
Atividade facebook para os alunos dos 8 anos C, D e E da Emeb Estância. Continuando 

a temática "formação da desigualdade social", nesse bimestre vocês me farão uma 

PESQUISA BIOGRÁFICA DO GEÓGRAFO CHAMADO JOSUÉ DE CASTRO, 

relatando um pouco sobre sua carreira e suas principais contribuições para o estudo 

sobre a fome no Brasil e Mundo. Lembrando a todos que o trabalho deverá conter 

CAPA, ÍNDICE, CONTEÚDO PRINCIPAL E BIBLIOGRAFIA. Abaixo postarei 

alguns textos que podem ajuda-los. Leiam-nos porque darei aula sobre eles no decorrer 

dessa próxima semana 04-05, ok? Tentem extrair a ideia principal de cada texto e, por 

favor, podem pesquisar outros também. Espalhem a mensagem. 

 

TEXTO 01 

 

Josué de Castro (1908-1973) foi um pensador e ativista político brasileiro nascido na 

cidade de Recife. Apesar de não ser geógrafo de formação (sua graduação era em 

medicina), tornou-se um dos maiores pensadores da Geografia, em virtude, 

principalmente, das obras Geografia da Fome e Geopolítica da Fome. 

 

Além de sua formação em medicina, também foi livre-docente em Fisiologia (Faculdade 

de Medicina do Recife), professor catedrático de Geografia Humana (Faculdade de 

Ciências Sociais do Recife e na Universidade do Brasil) e de Antropologia 

(Universidade do Distrito Federal). Foi também embaixador do Brasil na ONU, em 

Genebra, além de ter sido eleito Deputado Federal pelo Partido Comunista, mas teve seu 

mandato cassado com a implantação da ditadura. 

 

Castro caracterizou seu pensamento por romper com algumas falsas convicções que 

imperavam em seu período (e que ainda se fazem presentes nos dias atuais) de que a 

fome e a miséria do mundo eram resultantes do excesso populacional e da escassez de 

recursos naturais. 

 

Em suas obras, provou que a questão da fome não se tratava do quantitativo de 

alimentos ou do número de habitantes, mas sim da má distribuição das riquezas, 

concentradas cada vez mais nas mãos de menos pessoas. Por isso, acreditava que a 

problemática da fome não seria resolvida com a ampliação da produção de alimentos, 

mas com a distribuição não só dos recursos, como também da terra para os 

trabalhadores nela produzirem, tornando-se um ferrenho defensor da reforma agrária. 

 



Geografia da Fome 

 

Logo no início de sua obra Geografia da Fome, Josué de Castro afirmou que “Interesses 

e preconceitos de ordem moral e de ordem política e econômica de nossa chamada 

civilização ocidental tornaram a fome um tema proibido, ou pelo menos pouco 

aconselhável de ser abordado”. 

 

Nessa obra, o autor realizou um intenso trabalho no sentido de mapear toda a 

distribuição e concentração da fome no Brasil. O resultado foi a derrubada de alguns 

mitos: de que a fome decorria de influências climáticas ou de que tal processo era culpa 

da improdutividade da população que optava pelo ócio, argumentos bastante populares 

ainda hoje. 

 

O autor dividiu o país em cinco regiões conforme as características alimentares de cada 

uma delas. Analisou as características naturais, bem como alguns processos históricos, 

como a colonização e as transformações políticas e econômicas de cada localidade. 

Assim, comprovou que a ocorrência da fome e da desnutrição da população não tinha 

relação com fatores naturais, mas sim políticos, sendo necessária a adoção de políticas 

de distribuição alimentar e a implantação da reforma agrária. 

 

Geopolítica da fome 

 

Nessa obra, diferentemente da primeira apresentada, Josué eleva a análise da fome a um 

nível internacional, regionalizando sua análise entre os continentes da América, África, 

Ásia e Europa. 

 

Josué prossegue e confirma sua tese de que a questão da fome trata-se da má 

distribuição das riquezas e dos produtos, e não da escassez em termos quantitativos. 

Nesse sentido, ele demonstra como os processos de colonização e dependência 

econômica estão diretamente ligados à geração de pobreza e miséria extrema no mundo. 

 

Por Rodolfo Alves Pena 

 

TEXTO 02 



 

Josué de Castro é uma destas figuras marcantes de cientista que teve uma profunda 

influência na vida nacional e grande projeção internacional nos anos que decorreram 

entre 1930 e 1973. Ele dedicou o melhor de seu tempo e de seu talento para chamar a 

atenção para o problema da fome e da miséria que assolavam e que, infelizmente ainda 

assolam, o mundo.  

 Nascido no Recife e graduado em medicina pela Universidade do Brasil em 1929, hoje 

Universidade Federal do Rio de Janeiro, logo nos primeiros anos de formado, entendeu 

que “a fome” estava presente na vida de grande parte da população brasileira. 

 

Crítico das especializações, seu trabalho científico foi marcado pela 

multidisciplinaridade. E a fome foi sua principal e corajosa escolha. Mas além da fome, 

também estudou questões de interesse global que lhe são relacionadas, como o meio 

ambiente, o subdesenvolvimento e a paz. 

 

A apropriação injusta e ilegal da generosidade e abundância dos recursos da natureza, é, 

segundo Josué, responsável pelo subdesenvolvimento, gerador de miséria e a fome. A 

paz dependeria, fundamentalmente, do desarmamento aliado a um equilíbrio econômico 

do mundo, a partir de uma distribuição da riqueza visando o verdadeiro 

desenvolvimento a ser buscado, o humano. 

 

Foi um cientista incansável e, na metade do século passado, contrariando o pensamento 

então dominante, empreendeu trabalho científico que desnaturalizava a fome. 

 

Ao escrever, em 1946, o festejado livro “Geografia da Fome” afirmava que a fome não 

era um problema natural, isto é, não dependia nem era resultado dos fatos da natureza, 

ao contrário, era fruto de ações dos homens, de suas opções, da condução econômica 

que davam a seus paises. 

 

Nas obras científicas que se seguiram, Josué ampliou suas convicções e aprimorou seus 

conceitos, visando sempre a inclusão social. Compreendeu que era imprescindível 

aumentar a renda do trabalhador, e foi um dos precursores na defesa do salário mínimo. 

Sabia dos males que a nutrição deficiente, nas crianças, poderia acarretar, e ajudou a 

formular a política de merenda escolar, iniciativa que ainda hoje atende a expressivo 

número de estudantes em nosso País. Na agricultura familiar, tinha certeza, estaria a 

melhor forma de fixar o homem no campo e possibilitar sua alimentação. Assim, 



combateu o latifúndio e defendeu a reforma agrária. Recebeu o Prêmio Internacional da 

Paz e indicações para receber o Prêmio Nobel da Paz . Percebeu, prematuramente, as 

agressões que sofria o meio ambiente e colocou-se como um combatente ecológico, em 

tempos em que até a expressão ainda era novidade. 

 Após uma longa carreira de êxitos científicos, Josué de Castro teve seus direitos 

políticos cassados pelo regime militar que dominou o País a partir de 1964. Exilou-se 

em Paris onde passou a lecionar na Sorbonne., e onde morreu em 1973, sem ter voltado 

vivo ao seu País. morreu sem mesmo ter recebido oficialmente e nominalmente anistia . 

O cidadão do mundo Josué de Castro não viveu para ver restabelecida sua condição de 

cidadão brasileiro. Foi um profeta, um homem a frente de seu tempo.  

 Entendia que o desequilíbrio, provocado pela desigualdade econômica, poderia 

ocasionar mais estragos para a humanidade do que as diferenças ideológicas. “O que 

divide os homens não são as coisas, são as idéias de que eles têm das coisas, e as idéias 

dos ricos são bem diferentes das idéias dos pobres”, pregava, com surpreendente 

clareza, para os tempos da guerra fria. 

 

Foi, ainda, capaz de prever a ampliação da chamada globalização, na qual a vida 

econômica é comandada pelas empresas, representando os Estados que são meros 

executores da política territorial e econômica das mesmas. Processo que aumenta a 

concentração geográfica e acentua as diferenças regionais, contrariando o 

desenvolvimento humano. 

 

Entretanto, a modernidade e a globalização que Josué previu e desejou seria aquela em 

que a tecnologia mais avançada seria utilizada para melhor distribuir a riqueza, quer do 

ponto de vista geográfico, quer do econômico, e trazer uma era de bem-estar e de 

verdadeiro progresso para a humanidade. 

 

O ano de 2008 assinala o centenário de nascimento de Josué de Castro. Um brasileiro 

cuja trajetória de vida merece ser lembrada. Médico, escritor, político, professor, 

cientista social, um homem de múltiplos saberes e de ações que sempre visavam atender 

os anseios dos mais pobres, especialmente daqueles que enfrentavam o problema da 

fome e suas conseqüências. 

 

 Anna Maria de Castro  

 Professora titular da UFRJ  

 Doutora em Sociologia Aplicada  



 (filha de Josué de Castro) 


