, como destacou nestes dois trechos de seu 

discurso: "Nesta hora, quero apenas dizer que o projeto que cria a Universidade de 

Brasília, cria uma universidade autêntica e a serviço dos autênticos interêsses do 

desenvolvimento nacional." (CASTRO, 26 ago. 1961) Mais à frente reforçou:       

 

Ora, cumpre ao homem de pensamento e ao legislador aclamar e 
ocupar a juventude de nosso País de uma consciência não só cívica, 
mas científica, econômica e moral, capaz de compreender a nossa 
realidade e servi-la dentro dos autênticos interêsses nacionais. 
(CASTRO, 26 ago. 1961) 

 

Explicou Josué que a Universidade de Brasília iria adotar uma divisão por 

institutos, mas de forma diferente da Universidade do Brasil, por exemplo, a qual 

Josué se apresenta como fundador e diretor do Instituto de Nutrição. Na 

Universidade do Brasil os Institutos são ligados a uma escola, ou seja, visa uma 

profissionalização. Já no caso da Universidade de Brasília o conhecimento gerado 

ficará "a serviço de tôdas as profissões que giram dentro da própria Universidade". 

(CASTRO, 26 ago. 1961), promovendo a integração dos saberes. Sobre isto, Darci 

Ribeiro declarou que o modelo da UNB ―surgiu em contraposição às instituições 

existentes, consideradas obsoletas, veio do interrompido projeto da Universidade do 

Distrito Federal (UDF), impulsionado por Anísio Teixeira na década de 1930‖. 

(CPDOC, 2012) 

Assim o benefício da Universidade de Brasília não se limitaria a ela, mas se 

estenderia ao dar um bom exemplo para as outras universidades, pois trabalhará de 

forma humanística e integrada os conhecimentos, combatendo o que Castro chamou 

de "pulverização dos conhecimentos", o que gera: "Essa pulverização dos 

conhecimentos sob a forma de especialização, forma o que alguns chamam de 



novos bárbaros, homens cada vez mais cultos e cada vez mais míopes e 

limitados..." (CASTRO, 26 ago. 1961) 

Sem medo de ousar e na defesa desta experiência inovadora no campo 

educacional, Josué de Castro demonstrou um pouco do seu espírito intrépido, ao 

declarar: "Mas me coloco dentro do conceito de que tudo aquilo que um dia nos 

pareceu heterodoxo e heresia se transforma, no futuro, em ortodoxia". (CASTRO, 26 

ago. 1961) 

Mesmo estando vivendo no dia-a-dia sob o signo da ciência, Castro lamentou 

que, ―em matéria de formulação política e estrutura institucional, continuamos a viver 

no Brasil num período pré-científico." (CASTRO, 26 ago. 1961) Anteriormente já foi 

comentada esta busca por uma política científica, menos doutrinária, baseada em 

fatos reais e apoiada nas ferramentas do planejamento e na racionalidade do 

Estado.73  

Em seu raciocínio, a constituição de mais uma universidade poderia promover 

a democracia brasileira e até futuramente evitar crises como a que o país estava 

passando no momento. Nesta ocasião, amplia seu conceito de democracia, 

afirmando: ―É no sentido da defesa da democracia que se impõe a criação de uma 

universidade dêsse gênero, não da democracia em termos vagos (...) Democracia é 

direito de viver. E para viver é preciso antes de tudo, saber, (...)". (CASTRO, 26 ago. 

1961) 

Dois dias depois, em 28 de agosto de 1961, Josué de Castro percebeu a 

dimensão da crise institucional brasileira e afirmou que o Congresso estava em 

vigília na salvaguarda da legalidade e da constituição e se colocava como uma 

espécie de "caixa de ressonância da nacionalidade", recebendo manifestações do 

povo brasileiro na defesa de seus direitos.  

Assim, apresentou em plenário um documento assinado por "representantes 

das classes trabalhadoras e estudantis de Brasília‖, os quais não acreditam no 

discurso corrente no qual o Brasil estaria dividido entre "democratas e comunistas e 
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 Esta falta de racionalidade científica já havia sido analisada por Sérgio Buarque de Holanda em seu 
Raízes do Brasil, um autor admirado e citado por Josué de Castro. Em Geografia da Fome Sérgio 
Buarque de Holanda é central em sua análise do atraso nacional, o qual aponta além da lógica do 
―fique rico‖, o fato do Estado não interferir com a neutralidade e a racionalidade necessária, como 
escreveu: ―... Em última análise, esta situação de desajustamento econômico e social foi 
conseqüência da inaptidão do estado político para servir de poder equilibrante entre os interesses 
privados e o interesse coletivo‖. (CASTRO, 1984, p.24) 



que temos que escolher, seja o caminho da democracia, seja o caminho do 

comunismo" (CASTRO, 28 ago. 1961) 

Para desmontar este raciocínio Castro, além de apresentar o abaixo-assinado 

pela legalidade, argumentou que são chamados de antidemocráticos os que 

―desejam cumprir o direito de autodeterminação do Brasil e ver ser respeitada a 

vontade soberana do povo‖ e aqueles chamados democratas são os ―que querem 

conspurcar a constituição‖. Assim, não são democratas os golpistas, como ―não são 

comunistas aqueles que querem defender os direitos do povo sagrado e 

consagrados pela constituição‖. (CASTRO, 28 ago. 1961) 

Em 30 de agosto de 1961 fez uma declaração coletiva de voto. Nela, Josué 

de Castro declarou "Sim" à manutenção do presidencialismo, visto que considerou 

inoportuno o momento da reforma do regime político nacional. Buscou com isso, 

garantir a posse do presidente João Goulart e votou juntamente com: José Joffily; 

Armando Carneiro; Hélio Ramos e Andrade Lima Filho. 

Em sua exposição reclamou que alguns chefes de Forças Armadas se 

arrogam do direito de falar em nome de toda a Força, como também em nome da 

Nação, apresentando falsamente uma unidade de fato inexistente no meio militar. 

Além disso, estão ocultando que o Brasil está se manifestando contra a opressão 

policial "apesar da censura reinante e do verdadeiro estado de sítio não declarado 

no País". (CASTRO, 31 ago. 1961) 

Prossegue Castro analisando que tais manifestações denotam que "o Brasil 

inteiro critica acerbamente a atitude despótica e inconstitucional dos eventuais 

chefes das Fôrças Armadas". (CASTRO, 31 ago. 1961) Afirmou que o documento 

dos militares enviado pelo presidente Raniere Mazzili para apreciação da Comissão 

Mista do Congresso não tinha base constitucional alguma e representava: 

 

(...) atestado iniludível assinado pela autoridade máxima do Brasil de 
um movimento sedicioso de um pequeno grupo de militares contra a 
constituição e contra a legalidade. Porque a verdade é estes chefes 
da Forças Armadas não poderiam falar por elas sem consultá-las (...) 
Logo, configura-se um abuso de poder, um atentado ao regime 
constitucional, sendo por isso que desejo que o Parlamento arquive 
este documento para que ele sirva de corpo de delito para o 
processo que a História vai contar, mas também para o processo 
criminal a ser instaurado contra aqueles que, abusando do poder, 
vieram conturbar a nação e fingindo e mistificando que estavam 
defendendo a ordem, vieram provocar a desordem, a discórdia, a 



tensão social e a inquietação em toda a família brasileira. (CASTRO, 
31 ago. 1961) 

 

Nega, então, o parecer da Comissão Mista declarando que por mais que 

fosse um parlamentarista convicto, seria amesquinhar e degradar este regime 

"assinar esta emenda sob a ameaça das baionetas". (CASTRO, 31 ago. 1961) 

Neste dia Castro foi novamente ao Plenário da Câmara dos Deputados para 

exibir outro manifesto: o dos intelectuais brasileiros contra o impedimento da posse 

do presidente João Goulart. Apresentado em nome da "inteligência do País" este 

manifesto foi percebido como sendo um documento no qual a cultura se colocava 

"acima dos interêsses, acima de dissensões ideológicas e partidárias". (CASTRO, 31 

ago. 1961)  

A cultura como um ente sem rosto que paira sobre as classes e os interesses 

dos grupos é mais uma das idealizações de Castro, o qual oscila constantemente 

entre o realismo objetivista e o idealismo, principalmente quando, em seus discurso, 

comenta sobre temáticas genéricas como Estado, opinião pública, consciência 

coletiva, partidos políticos e democracia. 

"Assinado por pessoas da mais alta significação da intelectualidade 

brasileira‖, este manifesto representou para Castro a prova cabal de que 

 

(...) pelo menos a inteligência brasileira, a elite do pensamento, o 
patrimônio cultural do País, os que pensam, sentem e representam 
as tradições de nossa terra e de nossa gente, se pronunciaram para 
criticar, para opor a força de sua inteligência ao despotismo 
prussiano dos falsos chefes militares. (CASTRO, 31 ago. 1961) 

 

Ainda, ao declarar seu voto sobre a emenda constitucional que instituía o 

regime parlamentarista Castro declarou: "sempre fui parlamentarista, tendo assinado 

todas as proposições encaminhadas com êste objetivo (...) Considero o regime 

parlamentarista como um sensível aprimoramento do nosso sistema político, 

possibilitando maior eficácia a ação governamental no interêsse do povo". 

(CASTRO, 01 set. 1961) 

Contudo, o momento de crise institucional porque passava o país mostrava 

ser inoportuno para se realizar uma reforma constitucional desta magnitude, assim, 

"Adotar o regime parlamentarista nesta infeliz eventualidade seria, a meu ver, 



degradar os altos objetivos dêste regime político, no qual deposito as mais ardentes 

esperanças." (CASTRO, 01 set. 1961) 

Para além desta intitulada "razão moral" _ de não agir coagido pelas forças 

armadas _ existia para Castro uma "razão política" para rejeitar naquele momento o 

parlamentarismo: isto seria injusto com o presidente João Goulart, que tinha sido 

eleito pela soberana vontade do povo com um mandato que lhe outorgava poderes 

bem mais amplos. Por estes dois motivos expostos, votou Josué de Castro contra a 

emenda parlamentarista. 

Tendo sido aprovado pelo Congresso o regime parlamentarista, Castro apelou 

para que ele trouxesse ―um pensamento político renovador, capaz de impulsionar 

com firmeza e decisão, as reformas estruturais imprescindíveis ao autêntico 

desenvolvimento". Assim, o esforço pela pacificação nacional deveria ocorrer 

colocando os ―verdadeiros interêsses da coletividade‖ à frente das discordâncias dos 

grupos, caso isto não aconteça "o Brasil engolfará na luta fraticida que pode ser 

evitada neste momento crítico da vida nacional". (CASTRO, 01 set. 1961) 

Foi então com o espírito apaziguador que Josué de Castro, em nome da 

Frente Parlamentar Nacionalista, apontou a necessidade de se modificarem os 

quadros governamentais, a fim de fazer uma renovação por completo do ambiente 

político, colocando para isto todos os componentes desta Frente à disposição no 

novo governo parlamentarista: "Cumpre, assim, pôr a serviço da nova estrutura 

política, homens que não estejam comprometidos com os erros, as abdicações e os 

desvios, que levaram à ruína o regime que expira (...)" (CASTRO, 01 set. 1961) 

Passados três meses, Josué de Castro voltou a se pronunciar em um aparte 

feito durante a exposição do Primeiro-Ministro, Sr. Tancredo Neves, sobre o Projeto 

de Reforma Tributária. Nesta ocasião, último pronunciamento como Deputado 

Federal, Josué de Castro manifestou sua preocupação com a crise econômica, com 

a espiral inflacionária e discordou de Tancredo, por não achar que a inflação fosse 

produto do subdesenvolvimento, como alegava o primeiro Ministro. 

Na perspectiva de Castro, o Brasil sempre foi subdesenvolvido e nem sempre 

teve inflação, logo, o que estava causando a inflação não era o subdesenvolvimento 

em si, mas ―a tentativa de lutar contra ele de maneira inadequada e inoperante‖. 

Deste modo, declarou Josué: 

 



(...) é o desenvolvimento desequilibrado que provoca a inflação, não 
um subdesenvolvimento estático, mas o processar-se de um 
desenvolvimento que está longe de atender as necessidades básicas 
da economia, foi o desenvolvimento setorial cuidando demasiado de 
uma indústria artificial e não da autêntica indústria que nós 
necessitamos, foi o abandono da agricultura, conduzindo ao estado 
de fome em que vivemos, foi a limitação do desenvolvimento a um 
setor nacional, abandonando e deixando de parte zonas como o 
Nordeste e a Amazônia. (CASTRO, 10 dez. 1962) 

 

Assim, o processo de desenvolvimento estava sendo tão nocivo ao país 

quanto o subdesenvolvimento, pois não estava atendendo as necessidades 

econômicas básicas, com um abandono da agricultura e das regiões Norte e 

Nordeste. Desigualdade econômica, desequilíbrio setorial e abismos regionais eram 

problemas que precediam qualquer outra solução desenvolvimentista, mas a crise 

institucional forçou alianças que paralisaram suas modificações. 

Defendendo uma revisão dos itens que seriam tarifados e suas alíquotas, 

Castro explicou que ocorria uma cadeia no repasse nos custos de produção, a qual 

deveria ser melhor analisada para não sobrecarregar os preços dos alimentos, 

conforme expôs:  

 

O custo de produção dos produtos de alimentação está ligado aos 
produtos industriais, muitos deles taxados pelo novo código 
tributário... E as classes proletárias, que já não suportam mais, talvez 
descreiam da modificação do regime que não lhes trouxe solução, 
mas antes, agravamento a sua situação já desesperadora. 
(CASTRO, 10 dez. 1962) 

 

Conforme declarou Josué de Castro, não seria aumentando impostos que se 

controlaria a inflação, mas ao contrário, retirando impostos de setores estratégicos 

de modo que estimulasse a produtividade da indústria e agricultura nacional, dando 

prioridade aos gêneros de primeira necessidade.  

Diante de todas estas passagens expostas, as quais representam com a 

maior fidedignidade a participação parlamentar de Josué de Castro no seu segundo 

mandato, pode-se observar que ele em nenhum momento se reportou aos seus 

eleitores, sempre aos gestores, sejam eles presidente da república, colegas 

parlamentares ou ministros. Por exemplo, quando foi se defender das acusações do 

deputado Souto Maior, afirmou falar em defesa do ―patrimônio moral e da dignidade 

do Congresso‖.  



Na ocasião da instabilidade institucional decorrente da renúncia de Jânio 

Quadros, deu-se pela primeira vez a extensão do apelo de Castro aos 

―representantes do povo‖, conforme se observa no trecho a seguir: 

 

Daí a necessidade de terem os homens responsáveis neste País, os 
representantes do povo e as elites governantes, consciência clara 
desse momento histórico". E aconselhava: "devemos ver onde estão 
os perigos, os meios e os recursos dos quais podemos lançar mão 
para vencer essa situação difícil. (CASTRO, 05 dez. 1960) 

 

Enfim, Josué falava do Estado e para o Estado brasileiro, o qual sonhava em 

ver gerenciado racionalmente, a fim de viabilizar o planejamento de ações contra a 

fome. Às vezes falava em nome do Nordeste (―região a qual represento‖), às vezes 

falava em nome da segurança nacional, ameaçada pelo descaso das autoridades 

com a fome do povo e às vezes falava em nome do Brasil, quando prestava contas 

de suas viagens ao exterior. 

Josué de Castro foi um homem público, com ou sem mandato, acompanhou a 

gênese e as transformações do nacional-desenvolvimentismo e renunciou, em 10 de 

outubro de 1962, ao mandato de Deputado Federal na legislatura 1959-1963, para 

exercer o cargo de representante do Brasil junto aos Organismos das Nações 

Unidas com sede em Genebra. Embalado pelo avanço das lutas pós-coloniais e 

revoluções populares nos países do chamado Terceiro Mundo, Castro volta a se 

dedicar inteiramente à política internacional em mais uma frente de luta contra a 

fome: o combate ao imperialismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Entrevista com Deputado Josué de Castro, 

Data: 01/07/1959 

Autoria: Luiz Santos;  

Entrevista com Deputado Josué de Castro, 
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Reunião de petebistas na residência do deputado 

Josué de Castro. (Data: 01/06/1959) Autoria: Venê 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

 

Após a experiência parlamentar, Josué de Castro voltou à ONU munido de 

uma visão menos tecnicista e mais politizada dos problemas da fome, sem 

antagonizar racionalidade e eficiência com política e ideologia. 

No decorrer dos dois mandatos Josué de Castro se afastou gradualmente do 

romantismo científico e foi se aproximando do pragmatismo político, alinhando cada 

vez mais suas posturas com a perspectiva nacionalista e com a bandeira da reforma 

agrária. 

A mudança no perfil médico-intelectual de Josué de Castro baseou-se 

principalmente: na busca pragmática por resultados e na crescente polarização do 

cenário político nacional e internacional, forçando-o a tornar mais claros seus 

posicionamentos em situações concretas.  

Estudo do abastecimento com Josué de Castro  
Data: 04/03/1959 
Arquivo público do Estado de São Paulo 

 

A alma do Josué é dessas que 
pode ajudar os brasileiros a se 
assumirem como povo orgulhoso 
de si, orgulhoso de sua 
mestiçagem, orgulhoso de suas 
características e um povo capaz de 
definir um projeto próprio.   

(Darcy Ribeiro) 

 

Embaixador do Brasil na ONU (1963) 



Em suas falas, de modo geral, o povo aparecia como forte, honesto e muito 

sofrido e as elites como incipientes e parceiras do Estado nas tarefas de implantar 

as ações de desenvolvimento nacional. Acompanhou plenamente todas as principais 

temáticas da época: luta nacionalista, teses da CEPAL, Plano de Metas de Juscelino 

e reformas de base.  

Deste modo, ser heterodoxo para Castro era adotar uma postura de 

resistência, numa época de Guerra Fria em que a racionalidade parecia estar 

enevoada pelas doutrinas. Sua ênfase migrou da questão da paz mundial e da união 

entre os povos para a questão nacional e regional, combatendo os 

sentimentalismos, buscando mais objetividade e rigor técnico nas análises: pleiteava 

a modernização do Estado sob a forma de políticas de planejamento.  

Com isso, passou a inserir o problema nordestino num quadro da chamada 

―questão regional‖, tendo a SUDENE como principal via de intervenção estatal. Por 

meio dela o Estado, maior agente das transformações sociais, deveria corrigir os 

erros do mercado e incluir com planejamento as demandas da sociedade 

Mediante a análise dos discursos proferidos por Josué de Castro no plenário 

da Câmara dos Deputados, pesquisados no Diário do Congresso Nacional e nos 

Anais da Câmara dos Deputados, percebe-se que ao longo dos seus dois mandatos 

ele se manteve fiel à temática da fome no Brasil, alternando seus enfoques: ora 

diagnosticando suas causas, ora apontado os caminhos de seu combate, assim 

como apontando as conseqüências da permanência da fome para a política 

nacional74.  

Outra característica que o acompanhou nos dois mandatos foi o protagonismo 

que tinha o Estado em suas intervenções. Para Castro o planejamento 

governamental seria a saída para o desenvolvimento nacional e o ―povo‖ (ou as 

massas, como falava) sempre que surgia nos seus discursos era como alvo das 

políticas públicas, com exceção do apelo que fez para este garantir a posse de João 

Goulart.  

De modo geral, o povo aparecia como forte, honesto e muito sofrido e as 

elites como incipientes e parceiras do Estado nas tarefas de implantar as ações de 

desenvolvimento nacional.  
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 Na sua visão médica: diagnóstico, prognóstico e intervenção 



Assim como Maquiavel se preocupou com a ―grande política‖ (nos termos de 

Gramsci), voltada para a reformulação das instituições, Josué de Castro também se 

dedicou a esta empresa em seus mandatos, discutindo os caminhos que as 

instituições brasileiras deviam trilhar para desenvolver o país.  

Seu maior temor era que o debate ideológico pertinente à atividade político-

parlamentar o afastasse dos seus objetivos iniciais e da realidade material da 

população. Assim, buscou construir padrões legislativos racionais, conforme ele 

achava que deveriam ter os países desenvolvidos, apelando constantemente para 

que o Estado, em suas ações, reduzisse a burocracia e canalizasse seu foco para 

as necessidades do povo e com isso ganhasse eficiência e legitimidade política. 

Aliás, a busca por legitimidade política fazia parte do que se poderia chamar 

do ―ciclo do desenvolvimento real‖, o qual previa que os benefícios do 

desenvolvimento econômico deveriam se estender para toda população brasileira. 

Só isto, poderia garantir a manutenção da ordem político-jurídica e, 

conseqüentemente, a estabilidade necessária para as instituições aprimorarem seu 

funcionamento. Com isso o Estado poderia ganhar força suficiente para enfrentar 

pressões internas e externas e garantir mais desenvolvimento. 

Apenas compreendendo o papel que a estabilidade jurídico-política possuía 

no projeto de ―saída do subdesenvolvimento‖ é que se pode entender o porquê das 

constantes advertências feitas por Josué de Castro sobre o risco de uma ―convulsão 

social‖, caso o desenvolvimento não transcendesse um pequeno grupo de 

privilegiados. Na sua preocupação com a segurança nacional, o ―inimigo interno‖ era 

a fome, a prosperidade carecia de estabilidade e as reformas estruturais tinham que 

ser construídas pela via institucional.  

Josué de Castro não era contra a revolta explosiva, mas a percebia _ como 

expressou muito bem na análise do caso cubano _ como o último recurso de um 

povo desesperado, como produto da falta de habilidade política e de diálogo por 

parte das elites. Ele afirmou que os Estados Unidos ―jogou Cuba no colo da União 

Soviética‖ porque não soube reconhecer a necessidade do povo e lhe dar autonomia 

política. Também temia que isto acontecesse com os camponeses brasileiros, 

esquecidos pelo governo, o que fazia do Nordeste uma ―região explosiva‖. 

Sem se alinhar plenamente com nenhum partido, Castro se mostrou como um 

―outsider vigilante‖, expressão cunhada por Melo (2010) cuja práxis política se 

apresentou como uma ferramenta para o enfrentamento dos agentes promotores da 



fome. Assim, legislar se constituiu para Josué de Castro numa forma de 

complementar sua atividade teórica, de reconstituir um ―objeto fraturado pelo 

recorte‖, de ―construir os nexos‖ entre os problemas concretos, sua análise teórica e 

os caminhos práticos para suas soluções. 

Na forma didática como expunha suas idéias, Josué de Castro sempre fazia 

questão de discutir um problema em toda sua amplitude atingindo suas causas 

mundiais, nacionais e locais, conseqüências de médio e longo prazo, citar autores e 

líderes políticos mundiais. Este traço peculiar na forma de seu discurso advém do 

uso da lógica sistêmica, cuja origem se remonta à fisiologia médica, além de ser 

uma forma de mostrar seu saber e de construir sua identidade. Isto ficou patente ao 

se observar que era tratado por seus colegas de mandato como ―professor‖, modo 

semelhante ao que estava escrito em seu panfleto de campanha: ―votai no professor 

Josué de Castro‖, ressalta-se que no mesmo não havia indicação sobre qual o seu 

partido. 

Outro aspecto recorrente em seus discursos era a presença da relação 

economia humanizada (ideal) x desumanizada (de mercado). Para ele, a maior 

objeção ao capitalismo era de ordem moral, pois as leis de mercado não incluíam o 

ser humano em suas considerações. Para lutar contra a economia desumanizada 

Josué era bastante aberto para dialogar e acatar as mais diversas alternativas: 

exemplos da Índia, China e Israel, parcerias técnicas com os Estados Unidos, 

diálogo com as Ligas Camponesas, com empresários da Confederação Nacional 

das Indústrias. Seu ecletismo doutrinário se originava de seu pragmatismo político, 

visto que o mais importante para Castro não era agradar partidos, classes sociais ou 

promover a revolução, mas a erradicação da fome. 

Além da luta contra a fome, Josué de Castro se esforçou para conciliar os 

interesses nacionais com os da humanidade, além de ter combatido o medo 

irracional do comunismo, declarando: ―Não é com medo que se vence uma 

ideologia: mas enfrentando-a com realizações e medidas adequadas‖.  

De modo geral, pode-se considerar Josué de Castro como um nacional-

desenvolvimentista, apesar do movimento nacionalista não formar um bloco 

monolítico, nem do ponto de vista político-partidário, nem do ponto de vista 

ideológico. Contudo, pode-se identificar como nacionalistas aqueles que se 

preocupam com o destino das camadas populares e com os efeitos do capitalismo 

internacional sobre a economia nacional. Entre eles formou-se um universo comum 



de diálogo, no qual se discutiam as principais estratégias reformistas diante dos 

problemas nacionais. 

Isso rendia aos nacionalistas em geral e a Josué de Castro em particular, que 

foi um dos fundadores da Frente Parlamentar Nacionalista, a alcunha de serem 

―vermelhos‖, por mais que não houvesse vinculação necessária entre os 

nacionalistas e os comunistas. Inclusive, alguns como o deputado udenista Seixas 

Dória (SE), via que a militância nacionalista esvaziava as reivindicações dos 

comunistas, sendo ―eqüidistante‖ tanto da esquerda quanto da direita. 

No início do seu primeiro mandato parlamentar Josué de Castro manteve 

suas intervenções próximas do binômio saúde/produtividade defendido pela 

Organização Mundial de Saúde. Acreditando haver um paralelo entre o progresso 

material da ciência e o progresso moral da humanidade, buscou com mais 

freqüência uma saída para o subdesenvolvimento no incremento da técnica e da 

cultura nacional.  

Estes mesmos elementos foram retomados no segundo mandato, só que em 

outro patamar. Assim, pode-se afirmar que a mudança não ocorreu nos temas, mas 

na lógica adotada por Josué de Castro. De modo unificado, ao longo de seus dois 

mandatos, sua agenda política enfocou prioritariamente os temas: 

 

 

Figura 3: Esquema conceitual dos discursos de Josué de Castro na Câmara dos Deputados 
Fonte: Dados da Pesquisa (2012) 
 
 



É importante salientar que a expressão segurança alimentar não foi utilizada 

por Josué de Castro, mas resume perfeitamente sua proposta de integração das 

políticas de planejamento e tecnologia da produção, distribuição, armazenamento e 

de tributação diferenciada sobre os alimentos e sua cadeia produtiva. Tudo isto 

tendo por princípio que os alimentos não são mercadorias, logo, mesmo nos marcos 

do capitalismo, não deveriam ficar ao sabor das leis de mercado. 

Profundamente contrário aos preconceitos étnicos, ideológicos, de classe ou 

de nacionalidade, Josué de Castro manteve sua visão nacionalista, mas, no seu 

segundo mandato, desdobrou-a em duas dimensões fundamentais: uma regional e 

outra internacional.  

Esta luta em duas frentes pretendia reduzir os desequilíbrios internos e 

externos do Brasil. Logo, associou-se ao debate de questões internas como o 

planejamento da produção agrícola, a reforma agrária e a política de abastecimento. 

e de questões externas como a paz, a autodeterminação dos povos, as 

desigualdades dos termos de troca e da política cambial. Nesta ocasião seus 

principais interlocutores foram a SUDENE no plano interno e a ONU no externo. 

A ―questão Nordeste‖ surgiu no segundo mandato com bastante força, 

estando no centro das questões econômicas e institucionais, como parte inacabada 

do processo constitutivo do Estado republicano. Ela se confundia com a ―questão 

agrária‖, carro-chefe das reformas de base a qual fazia Castro se perguntar se 

poderia haver para ela uma alternativa institucional, frente à simples confiscação 

comunista. 

Em termos de organização política Josué de Castro buscou a experiência 

pernambucana da constituição de frentes para se desvincular da estrutura partidária. 

Assim organizou, no seu primeiro mandato a Frente Parlamentar Nacionalista, com o 

objetivo supremo de defender o território, as riquezas naturais e a indústria brasileira 

dos interesses estrangeiros, em seus objetivos não constavam os termos Reforma 

Agrária nem desigualdades regionais. Já no segundo mandato, mesmo ainda 

vinculado à FPN, Josué de Castro organizou a União Parlamentar Norte-Nordeste, 

uma frente criada para dar coesão à ação política regional.  

Percebendo que a melhor maneira de enfrentar os interesses estrangeiros era 

esclarecer quais seriam as prioridades internas, Castro, em constante sintonia com 

as demandas do seu tempo, percebeu que a luta pela paz mundial, presente nos 

discursos do primeiro mandato, havia se metamorfoseado em uma luta pela paz no 



interior da nação, por meio da promoção do equilíbrio econômico e social das 

regiões. 

A temática da Reforma agrária já se apresentava em sua obra Geografia da 

Fome, de 1946, na qual afirmou: ―Precisamos enfrentar o tabu da reforma agrária — 

assunto proibido, escabroso, perigoso — com a mesma coragem com que 

enfrentamos o tabu da fome‖. (CASTRO, 1984, p. 300) Assim, percebe-se que na 

experiência parlamentar Josué de Castro aprofundou suas reflexões anteriores, 

articulando de modo sistemático os conflitos de ordem mundial, nacional e regional, 

incorporando as contradições que por ventura surgissem destas diferentes 

instâncias políticas. 

O principal problema de se ter como matéria-prima de pesquisa as 

transcrições dos discursos e comunicações reside no fato de serem anotações 

taquigráficas, devendo ser descontadas as possíveis alterações do redator. Outro 

aspecto problemático é que o texto poderia ser revisto e modificado pelo orador, 

como acusou Josué de Castro em sua querela com o deputado Souto Maior (PTB-

PE).  

Contudo, os anais da Câmara dos Deputados foram bastante úteis para se 

conhecer o que era discutido, a seqüência cronológica dos debates e quem eram 

seus interlocutores, a fim de buscar saber: De que forma Josué de Castro, em 

seus dois mandatos de deputado federal, participou do debate político-

ideológico brasileiro dos anos 50 do século passado?  

Esta investigação percebeu que Josué de Castro acompanhou plenamente 

todas as principais temáticas da época. Inicialmente nos seus discursos predominou 

a questão da paz mundial e da união entre os povos, reflexo do cargo que ocupou 

até 1956, como presidente do Conselho Executivo da FAO.  

Apesar disso, em meados do segundo ano de mandato Josué de Castro já 

discutia o problema da seca no Nordeste, combatendo os sentimentalismos e 

buscando uma maior objetividade e rigorismo técnico nas análises: pleiteava a 

modernização do Estado sob a forma de políticas de planejamento. 

Contudo, na primeira vez em que abordou o fenômeno da seca nordestina ele 

analisou a situação como um problema estritamente nacional. Nesta época, Castro 

já reconhecia na desorganização da estrutura agrária e nas arcaicas relações de 

produção as reais fontes da pauperização da região. Contudo, afirmou que não 

queria tratar o assunto "apenas em seu aspecto restrito, em seu aspecto regional, 



em sua singularidade local, mas estudá-lo em sua correlação com o problema da 

carestia da vida e da crise econômica e social por que atravessa o País inteiro". 

(CASTRO, 11 jul. 1956) 

Por esta época, Josué de Castro se aproximou intensamente do bloco 

nacionalista, adotou as teses da CEPAL e alinhou-se ao Plano de Metas de 

Juscelino, imergindo no cenário político-ideológico brasileiro. Sobre estes sua crítica 

sempre eram as mesmas: eles não davam a devida atenção à agricultura como pré-

condição econômica para o desenvolvimento nacional, dando excessiva ênfase à 

industrialização. 

Já no segundo mandato Josué de Castro apresentou suas idéias sobre 

Reforma Agrária, a qual já vinha analisando há mais de dez anos, porém passou a 

inserir o problema nordestino num quadro de problematização da chamada ―questão 

regional‖, tendo a SUDENE como principal interlocutor e as reformas de base como 

principal bandeira. 

Também resgatou problemas de política internacional, mas com uma 

conotação de batalha antiimperialista, apoiando as lutas coloniais de libertação e as 

revoluções populares, como direitos de autodeterminação. Nesta época San Tiago 

Dantas se tornou um balizador da sua visão de política internacional independente e 

seus discursos contra a interferência política norteamericana foram bastante 

comuns. 

Em termos macro-econômicos admirava Gunnar Myrdal pela forma sistêmica 

com que articulava os fenômenos econômicos, sociais e institucionais, mas não se 

deixava enquadrar facilmente nas doutrinas dominantes. Adotava terminologias 

marxistas e um raciocínio economicista, amplamente divulgado pela II Internacional. 

Contudo, não gostava de antagonismos e muitas vezes se baseava em idealizações 

genéricas como a existência de um Estado acima das classes sociais ou de uma 

democracia que conciliasse o interesse de todos, além de adotar categorias 

universais como Humanidade, progresso moral e imperativo histórico. 

Outro forte aspecto de sua herança positivista era achar que as ideologias 

atrapalhavam o conhecimento da realidade, mistificariam as reais causas dos 

fenômenos. Achava que caberia ao Congresso desenvolver uma política menos 

ideológica e mais racional, para obter um conhecimento ―concreto‖ da realidade da 

nação, adota este termo como sinônimo de objetivo. Ser heterodoxo para ele era 



adotar uma postura de resistência, numa época de Guerra Fria em que a 

racionalidade parecia estar enevoada pelas doutrinas. 

Não fica muito difícil supor que uma personalidade com este grau de 

complexidade e ambivalências não iria encontrar muito espaço em partidos ou em 

staffs de governos. Foi por três vezes cotado para ser ministro da agricultura, mas a 

estrutura partidária o boicotou. 

Por fim, a crise institucional gerada pela tentativa de impedimento da posse 

do presidente João Goulart, a instauração às pressas do parlamentarismo e o clima 

de conspiração que reinava no Brasil gerou uma conjuntural redução dos espaços 

institucionais de militância contra a fome. Percebendo isto, Josué de Castro 

conduziu-se novamente para dialogar com a ONU, buscando na FAO um órgão de 

apoio, após voltar encantado com o XI Congresso, (no qual era chefe da delegação 

brasileira). Nele, Josué viu, com a ascensão das ex-colônias, a possibilidade de 

pensar novos modelos de desenvolvimento, recebendo meses depois, a indicação 

para ser embaixador do Brasil junto à ONU. 

Apesar de viver num ambiente intelectual de esquerda, Castro sabia que 

necessitava de habilidade política para se conduzir num contexto mundial anti-

comunista. Este amálgama tornou Castro uma síntese particular do seu tempo, com 

posicionamentos e interpretações sui generi, caracterizando-se como um 

desenvolvimentista não industrialista, um nacionalista não etapista: um novo 

intérprete do Brasil. 
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ANEXO A: ESTUDOS ACADÊMICOS MAIS RECENTES SOBRE JOSUÉ DE 
CASTRO* 

GRAU ANO TÍTULO AUTOR CURSO/ 
INSTITUIÇÃO 

 
 
DOUTORADO 

1998 Josué de Castro: para uma 
poética da fome 

Tânia Elias M. 
da Silva 

Sociologia / 
PUC - SP 

2004 A dimensão populacional na 
obra de Josué de Castro 

Rui Ribeiro de 
Campos 

Geografia / 
UNESP 

2007 O pão nosso de cada dia nos 
dai hoje... Josué de Castro e 
a inclusão da fome nos 
estudos geográficos do Brasil 

Antonio Alfredo 
Teles de 
Carvalho 

 
Geografia / 

USP 

2008 Josué de Castro: por uma 
agricultura de sustentação 

Sirlândia 
Schappo 

Sociologia / 
Unicamp 

 
 
MESTRADO 

1992 A fome no pensamento de 
Josué de Castro 

Rosana 
Magalhães 

Saúde Pública/ 
Fiocruz 

2001 Josué de Castro na 
Perspectiva da Geografia 
brasileira – 1934-1956: uma 
contribuição à historiografia 
do pensamento geográfico 
nacional 

Antonio Alfredo 
Teles de 
Carvalho 

Geografia / 
 

UFPE 

2002 Josué de Castro: o sociólogo 
da fome 

Renato 
Carvalheira 

Sociologia / 
UNB 

2003 Josué de Castro, o geógrafo Jorge Luís R. Geografia / 



da fome: uma abordagem 
crítica da obra e sua relação 
com o contexto econômico e 
político do Brasil 

Nunes UFRGS 

2004 O pensamento de Josué de 
Castro 

Dorival Donizeti 
Marchi 

Educação / 
USF 

2007 Josué de Castro: entre 
homens e caranguejos 

Cláudia Louback 
do Nascimento 

História / 
UFPE 

 
 
GRADUAÇÃO 

1997 A inserção da obra de Josué 
de Castro no pensamento 
geográfico 

Luís Carlos 
Ramos Tavares 

Geografia / 
UNB 

1997 Resgate da vida e obra de 
Josué de Castro 

Patrícia 
Domingos 

Saúde / 
USP 

1998 O pensamento geográfico de 
Josué de Castro nas 
décadas de 40 e 50: a fome 
e a produção de alimentos 

Dorival Donizeti 
Marchi 

Geografia / 
Unesp 

1999 Josué de Castro: o teórico do 
mangue 

Renato 
Carvalheira 

Sociologia / 
UNB 

2001 Geografias da desigualdade 
– território e fome 

Fábio Tozi Geografia / 
Unicamp 

 

 

                                                           
*
 Adaptado a partir dos dados fornecidos por Santiago (2008) 

 

ANEXO B: MISSÕES OFICIAIS DURANTE OS DOIS MANDATOS: 

  

 Representante do Brasil: na Reunião da FAO. - Food Agricultural 

Organization, em Roma, Itália, 1957 e  na Reunião do FISI, organismo da 

ONU, Nova York, 1960; na ONU, 1962-1964.  

 

 Participante: Reunião Técnica da FAO - Organização de Alimentação e 

Agricultura das Nações Unidas, Roma, Itália,1962;  

 

 Convidado Oficial: do Encontro Internacional de Royaumont, na França, 1961; 

Conferência Parlamentar Pró-Governo Mundial, em Veneza, 1960; do 

Conselho Executivo da Organização de Alimentação e Agricultura das 

Nações Unidas, em Roma, Itália, 1955.  

 



                                                                                                                                                                                     

 Representante do Congresso Nacional: como Observador Parlamentar na 

Assembléia da ONU, 1961. Membro da Delegação Brasileira: à X Sessão da 

Conferência da Organização de Alimentação e Agricultura, em Roma, Itália, 

1959; à FAO, 1947.  

 

 Representante da Câmara dos Deputados: 8ª Conferência Interparlamentar 

Pró-Governo Mundial, 1959.  

 

 Chefe da Delegação Brasileira ao I Congresso Latino-Americano de Nutrição, 

em Montevidéu, [s.d.] 

 

 Embaixador Brasileiro à Conferência Internacional de Desarmamento, 

Genebra, Suíça, 1962. 

 


