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PREFÁCIO
Josué de Castro: um pensador necessário no Brasil do nosso
tempo presente.
Uma cena gravada e compartilhada pelas redes sociais, por um
motorista de aplicativo em fins de setembro de 2021, causou forte
comoção nacional. Ela reproduzia várias pessoas “atacando” um
caminhão de lixo em Fortaleza, caminhão esse responsável pelo
recolhimento dos “restos” de comida que eram descartados por um
supermercado da capital cearense. O impacto representado por esta
imagem, apresentada em tempo real e viralizada, colabora para
demonstrar a face real e dramática daquilo que podemos chamar de
“fome nossa de cada dia”, situação a que milhões brasileiros estão
cotidianamente expostos, mas que muitas vezes, num mundo das
imagens irreais propagadas pelos aplicativos de redes sociais, acabam
não tendo o mesmo apelo.
Nas últimas décadas, após um conjunto de políticas públicas
colocadas em campo pelos governos de esquerda – que a partir de 2002
chegaram ao poder e tiveram no golpe de 2016 a sua interrupção –,
parecia que o mínimo de dignidade e segurança alimentar estava
fazendo parte do cotidiano das classes subalternizadas e que sentem, de
maneira mais drástica e dramática, os efeitos que a falta de renda básica
– e consequentemente, a alimentação – provocam, dimensões
desumanizadoras que contrastam, de maneira concreta, com a suposta
riqueza e beleza que o capitalismo e o mundo liberal apresentam. Tal
discurso muitas vezes é jogado na conta daqueles que não têm as
mesmas oportunidades, o fardo e a culpa deles não conseguirem acessar
o mundo de benesses do capitalismo, no qual uma das suas mercadorias
básicas não consegue ser democratizada e chegar à mesa de milhões de
brasileiros e brasileiras.
A fome ou a sua erradicação, numa sociedade tecnológica como
a do século XX e XXI, é, antes de tudo, uma escolha política. Tal
constatação encontram-se no cerne do pensamento de Josué de Castro,
o homem que não teve medo de apresentar e desconstruir a lógica que
muitas vezes classificava como “culpadas” as vítimas da falta de
políticas no interior de um sistema que, mesmo com todos os progressos
técnicos científicos, continua a buscar explicações “naturais” para
- 11 -

aqueles que têm fome, quando, na verdade, a permanência dessa
realidade continua a ser uma escolha política.
Por tais questões, acreditamos que o esforço de reunir jovens
pesquisadores sob a qualificada orientação do professor Helder
Remigio e da professora Maria do Rosário, para pensar a atualidade do
pensamento de Josué de Castro, não é apenas importante, mas urgente,
principalmente num momento difícil pelo qual atravessamos, devido ao
agravamento da pandemia e de um governo que não consolidou
nenhuma política pública ou tratou o tema da fome e das suas
consequências de maneira efetiva e honesta. A organização deste
trabalho foi realizada em conjunto com as professoras Katherine
Cínthia e Mariana Prudente egressas do curso de graduação em história
da Unicap.
Pensar Josué é dar voz a um intelectual que decidiu enfrentar o
tema da fome contrapondo-se às visões naturalizadas, e destacando que
este mal surgia das escolhas políticas. Josué não apenas constatou o
grave problema da fome, mas procurou construir um conjunto de ações
que estabelecessem saídas para esse mal através da sua ação políticopartidária, ou da participação em instâncias da ONU preocupadas em
discutir tais questões.
Diante disso, há indispensável atualidade em levar-se em conta
o que diz Josué de Castro. E suas reflexões, além da potência que
congregam, encontram-se em cada capítulo deste livro, o qual se
relaciona e corresponde não apenas à atualidade de seu pensamento,
como das experiências de reflexão a partir da História enquanto
disciplina fundamental para compreensão das ações e experiências de
homens e mulheres.
O livro é composto por sete capítulos, os quais apresentam Josué
a partir de diversos prismas e nos convidam a observar o seu
pensamento, as representações sobre sua obra, o lugar que a imprensa
guardou no processo de denúncia da fome, e o de Josué, também, na
qualidade de literato. Semelhantes possibilidades são exploradas por
esta obra, que constitui um livro mais do que necessário para
compreender a multiplicidade e a importância deste intelectual no
cenário de intensas transformações do século XX, e que ainda se projeta
no tempo presente.
Através de capítulos urdidos organicamente, e pensando em
trazer à baila um livro que nos apresentasse a atualidade de Josué, é
possível notar vários meios de lê-lo, mas todos têm no Recife, e nas
- 12 -

condições sociais e políticas dos seus personagens, diversas conexões.
A imponência desta coletânea de estudos pode ser compreendida sob
duas perspectivas, as quais se complementam: em primeiro lugar, traz
e pensa possibilidades no campo da História, a influência do
pesquisador e sua ligação com o Recife e Pernambuco. Numa segunda
perspectiva, é possível acompanhar o rigor metodológico, a pesquisa
bem fundamentada e uma versatilidade temática, explorada por cada
um dos autores que refletem o amadurecimento e a consistência no
processo de reflexão, aspectos essenciais no aperfeiçoamento de
historiadores promissores que colaborem para consolidar o campo da
história social, cultural e do pensamento intelectual. Logo, um
personagem como Josué de Castro é decisivo para entendermos o
Brasil, a América Latina e os países em desenvolvimento da atualidade.
Por fim, acreditamos que este livro colabora de maneira cabal
na ampliação e aprofundamento de uma discussão qualificada e
atualizada sobre a importância do pensamento de Josué. Além disso, a
partir de cada um dos capítulos deste livro, apresentam-se experiências
de pesquisas que colaboram para sugerir e demonstrar os itinerários
formativos que os historiadores desenvolveram e as dúvidas que os
inquietaram.
Assim sendo, convido você a ler esta obra necessária.
Prof. Dr. Augusto César Acioly Paz Silva (AESA/CESA)
Arcoverde, 23/12/2021
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APRESENTAÇÃO
A organização de um livro é composta por várias etapas, cada
uma com suas especificidades. Desde a composição do tema, a
elaboração dos textos, a divisão dos capítulos e sobretudo a finalidade
da publicação. É importante salientar que esta obra foi organizada em
conjunto por professores da graduação, da Pós-Graduação e por
professoras egressas do curso de História da Universidade Católica de
Pernambuco. A intenção de reunir textos de graduados e graduandos
que desenvolveram pesquisas no campo da História sobre temas que
estão na ordem do dia, dialogam diretamente com a perspectiva da
História do Tempo Presente.
Esta obra é resultado das pesquisas desenvolvidas no âmbito do
PIBIC-UNICAP a partir do Projeto intitulado: Entre homens, rios e
caranguejos: um estudo sobre as representações da cidade do Recife
na obra de Josué de Castro (1932-1967). Este projeto de pesquisa
propôs estudar ao longo dos quatro últimos anos as narrativas
produzidas por Josué de Castro sobre a cidade do Recife, procurou
analisar quais foram as problemáticas, as cartografias e as
representações do Recife em sua obra. O recorte cronológico proposto
possibilitou estudar a produção de Josué de Castro desde a publicação
do conto Ciclo do Caranguejo (1932), até o romance Homens e
Caranguejos (1967).
A produção intelectual e a trajetória do autor foram estudadas
concomitantemente, possibilitando analisar o pensamento, as reflexões
e as problematizações de Josué de Castro em torno da questão da cidade
e das desigualdades sociais. Desse modo, cabe nesse primeiro momento
apresentar brevemente o personagem que possibilitou a realização desta
pesquisa.
Josué Apolônio de Castro nasceu em 5 de setembro de 1908 no
Recife, faleceu em 1973 em Paris, durante o período em que esteve
exilado após o golpe civil-militar de 1964. A sua produção intelectual
esteve aliada aos cargos públicos que ocupou como médico, professor
- 14 -

universitário, geógrafo, deputado federal, embaixador e presidente do
Centro Internacional de Desenvolvimento (CID). Em relação à
dimensão política e social do seu pensamento, desenvolveu ações para
desnaturalizar a fome como atributo dos pobres e resultado das
condições climáticas e de solo. A sua obra, traduzida em 25 idiomas,
ganhou repercussão internacional, principalmente quando publicou
Geografia da Fome (1946) e Geopolítica da Fome (1951). Apesar dos
estudos de Josué de Castro terem se voltado para a compreensão do
fenômeno da fome no mundo, a preocupação com a cidade do Recife
esteve presente em sua obra. As narrativas sobre o cotidiano das
camadas populares, os costumes, a geografia, a espacialidade, as
desigualdades sociais e principalmente os modos de viver e sentir a
cidade se apresentam em vários dos seus escritos.
Nos ensaios do livro Documentário do Nordeste (1937), Josué
de Castro demonstra consciência sobre as desigualdades sociais,
destacando o contraste entre as antigas residências palacianas e os
mocambos da cidade. Em 1948 quando publica Fatores de Localização
da cidade do Recife onde narra o processo de invasão holandesa nos
primeiros tempos do Recife. Já em seu único romance intitulado
Homens e Caranguejos publicado em 1967, constrói o percurso de uma
família de retirantes que migra do sertão de Pernambuco para viver nos
manguezais do Recife em uma comunidade chamada Aldeia Teimosa.
Essas obras produzem representações sobre o Recife díspares da
abordagem freyreana e que foram pouco estudadas pela historiografia.
Desse modo, os textos que compõem esta obra apresentam novas
possibilidades de interpretação das narrativas produzidas sobre o Recife
a partir dos escritos de Josué de Castro.
Ao longo dos últimos quatro anos as pesquisas foram realizadas
na Fundação Joaquim Nabuco, especificamente na Biblioteca Blache
Knopf, privilegiando as primeiras edições das obras de Josué de Castro.
Na FUNDAJ as pesquisas também foram realizadas no Arquivo Pessoal
de Josué de Castro, especificamente na Coordenação Geral de Estudos
de História Brasileira – Rodrigo Melo Franco de Andrade (CEHIBRA).
O acervo pessoal de Josué de Castro é formado por documentos
- 15 -

variados como fotografias, correspondências, discursos, diplomas,
recortes de jornais, atas de reuniões, agendas, registros que se referem
à obra do autor, à trajetória de homem público, à atividade docente, ao
exílio, bem como às atividades de militante de diversas organizações de
combate à fome. O auxílio da hemeroteca digital brasileira e de diversos
outros sítios da internet foram fundamentais para a continuidade da
pesquisa em tempos pandêmicos. Desse modo, os autores e as autoras
desta obra exploram profundamente a documentação pesquisada.
A obra intitulada Josué de Castro e o tempo presente:
experiências de pesquisa no campo da História é organizada em sete
capítulos que problematizam a trajetória desse importante pensador do
pensamento social brasileiro e dialoga com problemáticas relacionadas
à história do tempo presente. A temática da fome, da ocupação do
espaço urbano e as representações da obra de Josué de Castro sobre o
Recife estão entre as principais discussões apresentadas neste livro.
O capítulo de abertura do livro intitulado “Da lama ao caos”: as
visões de Josué de Castro sobre o Recife da década de 1930 no conto o
Ciclo do caranguejo é de autoria da Professora Mariana Prudente da
Silva. A autora problematiza um dos principais contos do livro
Documentário do Nordeste, publicado em 1937. A crítica social
empreendida por Josué de Castro neste conto inaugura as possibilidades
para pensar as relações entre fome, cidade e desigualdade social. Ainda
discutindo a década de 1930, a graduanda Esther Souza apresenta o
capítulo intitulado: “Os peixes do rio nada sabem dos homens que
tristemente habitam a cidade”: Josué de Castro e as condições de vida
das classes operárias no Recife de 1930. A principal fonte deste capítulo
é um estudo que denuncia as condições de subnutrição dos operários do
Recife.
Posteriormente no capítulo Entre as Geo(grafias) de uma
trajetória e a construção da História: Josué de Castro e suas reflexões
sobre a Ocupação Holandesa no Recife. O Professor Álvaro Pinho
percorre as trilhas do livro que permitiu que Josué de Castro a chegar à
Cátedra de Geografia Humana da Universidade do Brasil em 1948, as
redes de sociabilidade, os percursos da obra e o Recife pensado por
- 16 -

Castro dialogam com os desafios da cidade no presente. O capítulo
Fome e Seca em Manchete: os jornais como instrumento de denúncia
do Nordeste pensado por Josué de Castro fruto de um Trabalho de
Conclusão de curso da Especialização em História do Nordeste do
Brasil é de autoria do Professor Leonardo Campello Eugênio. O
capítulo problematiza os discursos de Josué de Castro realizou a partir
da denúncia da fome e da seca no Nordeste dos anos 1950.
Na última parte do livro, um conjunto de três capítulos discute
o único romance publicado por Josué de Castro. Em Representações da
Cidade do Recife no Romance “Homens e Caranguejos” de autoria da
Professora Bianca Pessôa Guerra, as desigualdades sociais da cidade
surgem como instrumentos para pensar o passado-presente. No capítulo
intitulado Um (re) encontro com os mangues do Recife: representações
e circulação do romance “Homens e Caranguejos” de Josué de Castro
(1966-1973) do graduando Francisco Ferreira dos Santos Neto. As
trilhas das várias versões da obra Homens e Caranguejos são
investigadas por meio das correspondências e publicações de jornais
europeus. O capítulo que encerra a obra é intitulado O Recife dos
mocambos: uma análise das habitações no romance Homens e
Caranguejos de Josué de Castro (1960-1973) da Professora Katherine
Cínthia de Santana constrói um percurso sobre os modos de morar e
viver nos mocambos do Recife.
Em um momento histórico em que 51% dos lares brasileiros
estão em insegurança alimentar e 19 milhões de pessoas passam fome.
Cabe revisitar a obra de Josué de Castro. No caso deste livro o seu
pensamento voltado para as desigualdades sociais desenroladas no solo
da urbe.
Os organizadores
Helder Remigio de Amorim
Maria do Rosário da Silva
Katherine Cínthia de Santana
Mariana Prudente da Silva
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“DA LAMA AO CAOS”: AS VISÕES DE JOSUÉ DE
CASTRO SOBRE O RECIFE DA DÉCADA DE 1930
NO CONTO “O CICLO DO CARANGUEJO”
Mariana Prudente da Silva

Josué Apolônio de Castro – nasceu no dia 5 de setembro de
1908, em Recife. Filho único do casal Manuel Apolônio de Castro,
proprietário de terras e mercador de gado, e de Josefa de Castro,
apelidada de Dona Moça, professora de primário. Josué de Castro,
durante a infância, cursou o ensino básico no Ginásio Pernambucano e
no Colégio Chateaubriand. No início da década de 1920, se dedicou a
cursos preparatórios, pois almejava ingressar no curso de medicina
conforme o desejo da sua mãe. Em 1923, Castro dá início a sua
trajetória acadêmica na Faculdade de Medicina da Bahia e anos depois
transfere-se para a Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, onde se
formou em 1929, aos vinte e um anos. Nesta época, a cidade do RJ era
a capital do país, centro das relações, local de efervescência política e
intelectual. Ambiente favorável para quem estava dando os primeiros
passos na caminhada profissional.
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Figura 01: Retrato da formatura de Josué de Castro
na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, 1929.

Autor desconhecido. Acervo pessoal de
Josué de Castro – FUNDAJ. Fotografias.
Pasta 08.

Após a conclusão do curso, Castro viaja ao México para a posse
presidencial do ex-embaixador no Brasil, Pascual Ortíz Rubio. Mas,
durante a posse, Ortíz é ferido a bala, renunciando ao cargo dias depois.
Após esse episódio, Josué de Castro segue viagem para os Estados
Unidos, onde estagiou por quatro meses no Medical Center de Nova
York, pela Universidade de Columbia.
A década de 1930 foi importante para Josué de Castro, pois ele
regressa a sua cidade natal (Recife), abre seu primeiro consultório
médico especializado em doenças relacionadas à nutrição, e a partir
disso, começa a se debruçar no desenvolvimento de pesquisas e na
realização de múltiplas atividades, doravante a ótica clínica.
Paulatinamente, torna-se um intelectual transdisciplinar, que conseguiu
dialogar com diversas áreas do saber, como a medicina, a geografia, a
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literatura, a política, entre outras. É possível que essa pluralidade tenha
contribuído na construção de uma visão ampla e crítica referente aos
desdobramentos da fome, com base na análise biológica do fenômeno
“ciclo do caranguejo”, da miserabilidade de grupos sociais, da dinâmica
dos espaços de sociabilidade urbana entre áreas centrais e suburbanas,
e a desigualdade estrutural presente em todo o território brasileiro, com
ênfase nas regiões Norte e Nordeste.
Nesses primeiros anos da década de 1930, Josué C. vai atuar de
forma efetiva como médico, iniciando seus trabalhos numa fábrica na
cidade do Recife, na qual tinha como objetivo investigar a motivação
em torno da frequência do adoecimento das/os funcionários e a falta de
desempenho de suas atividades laborais. Ao observar o cotidiano
daquele ambiente, ele descobre que o problema do operariado estava
associado à falta de alimentação, às longas jornadas de trabalho e às
péssimas condições do ambiente fabril. Na verdade, a doença dessas
pessoas se chamava fome. Baseada nessa experiência, ele produziu um
estudo intitulado As condições das classes operárias do Recife (1932),
que obteve repercussão nacional, influenciando mais tarde na criação
do salário mínimo durante o governo Vargas. Essas vivências também
colaboraram na escrita do conto “Assistência Social” presente na obra
Documentário do Nordeste (1937), a qual é subdividida em contos e
estudos nutricionais.
Suas pesquisas sobre a insegurança alimentar, imbricadas aos
estudos sociais, possibilitaram enveredar pelo caminho da docência,
tornando-se mais tarde professor da disciplina de Fisiologia, na
Faculdade de Medicina do Recife. Em 1939, foi contemplado com a
publicação da sua tese “O problema fisiológico da alimentação no
Brasil'', recebendo o título de O problema da alimentação no Brasil
pela editora Nacional de São Paulo. Ao longo desta carreira, torna-se
chefe da comissão inclinado aos estudos sobre as Condições das Classes
Operárias de Recife e de diferentes regiões do Brasil. Foi também
responsável pela idealização e fundação da Faculdade de Filosofia e
Ciências Sociais do Recife, juntamente com os intelectuais Ulisses
Pernambucano, Silvio Rabelo, Olívio Montenegro e outros. Além disso,
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Josué de Castro atuou como professor da cátedra de Geografia Humana
entre os anos de 1933 e 1935, pela mesma instituição. Chegando a
trabalhar também como chefe da Clínica das Doenças do Aparelho
Digestivo e da Nutrição da Brigada Militar em Pernambuco. Nesse
período, casa-se com Glauce Rego Pinto, sua ex-aluna da Faculdade de
Filosofia e Ciências Sociais. Desta união matrimonial, tiveram duas
filhas e um filho, Anna Mª Castro; Sônia de Castro; e Josué Fernando
de Castro.
Eventualmente a trajetória de Josué de Castro é marcada por
processos migratórios, dos quais ele e sua família vivenciaram em
virtude da profissão, das necessidades e interesses, que os levavam de
Recife para o Rio de Janeiro por várias vezes. Entre essas mudanças
para o Rio de Janeiro, Castro escreve a obra Alimentação e Raça (1936),
na qual aborda estudos que desconstroem a ideia de raças inferiores e
degeneração pregada pelas teorias raciais vigentes nos séculos XIX e
XX. No entanto, buscou pautar a importância dos alimentos como
combustível para o funcionamento do organismo e da construção de
tecidos do corpo. “Todos os materiais que compõem o nosso corpo,
provêm dos alimentos” (CASTRO, 1936, p. 17-18). Segundo Josué de
Castro, o problema de determinados indivíduos não se relacionava à
questão biológica/racial, mas sim, à classe, uma vez que a precariedade
resultava na falta de recursos financeiros para a aquisição de alimentos.
Ainda nessa perspectiva, acreditava que mesmo diante dessa
fragilidade, era necessário usar o pouco que ganhavam de forma
racional, seguindo orientações, ou seja, adquirindo conhecimento para
empregar numa alimentação racional. Ao longo da década de 1930,
lança outros trabalhos como A Questão do Salário Mínimo (1935);
Documentário do Nordeste (1937); A alimentação brasileira à luz da
geografia humana (1937); Science et Thecnique (1937), Geografia
Humana (1939), dentre outras.
Ainda residindo na capital do Brasil, desempenha um
importante papel como membro de inquérito para Estudo da
Alimentação do Povo Brasileiro pelo Departamento Nacional de Saúde
Pública, seguindo como docente da disciplina de Antropologia Física
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na antiga Universidade do Distrito Federal, atual Universidade Federal
do Rio de Janeiro (UFRJ). Outrossim, viaja para a Itália, onde realiza
estágios no Instituto Bioquímico de Roma, Nápoles e Gênova, em
seguida retorna ao Brasil e publica a obra Geografia Humana, bem
como conclui sua graduação em Filosofia pela Universidade do Brasil
e no final da década de 1930 funda o Centro de Estudos sobre a
Alimentação. Durante esses primeiros anos de formação, Castro
demonstra interesse nas demandas da saúde pública ligada à
insegurança alimentar, tendo vista que esta deficiência estava presente
em diferentes partes do mundo, entretanto os impactos eram explícitos
e profundos em países subdesenvolvidos.“O campo de saber da
geografia também foi escolhido por Josué de Castro como instrumento
para tornar a fome visível, em uma tentativa de materializá-la por meio
de mapas e da narrativa produzida em Geografia da fome”. (AMORIM,
2016, p.126)
Cenário político e social
O início do século XX foi marcado por diversas transformações
no campo político, cultural e social. A Primeira Guerra Mundial (19141918) foi um evento que mexeu com a estrutura da sociedade da época.
“Isto é evidente na Europa, de onde partiu a centelha que ateou fogo ao
pó, a qual concentrou o essencial dos campos de batalha e cujas
sociedades foram, na íntegra, submetidas á prova do primeiro conflito
total.” (COMPAGNON, 2014). Posteriormente, com o deflagrar da
Segunda Guerra, em 1939, percebe-se que os ânimos estavam
conflagrados. O cenário político internacional vivenciava forte
instabilidade a partir do resultado da Grande Guerra, como também a
circulação de ideias nazifascistas, o antissemitismo, o chauvinismo, os
ressentimentos e o nacionalismo existente foram capazes de contribuir
para a sistematização de regimes autoritários. Para além disto, a Europa
enfrentava outro grave problema – a fome – que se alastrava por todos
os lugares, onde os conflitos estiveram presentes. No campo das artes,
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o cinema e a música obtiveram maior destaque, por serem largamente
utilizados como veículos de propagação de ideologias, na construção
imagética, na exaltação de líderes e regimes, na alienação e na
influência de pessoas.
O cenário brasileiro pode ser visto a partir das primeiras décadas
do regime republicano denominado de Primeira República, em função
do qual o país vivenciava mudanças expressivas no campo
sociopolítico. Entre essas alterações, a Abolição da escravatura e
Proclamação da República foram eventos cruciais para a organização
do Estado Brasileiro, do mesmo modo que influenciaram nas relações
pessoais, na ambientação dos espaços da cidade, como também na
desigualdade social. A organização política do Brasil nesse tempo
estava atrelada a pequenos grupos de famílias pertencentes à elite, que
ocupavam cargos públicos na esfera federal, estadual e municipal,
criando meios para beneficiar os seus, através de acordos designados de
Coronelismo, Política dos Governadores e a Política de Café com Leite,
sendo esta rompida em 1930 por meio de hostilidades e de interesses
adversos. Como consequência disso, Getúlio Vargas ascende como
chefe do executivo, sendo representante da recém-criada Aliança
Liberal, iniciando assim a Era Vargas (1930-1945) com muitas
conquistas sociais, políticas e econômicas, como também a aquisição
do voto feminino e as políticas voltadas às leis trabalhistas, modificando
o contexto do país em alguns aspectos. No entanto, ainda existiam
permanências do passado colonial e imperial.
O Brasil desta época é marcado pelos estigmas da colonização
e do escravismo, resultando em estruturas pautadas no racismo, no
patriarcado, no clientelismo e na exploração de classes sociais
historicamente desfavorecidas, como também era um país agrário, com
altos índices de analfabetismo, onde poucas pessoas conseguiam
ingressar no ambiente escolar e instituições de ensino superior,
restringindo assim as oportunidades aos pequenos grupos privilegiados.
Naturalmente esses efeitos influíram na formação do recinto urbano,
ocasionando diferenças desfavoráveis no espaço geográfico para
determinados indivíduos.
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Visto que o cenário urbano é também um marcador social,
grupos sociais e raciais ocupam espaços que lhes parecem
“predestinados”. De acordo com os estudos da historiadora Lélia
Gonzalez, com base na reinterpretação da teoria de “lugar natural” de
Aristóteles, existem grupos dominantes e dominados. Os dominantes
são formados por pessoas brancas, provenientes das classes abastadas,
que residem em bairros centrais, asseguradas/os em todos os âmbitos,
em contraste aos dominados, compostos por pessoas negras e pobres,
que vivem na subalternidade, residindo em moradias insalubres,
localizadas em arrabaldes, favelas e invasões, ficando à mercê da
violência, da falta de recursos essenciais e das inseguranças. A
desigualdade social no Brasil está estruturada e legitimada na “divisão
racial do espaço” (GONZALEZ, 2019, p. 246). Determinando quem e
onde as políticas públicas irão alcançar.
Nesta perspectiva, temos a cidade do Rio de Janeiro, que no
passado foi centro de administração da Coroa Portuguesa e
posteriormente capital do Brasil até a década de 1950. Um lugar que
carregava traços da arquitetura e costumes coloniais, inspirada na
metrópole portuguesa, com ruas estreitas, sobrados, casarios e cortiços,
com aglomerações de pessoas e animais. A falta de higiene permeava
essas relações, acarretando na disseminação de doenças como “Peste
bubônica, tuberculose, varíola, tifo, cólera, malária e febre amarela
faziam parte do cardápio de doenças que mais matavam no começo da
Primeira República” (SCHWARCZ, 2020, p. 20). Essa conjuntura
indicada como pestilenta é acompanhada dos discursos de teorias
raciais, como o Darwinismo racial, a antropologia criminal, de Cesare
Lombroso1, a eugenia com as ideias de branqueamento, que foram
1

Cesare Lombroso foi médico e professor universitário italiano que atuou durante o
período oitocentista nos estudos da psicopatologia criminal, que se debruçava na
análise física e comportamental de indivíduos, fazendo associação a tendências
criminosas. Suas ideias fomentaram teorias como o higienismo/eugenismo.
Atualmente Lombroso é considerado o “pai da criminologia”. SABBATINI, Renato
M.E. Cesare Lombroso: uma breve biografia. Cérebro e Mente. Disponível em:
https://cerebromente.org.br/n01/frenolog/lombroso_port.htm. Acesso em: 07 de nov.
de 2021.
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amplamente estudadas e aplicadas pelo Estado Brasileiro. Após a
abolição da escravatura, algumas “áreas que decolavam puderam darse ao luxo de jogar nas franjas marginais toda uma população de
trabalhadores, para substituí-los por outra que viria branquear o Brasil
e satisfazer o interesse daqueles que investiram no projeto migratório”
(MOURA, 1988, p. 88), como também o higienismo, que tinha como
objetivo sanar as pestes, as insalubridades e sujeiras; em contraposição,
havia a intenção de limpeza social, ou seja, retirar as/os “indesejáveis”
(negras/os, mestiças/os, pobres...) de certos espaços de sociabilidades,
as/os relegando ambientes longínquos, fora da paisagem central da
urbe, que viria a caracterizar-se através de modelos modernos e
“civilizados”.
Em razão dos problemas sanitários e a busca pela modernização
e embelezamento da paisagem, o prefeito Pereira Passos emprega
esforços nas reformas urbanísticas do RJ inspiradas na França, de
George-Eugène Haussmann2. Para além da capital do país, outras
cidades como São Paulo e Recife se sujeitaram às reformas, a fim de
livrar-se do passado, do atraso e seguir mirando o futuro, a
modernidade, o progresso tanto pregado pelos discursos republicanos...
Da parte da República, a avaliação era a de que chegara
a hora de priorizar a saúde da população. Para muitos
higienistas, “sanear” significava também construir
avenidas, alargar as ruas para melhor aproveitamento do
sol e dos ventos, mudar os costumes, demolir o velho
insalubre casario. De uma maneira ou de outra, desde o
último quartel do século XIX o tema da saúde vinha
frequentando a agenda intelectual e política nacional, e
gerava bastante preocupação. Viajantes, jornalistas,
literatos, médicos e cientistas sociais andavam atentos à
grande incidência de moléstias tropicais; fossem elas
“enfermidades legadas” por ex-escravizados africanos e
2

George-Eugène Haussmann administrador responsável pelas transformações
urbanísticas de Paris durante o século XIX.
GLANCEY, Jonathan. O homem que construiu a Paris que conhecemos hoje. BBC
News/
Brasil,
12
de
fev.
de
2016.
Disponível
em:
https://www.bbc.com/portuguese/noticias/2016/02/160203_vert_cul_criador_paris_l
ab. Acesso em: 26 de jun. de 2021.
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imigrantes, ou “doenças internas”, que castigavam fazia
tempo as cidades e o meio rural brasileiro.
(SCHWARCZ; STARLING, 2020, p. 21-22)

As mudanças de mentalidade em relação às doenças, a higiene
e a saúde pública possibilitaram a expansão da ciência no Brasil,
igualmente na criação de faculdades, universidades e instituições como
a Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ) e o Instituto Butantan, que
foram fundados a partir das demandas da saúde pública em períodos
doentios. Em consonância foram ofertados os cursos de medicina, que
ao longo do século tomaram maiores proporções, ganhando visibilidade
e interesse por parte de muitas/os. Mas, a formação médica vai se
inclinar a determinados grupos privilegiados, que enveredaram na
carreira com suporte financeiro e familiar. Contrariamente, Josué de
Castro, que não pertencia a família abastada, como também não tinha
histórico de “doutores” na sua parentela, consegue se formar em
Medicina a partir dos esforços dos seus pais. De tal forma que Castro
reflete sobre o ofício médico e suas dificuldades como recém-formado
numa sociedade baseada nas relações clientelistas. Afirmando que:
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 encosto, qual
profissão liberal... assalariado, classe proletária é o que
é... (CASTRO, 1965, p. 37)

A atuação na saúde possibilitou que Josué de Castro viajasse
pelo Brasil e pelo mundo, conhecendo pessoas, criando redes de
conexões com diversas/os intelectuais e experienciar outras realidades.
“Provavelmente, agregar outros interesses ao saber médico possibilitou
o contato com outros campos do conhecimento que se tornaram
possíveis para suas reflexões” (AMORIM, 2016, p.70). Assim como
contribuíram para suas diversas formações profissionais.
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Um olhar sobre o Recife
Recife, uma das principais áreas de influência do estado de
Pernambuco, ponto de ebulição na formação de grupos políticos e
intelectuais, cenário de eventos históricos, cidade natal e fonte de
inspiração nas análises e reflexões do intelectual Josué Apolônio de
Castro, que a descreve da seguinte forma:
O Recife, capital do Nordeste, não é cidade duma só côr,
nem dum só cheiro, como muitas encontradas por
Kipling em suas viagens, que depois as podia evocar
admiravelmente num só adjetivo, expressão de um estado
sensorial. Longe disto. Por seu arranjo arquitetônico, pela
tonalidade própria de cada uma de suas ruas, o Recife é
desconcertante, como unidade urbana, impossível
mesmo de caracterizar-se. Casas de todos os estilos.
Contrastes violentos nas cores gritantes das fachadas.
Cidade feita de manchas locais diferentes, não há por
onde se possa apanhar na fisionomia das casas o tom
predominante da alma da cidade. (CASTRO, 1965, p. 13)

Analisando Pernambuco no contexto macro e Recife no micro,
percebe-se que as primeiras décadas do século XX foram precisas na
configuração política e espacial da localidade. Este momento histórico
foi marcado pelo processo de industrialização, dos quais resultaram a
instalação de unidades industriais, ocasionando a substituição dos
antigos engenhos tipo “banguês” nas usinas, além de ampliar e originar
outras fábricas. Outro aspecto que vale destacar é a ascensão de Getúlio
Vargas à Presidência da República, acarretando mais tarde na
nomeação de Agamenon Magalhães como interventor de Pernambuco.
De acordo com o Jornal do Commercio3, Magalhães foi responsável
por uma política contra liberais e socialistas, do mesmo modo que
arquitetou perseguições às manifestações culturais de origem africana,
3

O Jornal do Commercio, popularmente conhecido como JC, foi fundado em Recife,
no dia 03 de fevereiro de 1919, por F. Pessoa Queiroz. Em 2019, completou 100 anos
de fundação, sendo considerado um dos jornais mais antigo em circulação da América
Latina. Disponível em: https://jc.ne10.uol.com.br/institucional/2020/03/420604historia-do-jornal-do-commercio.html. Acesso em: 17 de nov. de 2021.
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em um dos locais com número expressivo de populações negras,
seguidamente de projetos urbanísticos como a Liga Social contra o
Mocambo, que objetivava destruir habitações insalubres localizadas em
terrenos alagadiços para construir casas populares. No entanto, o
programa não conseguiu contemplar as camadas pobres e mais
necessitadas, fazendo com que esses grupos construíssem suas
moradias em lugares irregulares, sendo ainda mais afastados dos
centros urbanos, consequentemente colaborando com a formação de
áreas periféricas, que na maioria dos casos são comunidades que se
organizam de forma coletiva, onde umas/uns ajudam as/os outras/os, já
que o poder público posterga sua existência, tornando os serviços
públicos fora de alcance. Isto fica explícito na narração de Castro no
conto “O despertar dos mocambos” ao dizer:
Na manhãzinha fria de junho, quase noite, vêm chegando
os balaieiros carregados de frutas e verduras, pela estrada
de Afogados. Saíram dos seus mocambos alta
madrugada, com os grilos cantando, os sapos
respondendo lá fora, de dentro da noite escura. A estrada
arrasada, pelas chuvas de maio, está lama só. Os pés
chatos dos balaieiros se enterram na terra mole,
espirrando barro por entre os dedos. (CASTRO, 1965, p.
19)

Figura 02: Vista área de Recife - PE, 1934

Autor desconhecido. Escola de Aviação Militar – Arquivo Histórico do
MUSAL.
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As representações do Recife no ano de 1934, mencionadas
acima juntamente com os escritos de Josué de Castro, explicitam uma
urbe que ainda carrega traços arquitetônicos provenientes do período
imperial, com casarios e sobrados espalhados por toda a área central.
Também visualizamos ao fundo terrenos alagadiços, com contornos
bucólicos, apresentando vegetações variadas; ao centro, é possível
contemplar o Rio Capibaribe cortando a cidade ao meio, e mais a frente
à Praça Rio Branco em conexão com a Avenida Marquês de Olinda
alargada, sendo o símbolo da modernização e mobilidade urbana. Esta
fotografia revela o desenvolvimento da localidade, que da mesma forma
que exibe transmutações contínuas aponta suas permanências. Neste
sentido, Castro analisa a dimensão da cidade do Recife a partir de
espaços de sociabilidades e suas ocupações, buscando compreender as
relações e as condições sociais da população recifense.
No conto “A cidade”, Castro discorre sobre alguns bairros
explicitando suas características e localização, destacando as
extremidades da riqueza e da pobreza, ao referenciar Dois Irmãos e
Madalena como bairros antigos, onde residiam os senhores de engenho,
em contraste estava Afogados e Pina, povoações próximas ao mangue,
compostas pelas classes desfavorecidas, “dos operários, dos semprofissão, dos inadaptados, dos que desceram do sertão na fome e não
puderam vencer na cidade, dos rebelados e dos conformados, dos
vencidos” (CASTRO, 1967, p. 15). Para Josué de Castro, as massas que
habitavam os mocambos fixados nos manguezais eram vistas como
senzalas remanescentes ao redor das Casas-Grandes. Esta alusão nos
implica pensar nas permanências de uma cultura que oportuniza
indivíduos descendentes de famílias poderosas no passado atuando com
afinco nas relações de privilégio em virtude daquelas/es que são
pertencentes às classes populares, tal como aconteceu com as/os exescravizadas/os no pós-abolição, quando foram excluídos das políticas
de integração, logo ficaram à mercê, vivendo na extrema-pobreza, em
situação de rua ou em territórios perante as circunstâncias deploráveis.
As interpretações sobre a dinâmica da cidade acompanham
Castro desde a infância, quando se muda para uma casa velha de estilo
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colonial localizada no bairro da Madalena, próxima ao rio e aos
manguezais. Em relato, ele afirmava que, em tempos de inundações, as
águas do Rio Capibaribe juntamente com os caranguejos subiam o
batente da sua residência e, quando aquele fenômeno natural, passava o
que restava era a paisagem coberta de lama. Nesta perspectiva espacial,
existiam nas proximidades as zonas dos mocambos, habitações
aglomeradas construídas de barro batido com telhado de capim. A partir
dessas vivências pessoais, Castro consegue observar o protagonismo
das condições habitacionais daquelas populações, o aspecto do
caranguejo que espumava de fome à espera de alimento trazido pelas
águas do rio, assim como o desespero e a angústia daquelas/es que
viviam a insegurança alimentar. Essas elucubrações auxiliaram na
reflexão acerca do estudo intitulado de O ciclo do caranguejo, que
retrata imbricações biológicas entre indivíduos e caranguejos.
As memórias relatadas por Castro nos fazem refletir sobre a
dimensão geográfica da capital pernambucana no início do século
passado, nos permitindo traçar linhas interpretativas sobre o dinamismo
de cada espaço da cidade, como também a apropriação de riquezas.
Sendo o “Recife: telhados, torres e cúpulas. Ondulações. Ruínas
históricas. Lendas portuguesas, holandesas e afro-brasileiras. Recife,
azulejo lavado de luz, à sombra dos coqueiros, boiando nas águas”
(CASTRO, 1965, p.17). São dois Recifes demarcados por diferenças
estruturais, sendo um dos lados ocupado por um público seleto, que
fazia parte de uma jovem elite intelectual, a qual sentia necessidade de
se inserir em espaços como cafés “Continental” e “Lafayette”, livrarias,
Institutos de caráter científico como Academia Pernambucana de Letras
(APL), a Faculdade de Direito do Recife e o Instituto Arqueológico
Histórico e Geográfico de Pernambuco (IAHGP), para discutir assuntos
referentes à política e as novidades advindas do exterior (MAURO,
2012, p.50). Já o outro lado da cidade, a parte desfavorecida, precisava
acordar cedo, como dizia Josué de Castro “o despertar os mocambos”
para trabalhar, garantir o sustento da família, pois suas apreensões eram
constantes, em relação à alimentação, a preocupação era sempre no que
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comer amanhã. O imediatismo permeava o imaginário daqueles
sujeitos.
Josué de Castro: da medicina ao mundo das letras
Josué de Castro ingressa no curso de medicina, porém mantém
relações afetuosas com a literatura. Ainda na década de 1920, ele se
dedica a ensaios científicos, tal como escrevia crônicas, críticas
cinematográficas, contos, poesias e ensaios, demonstrando apreço pelo
mundo das letras e das artes. Em 1925, ele consegue publicar o artigo
“A doutrina de Freud e a literatura moderna na Revista de
Pernambuco”. Naturalmente vai se debruçando na elaboração de obras
literárias, traçando o caminho da escrita e assim se tornando um autor,
o que, para a socióloga Priscila Faulhaber, é um dos ofícios mais
importantes da história. Contudo, o estilo e as temáticas abordados por
Josué de Castro estão inclinadas à literatura de denúncia, que tinha uma
abordagem curvada às questões do cotidiano, às mazelas sociais e às
vivências reais. É evidente que suas obras estão vinculadas à ótica
médica, com muitas análises relacionadas à nutrição, à saúde de
determinados grupos sociais e os efeitos da desnutrição como um fator
biológico, mas também político. Corroborando com o rompimento do
romance burguês oitocentista.
É neste novo contexto literário que estudiosos como João Cabral
de Melo Neto e Josué de Castro se inclinam numa escrita social, com
tons de denúncia em relação ao espaço coletivo. Em virtude disto,
verifica-se que ambos trabalham com a temática da fome, perpassando
por caminhos semelhantes, ao fazerem associações às migrações de
famílias sertanejas que abandonam suas origens em decorrência dos
impactos da seca e da fome, seguindo caminho para a cidade do Recife,
visando fugir da miséria e assim conseguir estabilidade para toda a
família. Castro descreve no conto “O ciclo do caranguejo” a história da
família Silva, que desce do Cariri (sertão), para o Recife a fim de fugir
da pobreza. No exemplar Morte e Vida Severina, Cabral retrata a
trajetória de Severino retirante, homem de origem simples, nascido no
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sertão, o qual vivia inconformado com a situação que a seca provocava,
e a partir desta problemática decide migrar para a capital
pernambucana. Ao passo que faz todo o trajeto caminhando,
observando a paisagem seca, conhecendo pessoas e relatando seus
sentimentos, porém ao chegar ao destino almejado, se decepciona com
as dificuldades de se inserir profissionalmente, com isso o retirante
sertanejo procura abrigo na zona dos mocambos.
O ciclo do caranguejo
Este conto foi primeiramente publicado no jornal Diário de
Pernambuco4 e posteriormente inserido na obra Documentário do
Nordeste, a qual teve três edições. A 1ª edição (1937), a 2ª (1957) e a 3ª
(1965). A narrativa apresenta alguns eixos temáticos que em alguns
momentos fizeram parte das vivências pessoais e profissionais de Josué
de Castro, tal como as correntes migratórias oriundas do sertão
pernambucano, a ocupação dos arrabaldes próximos aos manguezais,
as relações em torno do ciclo do caranguejo e a fome como fator
principal. A partir disso, é possível afirmar que as experimentações
durante a infância no bairro da Madalena, junto do Rio Capibaribe, dos
manguezais e das zonas dos mocambos, como também sua atuação
como médico na fábrica de tintas o oportunizou construir uma visão
crítica e apurada da existência, agregando realidade e ficção ao mesmo
tempo.

4

Diário de Pernambuco inicialmente foi fundado como folha de anúncios em Recife,
no dia 07 de novembro de 1825, pelo jornalista Antonio José de Miranda Falcão, um
dos participantes da Confederação do Equador (1846). O jornal passou por alguns
donos e por diversos períodos da história do Brasil, do Império à República, sendo o
jornal mais antigo em circulação na América Latina. Verbete Diário de Pernambuco.
CPDOC. Disponível em: http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbetetematico/diario-de-pernambuco. Acesso em: 17 de nov. de 2021.
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Figura 03: O ciclo do caranguejo. Gravura extraída da obra
Documentário do Nordeste, 1965.

Autor Darel.

A família Silva sai do sertão fugindo dos efeitos da fome e da
seca para seguir os caminhos da cidade grande, pois naquela época
surgiu um boato afirmando a existência de um ministério voltado aos
interesses das/os trabalhadoras/es, as/os quais ganhavam tão bem que
daria para ter uma alimentação satisfatória. Entretanto, ao chegar à
cidade (Recife), a família contempla a bela paisagem, composta por
estruturas arquitetônicas e automóveis, diferentemente do cenário
sertanejo, mas o que tanto tinha para se ver, não dispunha para comer.
O choque de realidade as/os fizeram sentirem-se “apertadas/os”,
buscando meios para sobreviver naquele caos urbano. Entre as poucas
possibilidades, existia o mangue como o meio de contornar aquela
situação e manter seus familiares, já que “no mangue não se paga casa,
come-se caranguejo e anda-se quase nu. O mangue é um paraíso. Sem
o côr-de-rosa e o azul do paraíso celeste, mas com as cores negras da
lama, paraíso dos caranguejos” (CASTRO, 1965, p. 23-24). A partir
dessa compreensão, observa-se a pobreza e a fome como fenômenos
que atravessam fronteiras geográficas, atingindo milhões de famílias
brasileiras.
A vida nos manguezais fez esses sujeitos se aproximarem mais
dos caranguejos, criando uma relação dependente, da qual Castro
nomeia de “Ciclo do Caranguejo” explicando essa conexão:
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O caranguejo nasce nela, vive dela. Cresce comendo
lama, engordando com as porcarias dela, fazendo com
lama a carninha branca de suas patas e a geléia
esverdeada de suas vísceras pegajosas. Por outro lado o
povo daí vive de pegar caranguejo, chupar-lhes as patas,
comer e lamber os seus cascos até que fiquem limpos
como um copo. E com a sua carne feita de lama fazer a
carne do seu corpo e a carne do corpo de seus filhos. São
cem mil indivíduos, cem mil cidadãos feitos de carne de
caranguejo. O que o organismo rejeita, volta como
detrito, para a lama do mangue, para virar caranguejo
outra vez. (CASTRO, 1965, p. 24)

Para Josué de Castro, o indivíduo morador das zonas dos
mocambos próximos às áreas de manguezais mantêm ligações com o
espaço e com os animais de tal forma que sua existência se confunde.
Uma vez que o homem retira o caranguejo do lamaçal para alimentarse e posteriormente expulsá-los em forma de dejeto no mangue,
automaticamente está alimentando de forma involuntária outros
caranguejos, que adiante servirão como meio de subsistência para
outros. Os chamados irmãos de leite. O mimetismo do homemcaranguejo. Essa união só encerra com a morte, quando “parte-se
aparentemente, nesse dia, o ciclo do caranguejo, mas os parentes que
ficam, derramam caridosos as suas lágrimas no mangue para alimentar
a lama que alimenta o ciclo do caranguejo” (CASTRO, 1965, p. 25).
Quiçá, o ciclo do caranguejo seja equivalente à vida, constituído de
nascimento, reprodução e morte. Então, sempre que um ciclo se fechar,
outros irão se abrir.
A fome para além das fronteiras do tempo
Os primeiros relatos de Josué de Castro sobre a fome se deram
ainda na infância, quando ele observava os caranguejos espumando de
fome à espera de alimento, igualmente acontecia com os moradores das
zonas dos mocambos que demonstravam desespero e angústia diante da
situação de miserabilidade. Nesse momento inicial, Castro reconhece
tal episódio como a descoberta da fome. Pelo fato de estar inserido
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naquele espaço e manter contato com pessoas que estão em situação de
vulnerabilidade social, ele consegue ter dimensão dos problemas que
essa mazela provocava no organismo, no imaginário e no convívio
social. Para Castro,
a fome age não apenas sobre os corpos da vítima da seca,
consumindo sua carne, corroendo seus órgãos e abrindo
feridas em sua pele, mas também age sobre seu espírito,
sobre sua estrutura mental, sobre sua conduta moral.
Nenhuma calamidade pode desagregar a personalidade
humana tão profundamente e num sentido tão nocivo
quanto a fome, quando atinge os limites da verdadeira
inanição. Excitados pela imperiosa necessidade de se
alimentar, os instintos primários são despertados e o
homem, como qualquer outro animal faminto, demonstra
uma conduta mental que pode parecer mais
desconcertante. (CASTRO, 2003, p.79)

Nesses estudos nutricionais, Castro consegue fazer reflexões
sobre a condição do Brasil e de outros países, realizando escritos
científicos e literários, participando de eventos como congressos,
palestras, em alguns trabalhando em instituições internacionais,
dialogando com figuras que também se debruçavam na problemática da
fome, assim como o arcebispo de Olinda e Recife Dom Helder Camara,
o qual J.C trocou correspondências quando estava exilado na França
durante a ditadura civil-militar. Na segunda metade do século XX,
muitas/os ainda conviviam com a fome. Um exemplo disso foi a
escritora Carolina Maria de Jesus, mulher negra, que migra de
Sacramento, em Minas Gerais, para a favela do Canindé, em São Paulo
descrevendo suas experiências num diário durante a década de 1950,
que posteriormente foi editado com o título Quarto de despejo, diário
de uma favelada. Nesta comunicação, Maria de Jesus afirma:
16 de maio Eu amanheci nervosa. Porque eu queria ficar
em casa, mas eu não tinha nada para comer.
Eu não ia comer porque o pão era pouco. Será que é só
eu que levo esta vida? O que posso esperar do futuro? Um
leito em Campos do Jordão. Eu quando estou com fome
quero matar o Janio, quero enforcar o Adhemar e queimar
o Juscelino. As dificuldades corta o afeto do povo pelos
políticos. (JESUS, 2014, p. 33)
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Certamente, muitas/os viviam nessas condições. O cenário atual
do Brasil durante a pandemia de Covid-19 escancarou os problemas
sociais, elevando o desemprego, a desigualdade social e a fome em
diversas regiões brasileiras, assim como aponta a Organisation des
Nations Unies pour l´ alimentation et l´agriculture, do total de 211,7
milhões de brasileiras/os, 116,8 milhões conviviam com algum grau de
Insegurança Alimentar e, destes, 43,4 milhões não tinham alimentos em
quantidade suficiente e 19 milhões de brasileiras/os enfrentavam a
fome.5 Os noticiários explicitam a volta do Brasil ao mapa da fome; A
incerteza em relação à alimentação; o aumento progressivo no preço
dos alimentos; milhões de brasileiras e brasileiros estão em insegurança
alimentar; alguns estados do Brasil, como Pernambuco, estão em
extrema pobreza; Recife é denominada a capital da desigualdade. O
cenário demonstra a permanência de um problema que aflige mais da
metade da população, bem como constata as visões de Josué de Castro
relativas ao contexto atual.
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“OS PEIXES DO RIO NADA SABEM DOS
HOMENS QUE TRISTEMENTE HABITAM A
CIDADE”: JOSUÉ DE CASTRO E AS CONDIÇÕES
DE VIDA DAS CLASSES OPERÁRIAS NO RECIFE
DE 1930
Esther Rayanne da Silva Souza

A CIDADE
“[...] o Recife, é desconcertante como unidade
urbana, impossível mesmo de caracterizar-se”
Josué de Castro

Estudar uma cidade não é apenas explorar sua arquitetura e sua
história escrita. E é por esse motivo que a observação de documentos
(romances, revistas, folhetins, cartas, jornais etc), produzidos por
intelectuais auxiliam na ideação das imagens de uma cidade. Ao Recife,
por sua vez, sempre se acrescentará alguma coisa: amor, louvor, ódio
ou críticas.6 Aliás, para ser mais fiel ao homenageado deste e-book, o
citarei como principal referência de estudos sobre a cidade: em seu
ensaio de geografia urbana sobre o Recife, o próprio Josué de Castro
afirmou que “A cidade é sempre um produto das possibilidades
geográficas e da capacidade de utilização das mesmas pelo grupo
humano local e nela refletem sempre as influências do meio natural e
as influências do grupo cultural.” (CASTRO, 1957, p. 26).

Paráfrase do trecho: “[...] Ao Recife sempre acrescentará alguma coisa. Contanto
que seja o amor, de exaltação, de paixão. O Recife apaixona [...], contido no livro
"Prefácio da Cidade”, de autoria do cronista Paulo Fernando Craveiro
(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DA PREFEITURA DO RECIFE 1961). À época, o livro integrou o projeto editorial do antigo Departamento de
Documentação e Cultura, da Secretaria de Educação e Cultura da Prefeitura do Recife.
6
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Apesar de ser pesquisadora há três anos, desde o princípio da
Iniciação Científica ficou evidente que o Recife representado por Josué
de Castro partiu de uma linha interpretativa inclinada a relacionar as
desigualdades sociais que vigoravam entre os indivíduos e as marcantes
diferenças existentes nas formas de apropriação da riqueza social da
cidade (ARRAIS, 2004, p. 48). Ao iniciar a escrita do livro
Documentário do Nordeste, na década 1930, Josué já demonstrava
consciência sobre as desigualdades sociais do Recife: “O Recife, cidade
dos rios, das pontes e das antigas residências palacianas, é também a
cidade dos mocambos – das choças, casebres de barro batido a sopapo,
com telhados de capim, de palha e de fôlhas de flandres”7 (CASTRO,
1968, p. 21). Com os estudos de ordem sociológica, os problemas do
Nordeste foram situados dentro de coordenadas geográficas e
conjunturas políticas e econômicas. Foi uma tentativa de interpretar a
luta do homem contra a seca, contra as enfermidades, contra a
subnutrição e contra a opressão da exploração de tipo colonial.8
(CASTRO, 1968).
O CIDADÃO DO MUNDO
Josué de Castro compreendeu a fome a partir de uma perspectiva
histórica e social e a atrela à razão de Estado, às práticas culturais, mas
também à lógica dos sistemas econômicos. 9(AMORIM, 2016, p. 107).
Com isso, ao longo da vida, deixou claro que a problemática diz muito
mais respeito ao Governo (em todas as esferas) do que à incapacidade
de sobrevivência e autonomia da população. Decerto por ter contato
“O despertar dos mocambos”. II conto do livro Documentário do Nordeste (1957),
publicado pela Editora Brasiliense. O texto está escrito exatamente como retirado do
livro, por este motivo a transcrição gramatical não respeita as normas gramaticais da
atualidade, mas sim as do tempo da publicação original.
8
CASTRO, Josué de. Documentário do Nordeste. 4. ed. São Paulo: Editora
Brasiliense, 1968. p. 12.
9
AMORIM, Helder Remigio de. Um pedaço incomensurável: a trajetória intelectual
e política de Josué de Castro. Tese (Doutorado em História) Universidade Federal de
Pernambuco - UFPE, Recife, PE, 2016
7
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com a fome e a miséria diretamente do quintal de casa (morava nas
proximidades dos mocambos recifenses), o menino Josué tenha sido
“pego” pelas garras dos pequenos seres viventes que nascem e morrem
nos mangues: os caranguejos. Futuramente o menino perceberia que o
“mal de fome” (CASTRO, 1964) não apenas estava com seus vizinhos.
A maldita fome era um problema universal.
Em relação à dimensão política e social do seu pensamento,
desenvolveu ações para desnaturalizar a fome como atributo dos pobres
e resultado das condições climáticas e de solo. A sua obra, traduzida em
25 idiomas, ganhou repercussão internacional, principalmente quando
publicou Geografia da Fome (1946) e Geopolítica da Fome (1951),
livros que circularam com destaque em tempos de Guerra Fria tanto nos
Estados Unidos da América quanto na União Soviética. Seus esforços
estavam concentrados na busca por transformar o tema alimentar em
um assunto de interesse nacional. Para tanto, além da escrita de suas
obras, atuou em diversos organismos nacionais e internacionais que
tinham como cerne as questões alimentares. (AMORIM, 2016, p. 109)
Apesar de os estudos de Josué de Castro terem se voltado para
a compreensão do fenômeno da fome no mundo, a preocupação com a
cidade do Recife sempre esteve presente em sua obra. As narrativas
sobre o cotidiano das camadas populares, os costumes, a geografia, a
espacialidade, as desigualdades sociais e principalmente os modos de
viver e sentir a cidade se apresenta em vários dos seus escritos. Trago o
exemplo do livro Documentário do Nordeste (1957), obra que reúne
trabalhos sobre temas e problemas do Nordeste. Considerada até pelo
próprio autor como uma obra de “índole vária”10 (CASTRO, 1968),
Documentário do Nordeste traz pesquisas de épocas distintas da
trajetória intelectual de Josué de Castro, além de reforçar seu
compromisso de continuar falando do Nordeste mesmo estando
afastado da região: “Nunca nos desinteressamos pela vida da região e
nunca nos libertamos das influências que a terra exerceu sobre nosso
10

CASTRO, Josué de. Documentário do Nordeste. 4. ed. São Paulo: Editora
Brasiliense, 1968. p. 11
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espírito no seu período de formação” (CASTRO, 1968).
Sujeito múltiplo que era, Josué de Castro conseguiu transpor
para dentro do Documentário do Nordeste sua alternância da fase
médico-nutricional para a sociológica, politizada e comprometida com
a Reforma Agrária11 (MENEZES, 2012, p. 151). Ainda na 2ª parte do
livro, Josué de Castro traz constatações de que o latifúndio é o
verdadeiro gerador da fome no sertão nordestino e não a falta de chuva
– o que torna a seca um problema de política pública, e não apenas
climático. Através do estudo Influência Negra na Alimentação do
Brasileiro, J.C chama atenção para a necessidade de se pesquisar a
origem dos hábitos alimentares do povo, principalmente os das classes
mais humildes, pois sem tal conhecimento é impossível se falar de
política nacional de alimentação. Além disso, reforça a superioridade
biológica dos hábitos alimentares africanos mediante os europeus e
indígenas. (MENEZES, 2012, p. 158). A partir de uma investigação
minuciosa, Josué de Castro entrega ao leitor uma descrição
antropológica dos alimentos “bárbaros”, que exemplificam os aspectos
da alimentação do sertão. Raízes, sementes e frutos estranhos de
aparência exótica tornam-se uma possibilidade de provisão durante os
períodos de seca (CASTRO, 1968, p. 162). Castro ainda foi o
responsável pela organização dos primeiros estudos sobre o valor
nutricional da alimentação dos caatingueiros nordestinos. Com
fragmentos dos sertões de Pernambuco e da Paraíba, o estudo também
honrou bibliograficamente os autores anteriores a Castro que haviam
pontuado em suas obras a alimentação nordestina. Aqui cabe menção
deveras honrosa ao escritor Euclides da Cunha, que segundo Anna
Menezes, é o maior influenciador do Documentário do Nordeste.
O pensamento de Celso Ferreira também contribui para nossa
discussão sobre os vários “Josués” dos contos e o Josué de Castro das
décadas subsequentes enquanto deputado, médico e professor já

11

MENEZES, Anna Waleska N. C. de. Compromisso com a vida, não com a ordem:
arte e ciência em Documentário do Nordeste. MAGNO, Tânia (org). JOSUÉ DE
CASTRO - Rio de Janeiro: Fundação Miguel de Cervantes, 2012.
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renomado. Aqui faço menção ao conto “Assistência Social” (CASTRO,
1957, p. 39-41), no qual a narrativa do Dr. Félix (personagem fictício)
se imbrica conscientemente à parte da biografia de Josué de Castro. Em
“Assistência Social”, o autor nos traz a ilustração de um jovem médico
recém-formado que passa a trabalhar numa fábrica – localizada na Ilha
da Várzea – na qual identificou que os trabalhadores adoeciam porque
tinham fome. E tinham fome porque recebiam valores que não cobriam
suas despesas diárias/mensais/semanais. [...] o doutor lembrou-se dos
salários miseráveis daquela gente [...] (CASTRO, 1968, p. 40).
Tal narrativa pode ser lida como uma ilustração românticoliterária do estudo As Condições de Vida das Classes Operárias no
Recife, uma vez que o próprio Josué, quando médico recém-formado,
partilhou da mesma trajetória do Doutor Félix.
Durante minhas pesquisas, notei uma grande rede de intelectuais
com os quais o autor dialogava. Josué “não andava só”, e minha
afirmativa pode ser constatada ao se ler as bibliografias de seus
trabalhos. Nomes como o de Euclides da Cunha, Luís Gurgel, Rodolfo
Teófilo, José Américo de Almeida, Melo Morais, Nelson Werneck
Sodré, Câmara Cascudo, Tales de Azevedo e Orlando Parahim são
citados não apenas como referenciais teóricos, mas também como
sujeitos de confiança e admiração.
O ESTUDO
“Os modernos antropologistas, através de múltiplas
indagações biológicas, chegaram à evidência de que os
caracteres de deficiência e de inferioridade dealguns
povos, atribuídos outrora a fatôres127étnicos, à
fatalidade racial, são apenas consequências diretas de
más condições higiênicas e principalmente de uma
alimentação má.”
Josué de Castro , 1932

12

O texto está escrito exatamente como retirado do livro, por este motivo a transcrição
gramatical não respeita as normas gramaticais da atualidade, mas sim as do tempo da
publicação original.
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No ano de 1935, o recém-formado médico Josué Apolônio de
Castro, então professor da Faculdade de Medicina e da Faculdade de
Filosofia e Ciências Sociais do Recife, deixou a “capital do nordeste”
(como bem intitula no conto “A Cidade” – 1957) para ser professor de
Antropologia na recém-criada Universidade do Distrito Federal. Aqui
no Recife, o sociólogo Souza Barros ficou com a responsabilidade de
revisar o artigo As condições de vida das classes operárias no Recife:
um estudo econômico da sua alimentação, que divulgaria resultado da
pesquisa de campo que foi realizada pelo médico nutricionista em 1932,
a pedido do Departamento de Saúde Pública de Pernambuco (SDPP).
Souza Barros publicou o estudo no periódico Annuario de Pernambuco
(1935) e ainda declarou que o capital humano brasileiro deixou de ser
o centro para ser parte acessória da política-econômica financeira, uma
vez que a “trágica realidade social das massas brasileiras” foi ignorada
pelas elites governamentais desde o surgimento da classe operária no
Brasil, em 1920.13
Em detrimento da realização do estudo, no ano de 1933, Josué
de Castro se tornou chefe da comissão que estudou as condições de vida
dos operários – questão que posteriormente passou a ser estudada não
só no Recife, como em outras regiões do Brasil. Daí tem-se que quando
o Estado Novo criou, em 1940, o Serviço de Alimentação da
Previdência Social (SAPS), o intuito foi de fazer com que o Estado
Brasileiro estivesse na tarefa de conduzir uma política de justiça social
e minimização do “monstro” (a fome) que era condenado em todo o
mundo.
Faz-se necessário explicitar ainda que exatamente oito anos
após a publicação de As Condições de Vida das Classes Operárias no
Recife, a alimentação passou a ser questão de interesse nacional. Cabe
aqui um espaço para nos perguntarmos o porquê do interesse do Estado
Novo nesse assunto. A chegada do Estado intervencionista, a tarefa de

13

CASTRO, Josué de. As condições de vida da classe operária no Recife: um estudo
econômico de sua alimentação / Josué de Castro. Recife: Fundação Joaquim Nabuco,
Editora Massangana, 2015.
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proteção do homem contra a fome e a miséria, garantindo-lhe o trabalho
como meio de realização pessoal, passa a ser pauta da promoção do
desenvolvimento social idealizada pelo Estado Brasileiro (AMORIM,
2016, p.111).
Em As condições de vida das classes operárias no Recife, o
autor evidencia que as classes assalariadas recifenses se alimentam de
forma inapropriada devido às condições econômicas desfavoráveis. E é
exatamente por esse motivo que essa parcela populacional necessita de
uma assistência social urgente (CASTRO, 1932, p. 68). Era a falta de
combustível suficiente e adequado que fazia a maquinaria humana
intricar. 14
Aqui faço um recorte de raça, que foi o mesmo feito por Josué
no início do estudo As condições de vida das classes operárias no
Recife: [...] se a maioria dos mulatos se compõe de sêres estiolados, com
déficit mental e incapacidade física não é por efeito duma tara racial, é
por causa do estomago vazio [...]15
Castro se preocupou em pontuar a questão de raça em seu
trabalho, uma vez que afirmações como as refutadas por ele na pesquisa
contribuíam para a manutenção do pensamento eugenista e
preconceituoso quanto aos negros do Brasil – e do mundo. Tais teorias
inculpavam a mestiçagem brasileira de originar seres débeis, anêmicos
e raquíticos. Ainda segundo Josué, vinha dali a importância dos estudos
científicos sobre a alimentação e o interesse dos verdadeiros sociólogos
para conhecer as práticas alimentares dos grupos sociais, a fim de
compreender melhor sua formação econômica e social. Para Josué de
Castro, não basta saber a quantidade de homens que produzem, mas
também a sua qualidade. Só a partir do conhecimento das classes mais
pobres é que se teria um quadro avaliativo/explicativo sobre suas
possibilidades econômicas e de evolução social. Isso seria o resultado
de uma interpretação histórica e econômica à luz da biossociologia

O mesmo que “embaraçar”/ “atrapalhar”
CASTRO, Josué de. Documentário do Nordeste. 4. ed. São Paulo: Editora
Brasiliense, 1968. p. 68
14
15
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(CASTRO, 1932, p. 69).
Ao tecer comparações entre o Sistema Feudal (que impunha a
existência de servos e escravos) e o Regime Capitalista (que implica na
existência de assalariados), Josué destaca o fator abolição da
escravatura (liberdade sem garantia de direitos) como o fortalecedor dos
movimentos nos centros urbanos que culminariam na mão de obra
oferecida à maquinaria da industrialização. Josué de Castro deixa claro
que seu estudo analisa As condições de vida das classes operárias
exclusivamente da área urbana.
A partir da pesquisa de campo, foram determinadas as partes
centrais das vidas dos trabalhadores recifenses. Foi percebido que não
era apenas o salário (em dinheiro bruto) que indicava precisamente o
nível de vida da população, mas sim o valor do salário em função dos
seus itens de necessidade/substanciais. Uma vez sabido o ganho, seria
possível então saber o quanto era gasto. Com o auxílio do Departamento
de Saúde Pública, o inquérito foi estabelecido entre as famílias
operárias, que foram analisadas em três zonas trabalhistas: Torre,
Encruzilhada e Santo Amaro.
Observe as tabelas:

Fonte: CASTRO, Josué de, Documentário do Nordeste, 1964, p. 71
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Fonte: CASTRO, Josué de, Documentário do Nordeste, 1964, p. 70.

Como pode ser notado, o inquérito nos traz o valor do salário e
quanto Antônio Ferreira gasta mensalmente. Podemos ver explicitada a
impossibilidade de economia e a incapacidade de mobilidade social. O
trabalhador não consegue ter “fundos” guardados porque sua renda
média é única e exclusiva para as necessidades básicas de
sobrevivência. 55% do salário médio (muito inferior ao salário mínimo
racional) do trabalhador recifense eram direcionados à alimentação e
28,4% direcionado às demais despesas (luz, água, moradia). Não havia
margem para “luxos” (como educação, saúde, lazer...)
Quando se partiu para a habitação, os números foram ainda mais
defasados – levando em consideração que a maioria vivia sob condições
precárias de moradia, habitando nos inóspitos mocambos.
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Ao analisar a alimentação, foi constatado que as famílias consomem
majoritariamente, feijão, farinha, charque, café, açúcar e pão.

Todos os demais itens (a lista continha carnes verdes, bacalhau,
charque, feijão, farinha, arroz, milho, leite, açúcar, café, banha,
derivados de leite, verduras, frutas, sal, tempero...) são consumidos por
uma pequena parcela das 500 famílias analisadas. Dentre os itens já
citados, destacamos em especial o leite, que apenas 97 famílias
consumiam (equivalente a 19% dos analisados). O dado gritante, nesse
caso, é que nas 500 famílias havia 976 crianças. Ou seja, quase o dobro
do número de famílias consultadas.
Vale o destaque para dizer que, na hora do suprimento dos
nutrientes, temos a figura do caranguejo descrita com frequência por
Josué de Castro em seus escritos. “As populações que habitavam os
mocambos substituíam o leite das crianças pelo caldo do caranguejo”
(CASTRO, 1932, p. 73).
Nos mangues do Capibaribe são o paraíso do caranguejo.
Se a terra foi feita pro homem, com tudo para bem servilo, também o mangue foi feito especialmente pro
caranguejo. Tudo aí, é, foi ou está para ser caranguejo,
inclusive a lama e o homem que vive nela. A lama
misturada com urina, excremento e outros resíduos que a
maré traz, quando ainda não é caranguejo, vai ser. O
caranguejo nasce nela, vive dela, fazendo com lama a
carninha branca de suas patas e geleia esverdeada de suas
vísceras pegajosas. Por outro lado, o povo daí vive por
pegar caranguejo, chupar-lhe as patas, comer e lamber
seus cascos até que fiquem limpos como um copo. E com
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sua carne feita de lama, fazer a carne do seu corpo e a
carne do corpo de seus filhos. São cem mil indivíduos,
cem mil cidadãos feitos de carne de caranguejo. O que o
organismo rejeita, volta como detrito, para a lama do
mangue, para virar caranguejo outra vez. (CASTRO,
1964, p. 27)

Ao fim dos estudos, o autor traz a seguinte indagação: “Como
se pode comer assim e não morrer de fome?”, seguida da única resposta
possível: “morrendo de fome.” Josué de Castro concluiu que o
indicativo principal para a alta taxa de mortalidade da classe laboriosa
recifense era sua alimentação fraca e insuficiente. "Uma alimentação
para ser racional necessita ser suficiente, completa e harmônica."
(CASTRO, 1932, p 75). Tal regime só seria harmônico quando os
vários princípios alimentares se mantivessem em equilíbrio, o que não
era o caso das classes trabalhadoras do Recife. A necessidade média de
calorias diárias para um trabalhador é de 3.000 a 4.000 calorias. E de
acordo com os dados analisados, o trabalhador recifense ingeria apenas
1.645 calorias. Ou seja, o regime era insuficiente e só dava para cobrir
os gastos calóricos do trabalho.
Diante desta exposição fica evidenciada a péssima
qualidade da alimentação operária, sendo seu regime
impróprio sob todos os aspectos. Só há uma maneira pior
de alimentar-se feito essa: é não comer nada. E é por isto
que esta gente não fala em alimentar-se, mas em enganar
a fome. Infelizmente a fome não se deixa enganar, apenas
ilude-se sua sensação consciente, mas na intimidade
profunda de cada célula perduram indefinidamente os
seus efeitos (CASTRO, 1964, p. 76-77).

CONCLUSÃO
Após décadas, as discussões contidas em As Condições de Vida
das Classes Operárias no Recife: um estudo econômico de sua
alimentação seguem atuais, até porque esse foi o estudo que colaborou
para a fundamentação do salário mínimo no Brasil. É por esta razão que
os intelectuais que trabalham com a fome afirmam ser essencial que
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conheçamos o trabalho de Josué de Castro. Ele se comprometeu com a
justiça social e com a promoção de salários justos que pudessem
proporcionar uma vida digna às pessoas. "A realidade mutável que com
tanta agudeza Josué denunciou no seu tempo." (SANTIAGO, 2015, p.6)
Pesquisas realizadas nos periódicos Diário de Pernambuco,
Diário de Notícias e na Biblioteca Nacional, através da Hemeroteca
Digital brasileira, trouxeram questionamentos interessantes: após a
publicação do estudo, Josué de Castro passa a ser citado em discursos
políticos na Câmara dos Deputados, a exemplo do discurso proferido
pelo Deputado João Cleophas, que afirmou: “O Recife, das grandes
cidades do Brasil, é aquela que detém os maiores coeficientes de
mortalidade.”
Nesse sentido, podemos observar como as discussões pautadas
por Josué de Castro em suas obras estavam associadas às demandas
sociais daquele presente.

Discurso do Deputado João Cleophas na Câmara de Deputados, contra a situação que
se implantou no Estado de 1930. Diário de Pernambuco; edição 00258 - 1937.

Também acrescento que a partir da análise do livro
Documentário do Nordeste, foi possível considerar que, durante toda a
obra, Josué de Castro aceita a natureza caótica nordestina e a vê como
um ambiente salubre – diferente de seus críticos sulistas e sudestinos –
além de considerar “injusto o julgamento daqueles que não o conhecem
bem (o Nordeste) e afirmam que seja essa zona a menos dotada de
condições favoráveis à vida humana” (CASTRO, 1957, p. 131).
Segundo Castro, foi nas zonas dos mocambos do Recife e nos
chapadões desérticos do sertão que ele descobriu o angustiante drama
da fome. E não só da fome no Nordeste, mas da fome universal. Seus
estudos de ordem biológica tornaram possível explicar a resistência do
sertanejo, que mesmo desajudado, desamparado e vivendo numa terra
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com recursos escassos e exploração difícil, consegue enganar a morte e
continuar vivo. “Quase de felicidade heroica dentro do maior dos
infortúnios.” (CASTRO, 1957, p. 46).
Munida da orientação da historiadora Tânia Regina de Luca,
com seu livro História dos, nos e por meio dos periódicos, também
pude problematizar a forma como os periódicos, após o surgimento da
“História-Nova” – através da Escola dos Annales – passou a ser tido
como objeto de investigação histórica.16 Com isso, percebi que a
imprensa pode ser fonte de manipulação de interesses e de intervenção
na vida social das pessoas, uma vez que seus transmissores não são
imparciais de acontecimentos e têm uma posição ideológica inclusa na
vida político-social a qual estão inseridos. Assim, refleti como o Josué
de Castro sofreu um “apagamento” dos jornais na época de publicação
de As Condições da Classe Operária No Recife: um estudo econômico
de sua alimentação, justamente porque os jornais sempre estiveram sob
orientação das elites recifenses.
Tanto as ações político-científicas quanto às obras literárias e
científicas de Josué de Castro contribuíram para mudanças positivas
nas condições de existência da população brasileira. Atualmente com
obras esgotadas e/ou de difícil acesso ao brasileiro médio, faz-se
necessário que sua memória não seja esquecida – assim como se
projetou um apagamento durante a Ditadura Militar –, e que sua voz
seja potencializada por aqueles que acreditam em justiça para os
oprimidos e comida no prato de todas/os.
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ENTRE AS GEO(GRAFIAS) DE UMA TRAJETÓRIA
E A CONSTRUÇÃO DA HISTÓRIA: JOSUÉ DE
CASTRO E SUAS REFLEXÕES SOBRE A
OCUPAÇÃO HOLANDESA NO RECIFE.
Álvaro Gabriel dos Santos Pinho

AS ILHAS
" [...] os mangues vieram com o Capibaribe e com o
Beberibe, desde o seu primeiro contato com o mar, em
épocas pré-históricas, agindo como se fossem tropas de
ocupação. Adiantavam-se a cada nova conquista,
consolidando e preparando novas porções de terra a
ajuntar ao acervo continental. [...] Brigadas de choque,
poderia talvez dizer-se com mais propriedade, porque se
interpunha como uma cunha às duas cortinas que se
defrontavam na disputa do espaço. Cobriam as
investidas dos rios e avançavam com eles imprensados
em nesgas de terra em formação, mar adentro ".
Waldemar de Oliveira17

Muito antes de os prédios arranharem o céu, ou as torres das
igrejas assinalarem a grandeza do firmamento, o Recife já era o palco
de construções estonteantes. Feitas paulatinamente pela natureza,
durante o decorrer dos milênios, essas construções se estendiam pelos
manguezais, corriam junto aos braços d'água, contornavam as
penínsulas e os cabos, e tomando corpo nos rios, acabavam por erigir
junto ao mar – as ilhas, porções de terra que desafiavam a demanda das
águas e se voltavam ao horizonte, de onde provinha a alvorada. Pode
parecer estranho retroceder a tempos tão longínquos, mas é necessário
a nossa jornada que voltemos antes mesmo dos Tempos dos
Flamengos18, pois ao acompanhar o desenvolvimento histórico e
17

OLIVEIRA, Valdemar de. Geologia da planície do Recife: contribuição ao seu
estudo. Recife: Oficinas Gráficas do Jornal do Commercio, 1942.
18
Paráfrase do trecho: "Quem quer que jornadeando pelo interior... ao deparar com
vetusta ruína de considerável edifício... inquirir dos moradores próximos a sua origem,
quais os seus primitivos construtores, terá sempre como resposta: - É obra do Tempo
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geográfico de uma cidade, acompanharemos a ascensão de um jovem
intelectual recifense, que dissertando sobre sua cidade natal,
ambicionava conquistar uma cátedra numa Universidade Federal e
assim ter uma plataforma para voos de envergadura internacional.
Fatores de Localização da Cidade do Recife é um livro de
composição singular na vasta bibliografia de Josué Apolônio de Castro,
produzido no final da década de 1940. Essa obra nada mais é do que
uma tese para o concurso que elegeria o próximo catedrático da
disciplina de Geografia Humana, da então Universidade do Brasil, a
atual UFRJ. Sendo um homem sensível, desde cedo, às demandas
sociais, Josué inicia aqui uma investigação profunda sobre os fatores
que possibilitaram a constituição do Recife e influenciaram diretamente
os seus distintos panoramas, desde o social até o urbanístico.
O mais primevo desses fatores é uma característica por
excelência topográfica, que recorrendo a áreas como a Geologia, pode
nos conceder uma explicação remota dos fenômenos que determinaram
as expressões atuais da cidade (CASTRO, 2013, p. 30). Tomemos como
exemplo o caso citado pelo autor, do geógrafo Pierre Monbeig, que
aproximando numa síntese violenta as causas dos efeitos atuais, dizia
que "A Broadway e a 5° Avenida são produtos da glaciação"19. Ou seja,
não podemos observar uma realidade urbana sem antes considerar as
características topográficas que sugestionaram as ações humanas. Ao
afirmar que o "Recife é um dom de seus rios" (CASTRO, 1948, p.),
Josué estabelece esse ponto como o princípio para sua investigação. Os
rios juntamente com o mar irão formar as estruturas básicas da
paisagem recifense, antes mesmo de os primeiros homens se assentarem
sobre ela. Sendo as ilhas um núcleo constituinte na geografia, elas
também o são na trajetória de Castro.
Nascido no Recife, em 1908, Josué cresceu bem próximo aos
mangues da cidade, região que estando à beira dos rios, era terreno fértil
para os pauis e palafitas, era a área dos mocambos, habitada por
retirantes e caranguejos (MENEZES, 2004, p. 120). Construindo o

dos Flamengos". MELLO, José Antônio Gonçalves de. Tempo dos Flamengos:
influência da ocupação holandesa na vida e na cultura do Norte do Brasil. Recife:
FUNDAJ, Editora Massangana; Instituto Nacional do Livro, 1987.
19
Segundo Monbeig e H. Baulig, a Ilha de Manhattan, em Nova York, é um resultado
da ação das calotas de gelo durante a última glaciação, ocorrida há mais de 20 mil
anos atrás.
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rumo da vida, tal qual os rios moldam os baixios, Castro deixou a capital
pernambucana para estudar medicina, primeiro em Salvador e
posteriormente no Rio de Janeiro, onde se formaria em 1929. Após um
período participando de inúmeras conferências no exterior e se
aproximando de áreas como a nutrologia e a antropologia, voltou ao
Recife, onde lecionou na Faculdade de Medicina e participou da
fundação da Faculdade de Filosofia e Ciências Sociais do Recife20.
Essas experiências foram cruciais para Josué construir as suas primeiras
redes intelectuais e afetivas e consolidar sobre a cidade natal as
percepções que anos mais tarde norteariam seu trabalho, pois segundo
ele:
Não foi, pois, casual a escolha da cidade do Recife para
exemplo de localização de uma cidade em terras
tropicais. Pesou, decerto, na escolha, o sentimento do
filho da terra, desterrado pelos acasos da vida, mas
sempre amoroso de sua paisagem e sempre vivendo
intelectualmente as experiências nela adquiridas.
(CASTRO, 2013, p. 17 - 18)

Josué, dessa forma, fez como o protagonista de O Conto da
Ilha, de José Saramago, que deixa sua ilha para vê-la, e no mar de
oportunidades e conhecimentos em que navega, espera por descobrir
novas ilhas e assim vislumbrar novos horizontes. A primeira etapa dessa
jornada constitui-se justamente em "ver a ilha", e nisso se localiza tanto
as análises de Josué como a pesquisa que desenvolvemos ao longo de
três anos. Com o enfoque nas reflexões que Castro tece sobre a
Ocupação Holandesa no Recife, partimos justamente das bases que o
autor partiu: de como o ambiente natural, as ilhas, influenciaram as
21

20

De acordo com a socióloga Mercês Silva a Faculdade de Filosofia e Ciências Sociais
do Recife: - Foi idealizada por um grupo de intelectuais pernambucanos liderados pelo
Professor Aníbal Bruno, a faculdade foi inaugurada em 22 de setembro de 1933, em
solenidade no salão nobre da Faculdade de Direito do Recife. A abertura da faculdade
teve larga repercussão no meio intelectual da cidade, bem como no estado.
Constituindo um pioneirismo nos cursos superiores pela sua proposta - método de
interpretação e avaliação. SILVA, Mercês de Fátima dos Santos. Josué de Castro,
pensamento e ação: a gênese do plano de segurança alimentar. Dissertação (Mestrado
em Sociologia). Universidade Federal de Pernambuco: Recife, 2010, p. 66.
21
SARAMAGO, José. O conto da ilha desconhecida. São Paulo: Companhia das
Letras, 1998.
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demandas urbanísticas dos colonizadores, portugueses e especialmente
os holandeses.
Josué de Castro reflete de maneira mais incisiva sobre a
Ocupação Holandesa no Recife no terceiro capítulo de Fatores,
intitulado objetivamente de ‘A Fundação da Cidade’. Nesse capítulo ele
se propõe a elucidar alguns aspectos fundamentais na compreensão do
surgimento da urbe. O primeiro aspecto destacado por ele é que os
neerlandeses já tinham um amplo conhecimento da região advindo de
uma série de mapas, projeções, desenhos e informações coletadas por
mercadores que visitavam os portos da capitania de Pernambuco. Esse
conhecimento produziu na Holanda uma perspectiva de encontrar do
outro lado do Atlântico um cenário muito parecido com aquele que era
vivenciado nas margens do Mar do Norte22. Não à toa, quando a
conquista se consolida sobre essas distantes terras, as novas posses
serão nomeadas de: Nova Holanda.
Essa identificação partia de uma série de paralelos entre os
alagadiços recifenses e os baixios holandeses. Ambos os territórios
estavam em áreas de deltas; o Recife nos deltas dos rios Capibaribe e
Beberibe e a Holanda, nos deltas do Reno, Mosa e Escalda. As duas
localidades eram protegidas do furor do mar por barragens naturais; na
Europa as dunas, nos trópicos os arrecifes. Outra grande semelhança
era o fato de os dois lugares estarem em áreas alagadiças, os manguezais
lembravam a onipresente vegetação pantanosa dos Países Baixos e os
emaranhados de córregos, canais, baías e lagunas consolidavam ainda
mais a familiarização do local. Porém, um aspecto, segundo Josué,
saltava aos olhos dos holandeses, beirando o absurdo e chocante,
desarmonizando por completo aquela paisagem natural. Tal aspecto era
uma elevada e distante colina do porto, edificada, que marcava o
horizonte com seus telhados e apontava para o céu com as torres de suas
22

Sobre essa fase de preparação da Holanda para o seu período de grande expansão
geográfica no século XVII, Josué cita H. Riemens: "Os holandeses se apaixonaram
por tudo que dizia respeito a novos países e a viagens distantes. Muitos cartógrafos
acumulavam os informes trazidos pelos viajantes. Mercator, em Antuérpia, e, mais
tarde, Wagenaar, em Amsterdã, fizeram editar atlas muito preocupados. Mais tarde, o
editor Bleau imprimiu atlas e cartas marinhas de primeira utilidade, os quais foram
conservados por seu valor histórico. Quase não existem cartas do século XVII que não
tenham sido desenhadas ou editadas em Amsterdã. Tudo isso contribuiu para auxiliar
os navegadores e para os comerciantes na organização das longas viagens".
RIEMENS, H. Les Pays-Bas dans le monde. Paris: Payot, 1939.
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igrejas. Sob a vista dos invasores, a cidade que parecia mal equilibrada
no dorso do monte (CASTRO, 2013, p. 58) maculava a paisagem. A
cidade era Olinda, e em vez de causar suspiros de admiração, aos
neerlandeses causou suspiros de profunda rejeição.
O texto destaca que, desde o primeiro momento, houve diversas
queixas sobre a estrutura da cidade. Apesar de a priori haver um
estabelecimento dos invasores em Olinda, as constantes críticas por
meio de correspondências à Metrópole reforçariam a aversão holandesa
ao local. Olinda, na época, podia acomodar mais de 2.000 moradores;
era cercada por lindas árvores, como laranjas, limoeiros, coqueiros,
tamarineiras e outras muitas, cujos nomes e virtudes ainda nos são
desconhecidos e possuía muitas casas que não são baldas de conforto,
mas cômodas e bem feitas, arejadas por grandes janelas que estão ao
nível do sótão ou celeiro (CASTRO, 2013, p. 59)23. Mesmo com essas
qualidades, a cidade não cativou os seus mais novos habitantes. A
aversão provinha do modo de pensar um centro urbano. Diferentemente
dos lusos, os holandeses não veem vantagem alguma em um centro
administrativo que está distante do porto, no alto duma colina. Ademais,
como constatamos em alguns documentos, especialmente numa opinião
do Padre João Baers: "Olinda é, por natureza, fraca e, em consequência
de diversas eminências e montes que, uns e outros juntos comandam a
praça, não pode ser bem fortificada sem grandes trabalhos ou despesas;
por outro lado, o Recife é naturalmente forte e capaz de ser ainda mais
fortificado" (CASTRO, 2013, p. 60). As opiniões e críticas resultaram
na permissão dos Conselhos Gerais para que em 1631 pudessem
evacuar a cidade, e assim o fizeram, resultando no Incêndio que arrasou
por completo Olinda.
Enquanto o sol se põe nos morros do interior, o mar reflete a
vermelhidão. Se elevam às alturas as incandescentes chamas do que
outrora fora uma praça. Depois de intensas correspondências e debates,
os invasores se decidiram: defender o outeiro era inviável. Era
necessária uma nova sede para a colônia. Assim, a cidade que viu tantos
raiares e pores do sol foi sentenciada a uma obscura e dolorosa noite.
Desacreditada, saqueada, abandonada e, por fim, incendiada, Olinda
pereceu mediante os invasores. Suas ruínas e suas ladeiras
testemunharam quando seus habitantes desceram ao porto. Ali, perto do
23

Trecho da Carta do Secretário do Conselho Pieter De Vroe ao Conselho dos XIX,
datada de 2 de abril de 1630.
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mar, e um pouco mais parecido com suas distantes terras, os holandeses
se puseram a construir seu novo bastião. Assentada nas ilhas entre os
rios e o mar, nascia, ou melhor, emergia uma nova cidade: o Recife.
Embora Castro enfatize que o episódio do incêndio de Olinda
não foi por si só o fator determinante na localização e construção do
Recife, esse fato em comunhão com uma série de outros fatores dá uma
contribuição sem precedente para a constituição da nova cidade24. Em
um primeiro momento, os neerlandeses ficaram em dúvida entre
construir a sua nova sede no porto do Recife ou na Ilha de Itamaracá.
Porém o incêndio por eles perpetrado afetou essa escolha. Primeiro pelo
contingente de pessoas que ficaram desabrigadas e, segundo, pela oferta
de materiais para construção, vinda dos escombros da vila incendiada.
Pelo porto estar mais próximo de Olinda, o deslocamento de pessoas e
material fora mais fácil, sendo o aspecto crucial na definição da cidade.
Paulatinamente, a vila de pescadores e mareantes se viu a
crescer. Ao ribombar das ondas, martelos e picaretas entoavam a
sinfonia da construção. No ritmo dos uivos do vento, os escombros
eram transportados e de cinzas passavam a ser adubo em solo fértil para
novas construções. Logo a vila cresceu, e os homens que antes viam os
rios transbordarem, viram a cidade transbordar para dentro do rio. O
estreito linguado de areia teve de ser expandido, aterros foram feitos
sobre a bacia do Beberibe e, sobre esse, senzalas foram levantadas para
repousar os grilhões da escravidão. Com a adição de terras, eis que as
construções ensaiaram uma aproximação do céu.

“É deste momento que data o desenvolvimento da cidade do Recife”, afirma de
maneira categórica um dos que melhor estudaram a história dessa cidade – o
engenheiro francês Émile Behringer, procurando ressaltar nessa frase a importância
histórica daquele momento decisivo em que o holandês abandonava o já feito pelo
colonizador que o havia antecedido, para realizar, em novos moldes, de acordo com
sua técnica e seus interesses próprios, uma nova cidade, num novo assentamento. Não
queremos dar a entender, com estas palavras, que o incêndio de Olinda determinasse
por si só fixou a decisão da localização definitiva da futura cidade, mas que data dessa
decisão, condicionada por inúmeros fatores. CASTRO, Josué. Um ensaio de
Geografia Urbana. A cidade do Recife. Recife: Fundação Joaquim Nabuco, Editora
Massangana, 2013.
24
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Modestos sobrados começaram a ser vistos na plana paisagem,
como demonstrado numa gravura da época:
Fig. 1: Recife dos primeiros anos da ocupação holandesa

Reprodução da gravura correspondente ao período de 1632 a 1635, e que leva o
título: T' Recif de Pernambuco, sem data nem indicação de autor.

Mesmo com aterros e sobrados, a povoação continuou a crescer.
Para desafogar o centro, algumas casas foram construídas na Ilha dos
Navios, onde só existia até então o convento de Santo Antônio e uns
poucos casebres junto à praia, que serviam de armazéns para os
produtos do porto. Tudo não passava de um vasto mangue, coberto pela
maré, e no qual emergiam algumas ilhotas, nas palavras de Victor
Fournie e Emile Beringer, em Memórias acerca do Porto do Recife, de
1942. Quando, em 1637, a esquadra que trazia Nassau lançou âncoras
no Recife, encontrou um panorama bem mais rebuscado. A vila ganhara
ares de cidade, o porto tornara-se bem mais movimentado, casas e fortes
estavam a ser construídos a pleno vapor. Seria sobre esse Recife
emergente que Nassau trataria de lançar planos urbanos. Para nomear a
empreitada arquitetônica, deu-se o nome de seu idealizador, assim
surgia Mauritsstadt. Sobre a Cidade Maurícia, Josué destaca o seguinte
ponto:
[...] sobressai nitidamente o que poderemos chamar de
valor ou superioridade estratégica daquelas terras baixas,
situadas entre os braços do Capibaribe e do Beberibe.
Valor estratégico dentro do conceito dos holandeses
daquela época, que abrangiam, nessa expressão, não só a
defesa militar de uma região, como a defesa econômica
dos seus interesses mercantilistas. Nenhum povo tinha,
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até então, associado tão intimamente o espírito
mercantilista ao militar, como fizeram os holandeses do
século XVI e XVII. (CASTRO, 2013, p. 64)

O conceito de superioridade estratégica destaca-se quando o texto
elucida a escolha da Ilha de Antônio Vaz para ser sede da administração
colonial. Tal escolha deve-se a três fatos: por primeiro, a disposição da
ilha entre as fozes dos rios e o porto, permitindo um rápido escoamento
dos carregamentos açucareiros que provinham dos férteis vales do
interior. Em segundo lugar, o fato de por se tratar duma ilha ser de fácil
defesa e graças à proximidade com o mar, possuir uma
comunicatividade com o mundo exterior. E em terceiro, de ter em seu
subsolo água própria para o consumo, poupando assim os holandeses
de incursões ao interior do continente, reduto da resistência portuguesa.
A experiência urbana que o Recife experimentou durante o
período Nassau não foi um processo exclusivo, mas sim a consequência
de uma longa experiência arquitetônica. As engenharias empregadas
entre os mangues foram utilizadas e desenvolvidas dos pântanos da
Nova Amsterdã, a futura Nova York, nos Estados Unidos, às selvas da
Batávia, a atual Jacarta, capital da Indonésia; E na metrópole,
Amsterdã, centro administrativo dos Países Baixos. Essas experiências
tornaram os neerlandeses mestres na manipulação do mar. A sua luta
histórica e diária para manter seu país acima do nível das ondas foi
exportada e se fez presente também nas colônias. Junto com a
engenharia, os holandeses imprimiram, nessas cidades por onde
passaram, um modo muito próprio de organização. No plano de
Mauritsstadt veem-se claros traços da escola urbanística Neerlandesa.
Ao compararmos as figuras 2 e 3, temos um vislumbre dessa questão, a
precisão geométrica dos limites da cidade, os fortes estrategicamente
posicionados em direção ao continente, as vias hídricas como eixo
central do desenho urbano, os canais de drenagem, os fossos e a
utilização do recorte da costa elucidam explicitamente isso25. Tal será
25

Com este conjunto de construções urbanas, distribuídas dos dois lados do rio e
ligadas por uma ponte de madeira, com os seus arcos nas duas extremidades, o Recife
no tempo dos flamengos se assemelhava também muito com uma outra cidade
holandesa da época, Maestricht, assentada sobre o Mosa. Numa planta desta cidade,
reprodução da obra de Blaer – Theatrum Urbium Belgicae Confederatae – 1635 –
veem-se as mesmas obras de engenharia defensiva, o mesmo partido tirado do rio e
até a ponte, com os mesmos arcos da de Nassau. CASTRO, Josué. Um ensaio de
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o peso dessas características que Josué dirá: Se os canais não tivessem
sido obstruídos ou aterrados, o Recife mereceria ainda hoje, muito mais
do que Nova York, o nome de Nova Amsterdã ou de Nova Holanda
nestas terras tropicais da América do Sul. (CASTRO, 2013, p. 77)

Fig. 2: Plano da Cidade Maurícia atribuído ao arquiteto Pieter Post

Reprodução da obra de Barlaeus - Rerum per Octennium in Brasilia.

Geografia Urbana. A cidade do Recife. Recife: Fundação Joaquim Nabuco, Editora
Massangana, 2013.
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Fig. 3: Planta da cidade de Maestricht, no começo
do século XVII.

Reproduzida da obra Theatrum Urbium Belgicae Foederatae, de Johannes Blaeu.

AS FRONTEIRAS
“O que a Geografia estuda, o que ela nos faz conhecer,
é o meio onde tem lugar a vida humana. Ela primeiro o
descreve e o analisa, depois procura explicá-lo através
de uma permanente preocupação das repercussões e das
interferências. O próprio homem, ela o atinge por suas
obras: obras de destruição e de criação, obras pessoais,
indiretas. Ela o atinge precisamente na medida em que
ele age sobre o meio, imprimindo a sua marca e
provocando alterações para adaptá-lo às suas
necessidades".
Lucien Febvre26

As cinzas ainda se assentavam. A fumaça se desvanecia e a
surdez momentânea causada pelos estrondos das bombas ainda passava.
O mundo ensaiava os seus primeiros passos após a Segunda Guerra
Mundial. Engatinhando entre os escombros, tentava-se sair dos males
causados pelas falácias e crimes dos regimes nazi-fascistas. Nos
tribunais um esforço começava a surgir para sentenciar esses crimes.
26

FEBVRE Lucien. La Terre et l’évolution humaine. Paris: Colin, 1922.
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Caminhando, pouco a pouco, trabalhadores se punham a reconstruir as
ruas e casas, enquanto diplomatas atravessavam os céus e oceanos para
definir as novas fronteiras. Lágrimas se propunham a esquecer os
horrores da guerra, enquanto singelos sorrisos começavam a surgir
como faróis na escuridão. Embalado por uma nova era, o mundo
começava a correr. As mudanças sociais, políticas e econômicas
apareciam agora todos os dias, em um ritmo acelerado.27 Mas na medida
em que esse mundo ganhava velocidade, se tornava mais nítido um
imenso obstáculo adiante no caminho. Dividindo o mundo, se erguia
uma fria e maciça cortina de ferro que ameaçava plantar novas e
terríveis rosas de Hiroshima. Os ecos desses acontecimentos chegaram
ao Brasil. Pelas ondas do rádio o país escutava a sua própria voz.
Notícias da Assembléia Constituinte de 1946 e das políticas
desenvolvimentistas do então presidente, o general Eurico Gaspar
Dutra, mostravam as principais mudanças em curso no país.28
Acompanhando todos esses fatos e plenamente inteirado do
cenário, Josué de Castro estava. Como um homem atento às demandas
de seu tempo, possuía um olhar arguto a cada fato que ocorria. Apesar
de o mundo estar mudando em muitos aspectos, algumas permanências
continuavam e, em determinados casos, se fortaleciam. Uma dessas
permanências que foi reforçada estava no campo cultural, mais
precisamente no âmbito acadêmico. Tratava-se das Cátedras.
Consideradas arcaicas e desnecessárias por uma conjuntura de
intelectuais, essas estruturas foram ratificadas pela Constituição de
1946, que proferia no seu 168° artigo, inciso VI, o seguinte: "para o
provimento das cátedras, no ensino secundário oficial e no superior
oficial ou livre, exigir-se-á concurso de títulos e provas. Aos
professores, admitidos por concurso de títulos e provas, será assegurada
a vitaliciedade” (AMORIM, 2016, p. 97) A vitaliciedade das cátedras
gerava uma monopolização do conhecimento e, como representavam o
ápice da carreira intelectual, eram objetos de constante inveja e brigas
dos docentes.

27

JUDT, Tony. Pós-Guerra: uma história da Europa desde 1945. Rio de Janeiro:
Objetiva, 2011.
28
AMORIM, Helder Remigio de. Um pedaço incomensurável: a trajetória intelectual
e política de Josué de Castro. Tese (Doutorado em História) Universidade Federal de
Pernambuco - UFPE, Recife, PE, 2016.
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No caso de Josué, no entanto, o espaço da Cátedra tinha um
outro significado. No mesmo ano da Constituição, ele publicaria uma
obra que anos mais tarde viria a ser considerada sua magnum opus,
Geografia da Fome. No livro, Castro transpassa as fronteiras da sua
formação original, a medicina, e se utiliza de outros campos como a
antropologia, a sociologia e principalmente a Geografia. Esta última
tinha se tornado um interesse cada vez maior do autor, sendo uma
articulação indispensável para o desenvolvimento de sua problemática.
Dessa forma, obter uma cátedra de Geografia, significava para Josué
alcançar um espaço de autoridade e essencialmente alcançar o mais alto
cargo da carreira professoral. (AMORIM, 2016, p. 98)
A capacidade de transpor fronteiras e, portanto, ser um
intelectual interdisciplinar, é uma das mais notáveis características de
Josué de Castro que pudemos averiguar durante nossa pesquisa. Após
conhecer as "ilhas", ou seja, identificar o núcleo da produção de Josué,
a segunda etapa da jornada consiste em justamente vislumbrarmos as
"fronteiras" e mais precisamente vermos como Castro as transpôs. Para
isso recorremos a uma série de interlocutores que, sendo
contemporâneos do autor, validaram sua interdisciplinaridade. Grande
parte dessa consulta só pôde ser feita porque em nossa pesquisa tivemos
acesso ao Acervo pessoal de Josué de Castro, salvaguardado pela
Fundação Joaquim Nabuco na Biblioteca Blache Knopf, localizado no
bairro de Apipucos, na cidade do Recife. Lá, além da edição original de
Fatores, publicado pela Imprensa Nacional, encontramos uma série de
livros que foram abordados a partir da obra O Livro no Brasil
(HALLEWELL, 2017) e uma gama de periódicos, que citados abaixo,
foram trabalhados sob a ótica de a História dos, nos e por meio dos
Periódicos (DE LUCA, 2005).
No processo de escrita de Fatores, o autor aliou perfeitamente
os itinerários de trabalho da Geografia e da História, trabalhando a
primeira no domínio do espaço, enquanto a segunda tem, no tempo, sua
matéria-prima essencial (CASTRO, 2013, p. 29). Tal será o alimento
desses campos do saber que Hélio Vianna, um dos professores do curso
de Geografia e História, escreverá:
Com tese de concurso a cátedra de Geografia Humana da
Faculdade Nacional de Filosofia, da Universidade do
Brasil, apresentou o professor Josué de Castro um ensaio
de geografia urbana em que examinou os Fatores de
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Localização da Cidade do Recife. (...) Como não podia
deixar de acontecer a história local e regional figura no
primeiro plano do trabalho geográfico, de modo a tornálo interessante também aos historiadores. Fazendo-o,
com pleno conhecimento de causa, sólida documentação
bibliográfica e brilhante argumentação, notável trabalho
realizou o professor Josué de Castro ao estudar Fatores
de Localização da Cidade do Recife.29

O comentário de Hélio Vianna acerca da tese defendida por
Josué de Castro para a cátedra de Geografia Humana, foi publicado na
Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro em uma seção
intitulada "Críticas de Livros” (AMORIM, 2016, p. 99), na qual, por
meio dos elogios, houve uma atestação da relevância da obra para área
do conhecimento. A apresentação da tese de Castro também foi
amplamente acompanhada pelos periódicos da época. O Diário de
Notícias noticiou:
Realizam-se amanhã, dia 23, as provas didáticas, às 19
horas, do concurso para provimento do cargo de
professor catedrático da cadeira de Geografia Humana da
Faculdade Nacional de Filosofia, da qual é candidato
único o professor Josué de Castro. (Diário de Notícias,
Rio de Janeiro, p. 10, 23 Mar. 1948)

A matéria do jornal O Globo, de 05 de abril de 1948, trouxe um
panorama da defesa de tese:
Mesa Redonda de Geografia Humana
O concurso para provimento efetivo da cátedra de
Geografia Humana da Universidade do Brasil, a que se
submeteu o professor de Geografia Josué de Castro com
a sua tese: Fatores de Localização da Cidade do Recife,
serviu, entre outras coisas igualmente preciosas, como a
oportunidade de revelações públicas das variadas
posições assumidas pelos nossos em face da Geografia
Humana. O candidato teve diante de si uma banca
eclética, o que equivale dizer que dentro do bojo das

29

Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, Vol. 194. Rio de Janeiro,
janeiro - março de 1947:122-123. Acervo pessoal de Josué de Castro. CEHIBRA FUNDAJ. Pasta 187.
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ciências do homem da terra e da sociedade surgiram
“fronts” diferentes, de uma combatividade disciplinar e
persistente, chamando-o com insistência aqueles campos
de luta conceitualmente diferenciados [...] Este concurso
de Geografia Humana foi mais uma mesa redonda ou um
simpósio, tal a confluência de autoridade científica, tal o
desembaraço e o desejo real de discutir o problema sem
preconceitos apriorísticos como se observou ali. Longe
desta tertúlia aquela malsinada técnica do argüidor de
teses cuja primeira atitude é tentar pulverizar o candidato,
num esforço traumatizante, baseado num ataque e na
destruição sistemática desenvolvidos30

Em um tom também apreciativo, podemos ver o artigo de Otto
Prazeres, intitulado “A fundação da querida Recife”, escrito para o
Jornal do Brasil na edição de 06 de abril de 1948, e que obtivemos
através da Hemeroteca Digital31. No artigo, Otto afirma que já tendo
"alimentado o corpo e ilustrado o espírito" em obras anteriores, Castro
"falava no coração" em Fatores de Localização da Cidade do Recife
retratando com maestria o processo de formação da cidade. Já Nunes
Pereira escreveu um artigo de tom mais analítico para a Folha do Norte.
Nessa produção, afirma que a dissertação de Castro "não constitui um
estudo monográfico” e se destaca pela sua “clareza e eloquência da
expressão, postos a serviço dessa complexidade de conhecimentos”32 e
também comenta acerca da abordagem geográfica da obra.
Posteriormente, após a apresentação da tese, Josué de Castro
conseguiu ascender a cátedra. O jornal O Mundo, em 15 de junho de
1948, noticiou a cerimônia de posse da seguinte forma:
Uma festa de cultura
O professor Josué de Castro foi solenemente empossado
na cátedra da Faculdade de Filosofia. Depois de ter lido
o termo de posse e sido feita a entrega do título de
nomeação o diretor da FNFi, em nome da mesma, passou
as mãos do Sr. Josué de Castro, o diploma de Doutor em
Geografia e História. (...) O discurso do mestre. O
professor Josué de Castro está, agora, com a palavra.
O Globo, Rio de Janeiro, 05 de abril de 1948. Arquivo Pessoal Josué de Castro –
FUNDAJ. Pasta 26.
31
Jornal do Brasil, edição de 06 de abril de 1948.
32
Folha do Norte, edição de 01 de julho de 1948.
30
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Referiu-se unicamente ao ―amor intelectual‖ a que
aludiu Spinoza. O orador fez elogios a Arthur Ramos
amigo de muitos anos, fez referências ao Sr. Roquete
Pinto, paraninfo daquela festa de amizade e cultura.
Elogiou o homem que muito concorreu para que ele – o
orador se tornasse catedrático, pois por aquele fôra
indicado para lecionar antropologia na Universidade do
Distrito Federal. Quase finalizando sua peroração,
reafirmou que a Geografia é a mais universalista das
ciências e teceu judiciosos comentários a respeito.33

E o Jornal do Brasil registrou o evento com as seguintes
palavras:
Novo Catedrático da Universidade do Brasil
Na Faculdade Nacional de Filosofia realizou-se, ontem,
à tarde, a cerimônia de posse do Prof. Josué de Castro,
nomeado novo catedrático de Geografia Humana daquele
Estabelecimento universitário. O ato, que se revestiu de
solenidade, teve a presença do Prof. Azeredo Amaral,
Reitor da Universidade do Brasil, grande número de
amigos, colegas e alunos do Professor recém empossado,
notadamente os que naquela casa de ensino estão fazendo
o Curso de Jornalismo. Em nome da congregação da
Faculdade de Filosofia saudou o novo catedrático, o Prof.
Artur Ramos e em nome do corpo discente o Grêmio José
do Patrocínio, discursou o aluno José Ribamar Machado.
Finalizando, usou da palavra, em agradecimento o Prof.
Josué de Castro. (Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, p. 7,
16 Jun. 1948)

Josué de Castro foi um homem de extrema mobilização e
mobilidade. Procurava mobilizar por meio de suas obras seus leitores
sobre os mais variados temas, seja a terrível fome, ou a geografia urbana
do Recife. E se mobilizava, no sentido de conseguir transitar entre os
mais variados campos do saber. Essas capacidades o tornaram o
intelectual de dimensão global que ele ansiava ser. Diferentemente dos
demais docentes que enxergavam na cátedra um lugar de poder, Josué
vislumbrava aquele local como uma plataforma de divulgação da sua
obra e de sua pessoa. As suas ânsias de visibilidade se consolidaram na
33

O Mundo, Rio de Janeiro, 15 de junho de 1948. Acervo Pessoal Josué de Castro FUNDAJ. Pasta 30.

- 69 -

medida em que com uma tese sólida galgou os patamares da hierarquia
acadêmica. Naquele velho mundo, Castro era um inovador que
denunciava permanências absurdas, como a fome, e que sonhava, como
bem falou no discurso de sua posse, com "universidades, que mais do
que oficinas de sábios, devem ser fábrica de homens"(AMORIM, 2016,
p. 105).
Fig. 4: Posse de Josué de Castro na Cátedra de Geografia Humana
da Universidade do Brasil, 1948.

Autor: desconhecido. Acervo Pessoal Josué de Castro - FUNDAJ. Fotografias.

AS PONTES
“La vérité est la poésie de la science."
Jean Giraudoux34

Na medida em que, por diversas vezes, me desloquei para a
pesquisa e transitei pelo Recife, tive a impressão de que um projeto de
pesquisa é comparável à construção de uma cidade. Primeiramente,
delimita-se um recorte espacial (tema), posteriormente é realizada uma
imersão nos arquivos em busca de fragmentos do passado (fontes
históricas). Desse modo, tem início um paulatino e surpreendente
processo de construção da escrita. Os resultados desse processo se
estendem muito mais além do campo acadêmico, pois nos ajudam a
enxergar a anatomia de homens e cidades, as vivências de urbanidades
“A verdade é a poesia da ciência”. A frase do escritor e romancista francês Jean
Giraudoux é escolhida por Castro para encimar a Introdução de Fatores de
Localização, aqui a escolhemos para figurar como derradeiro e poético lembrete aos
leitores que encerram esse texto e partem para outras paragens literárias.
34
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e humanidades. Se debruçar sobre a obra de Josué de Castro, sua
trajetória e representações, é entender as percepções de um homem
sobre um espaço, à proporção que analisar os relatos sobre o Recife
Holandês é compreender como os desígnios de um espaço influenciam
os homens que nele nasceram e viveram. Esse processo é próprio do
historiador, pois como diria Michel de Certeau:
[...] meu patoá representa minha relação com um lugar.
Mas o gesto que liga as "idéias" aos lugares é,
precisamente, um gesto de historiador. Compreender
para ele, é analisar em termos de produções localizáveis
o material que cada método instaurou inicialmente
segundo seus métodos de pertinência. (CERTEAU, 1982,
p. 65).

No passo em que Josué de Castro se aproxima da História, se
faz necessário discutir até em que medida todo o trabalho feito e
apresentado em 1948 o torna um geógrafo. Pois desde do início da sua
docência, ainda nos anos 30, em Recife, ele se aproximou cada vez mais
da área, primeiro correlacionando-a com uma série de estudos médicos,
depois se aproximando de uma geografia “mais clássica”, abordada no
livro chave desta pesquisa e, finalmente, chegando na Geografia
Humana, plataforma de discussão para suas maiores obras: Geografia
da Fome e Geopolítica da Fome.
Josué foi um intelectual que, durante sua trajetória, não apenas
constituiu amplas redes de comunicação e trabalho como também se
utilizou dos saberes adquiridos na confecção de uma produção singular
no cenário intelectual brasileiro. Advindo da formação médica, Castro
experimentou a docência poucos anos após sua formatura, e foi através
do papel de comunicador do saber que exercitou sua perspectiva social
se aproximando de áreas como a nutrologia. Para produção de obras
como Geografia da Fome, ele se utilizou do campo geográfico para
reunir dados e traçar um quadro sistemático da localização da fome. Se
nessa fase vemos um diálogo constante com a Geografia, em Fatores
de Localização vemos o ápice dessa relação. Ao pesquisar e escrever,
podemos atestar um Josué totalmente familiarizado e dominante do
saber geográfico (impressão essencial, já que a cátedra era um sinônimo
de dominância do assunto por parte de seu ocupante). Porém, para
edificação total de Fatores, Castro não somente se utilizou da
Geografia, mas também da História em um diálogo intrínseco e intenso.
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A análise de mapas, o estudo de campo, a identificação de elementos, o
cruzamento de aspectos físicos, a atenção às minúcias documentais e
principalmente a escrita nos revelam um Josué geógrafo. Mesmo que à
primeira vista não possa ser encaixado nos moldes clássicos de um, no
trabalho analisado nesta pesquisa Castro autenticamente produz
geografia, conversando com obras renomadas e se tornando uma fonte
de inestimável valor na compreensão do cenário histórico e geográfico
da cidade do Recife.
Tal resultado só pôde ser atingido pelo autor graças à capacidade
interdisciplinar e a uma ampla e heterogênea rede intelectual. Dado que,
ao investigarmos essa última, chegamos à terceira parte da nossa
jornada, que compreende "as pontes", assim sendo, as ligações e
caminhos que Castro utilizou na construção da sua pesquisa. Ao
discernirmos o núcleo da pesquisa (ilhas) ao analisarmos as ferramentas
(fronteiras) e ao investigarmos os caminhos (pontes), fazemos uso do
conceito de trajetória de Pierre Bourdieu que afirma que “não podemos
compreender uma trajetória sem que tenhamos previamente construídos
os estados sucessivos do campo no qual ela se desenrolou”
(BOURDIEU, 1996, p. 190). As relações, as teias, as escolhas tomadas
por Josué de Castro estarão constantemente dialogando com a ideia de
multiplicidade do sujeito. Nesse sentido, pensamos a trajetória de Josué
de Castro a partir da história dos intelectuais que atualmente é um
campo histórico autônomo que, longe de se fechar em si mesmo, é um
campo aberto, situado no cruzamento das histórias política, social e
cultural (SIRINELLI, 2003, p. 232). Segundo François Dosse: “Cabe à
história intelectual como à história dos intelectuais a interrogação da
vida das ideias através de um vai-e-vem constante entre o passado e as
questões que formulamos, ao passado, a partir do presente” (DOSSE,
2003, p. 135).
Assim como as diversas pontes que conectam a cidade do
Recife, Castro procurou estabelecer pontes que o permitissem angariar
materiais para a construção da grande empreitada que era a sua tese. A
primeira ponte está localizada no Recife, sua terra natal, possibilitando
o acesso aos arquivos públicos da capital, por meio do contato direto
com os diretores destes. Alguns dos colaboradores foram: Olímpio
Costa Filho, da Biblioteca do Estado, José Maria de Albuquerque Melo,
Diretor do Museu do Estado e Mário Melo, Secretário do Instituto
Arqueológico. Esses contatos foram cruciais para que Josué realizasse
o primeiro levantamento de dados sobre os primórdios do Recife. No
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Museu do Estado, por exemplo, conseguiu confeccionar uma série de
cópias fotostáticas de alguns mapas e gravuras antigas da cidade
(CASTRO, 2013, p. 18), conseguindo no Instituto Arqueológico e
Geográfico de Pernambuco observar uma rara coleção de mapas do
período holandês, muito dos quais ainda não tinham sido estudados e
comentados. Para além dos arquivos públicos, Castro recorreu a um
círculo de intelectuais que, em suma maioria, era composto por
escritores: Sílvio Rabelo, Estêvão Pinto e Mário Sette. Vale ressaltar
que a este último Josué agradece a "externa amabilidade de nos ter
confiado os originais ainda inéditos do seu trabalho Arruar, no qual
evoca, com especial carinho, aspectos da vida social no Recife de outros
tempos" (CASTRO, 2013, p. 19) Castro também estava em consonância
com outro proeminente estudioso da História Recife, José Antônio
Gonçalves de Melo que, produzindo uma obra exemplar sobre o
assunto, serviu em inúmeras passagens de referência bibliográfica e
aporte teórico.
A segunda ponte está localizada na Europa, pois lá Josué de
Castro empreendeu um périplo por algumas das principais capitais
europeias. Em Lisboa, consultou alguns arquivos patrimoniais com a
ajuda do jornalista Nuno Simões, que intermediou o contato com alguns
círculos de estudiosos, como o do Centro de Estudos Geográficos de
Lisboa. Em Amsterdã, procurou mais fontes cartográficas e recebeu
orientações do catedrático em Geografia Humana pela Universidade de
Amsterdã, H. N. Ter Veen. Contou também com a companhia do
Cônsul Geral do Brasil, o ministro Alencastro Guimarães, que
acompanhou Castro numa série de passeios para estabelecer paralelos
entre o panorama cultural e geográfico do Brasil e da Holanda.
Finalmente, em Paris, recebeu sugestões acerca de Geografia Urbana e
uma vasta lista de indicações bibliográficas de um dos mais importantes
geógrafos do momento, Maximilien Sorre, na época, chefe da Escola
Francesa de Ecologia.
Por fim, a terceira ponte se localiza no então Distrito Federal
localizado no Rio de Janeiro, onde concorrendo a cátedra, Josué
contaria com alguns entusiastas que validaram publicamente e
academicamente sua obra. Hélio Vianna, por exemplo, sendo membro
do IHGB, escreveu uma resenha na revista do instituto que validou o
peso geográfico presente na obra, impulsionando o texto de Josué ao
conhecimento da comunidade acadêmica e também à repercussão
positiva na imprensa da época.
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Toda essa conjuntura nos levou a conceber durante a pesquisa
um esquema que visa clarificar a metodologia utilizada por Castro.
Observemos a imagem abaixo:

"Panorama de Conhecimento"

“Núcleo Motivador”

“pontes
possibilitadoras”

“pontes
possibilitadoras”

O ponto de partida da pesquisa Castro é o que podemos chamar
de "núcleo motivador", um espaço que, apesar de possuir uma certa
noção de dados e perspectivas, ainda não conta com fontes suficientes
para elaboração da tese que o autor almejava. Diante disso, Castro
mobiliza uma rede intelectual e por meio dela constrói as “pontes
possibilitadoras”, que além de o levarem ao seu objetivo final, o
auxiliam na obtenção de fontes para pesquisa. O destino final de Josué
é o que podemos chamar de "panorama de conhecimento", ou seja, um
amplo vislumbre interdisciplinar que possibilite a dissertação do autor
em sua tese. Esse "panorama" é marcado pela utilização e
complementação da História e da Geografia no exercício da escrita,
além da aproximação textual de gêneros como a poesia.
A história da ocupação holandesa, a produção de Josué de Castro
e esse simples trabalho são como fotografias de um caudaloso rio,
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recortes, relatos de um momento; não possuem a capacidade de parar
as águas do tempo, mas procuram, através de uma honorável sabedoria
advinda de uma ciência humana, relatar e analisar aquele momento que,
como água, continuará seguindo seu rumo. Como nos constituímos
como meros ruídos do efêmero, jamais veremos quanto indivíduos o
destino dessas águas, mas apesar de dura a existência, a história nos
oferece um breve vislumbre dessa foz, e esse vislumbre vem na forma
de uma singela frase de Josué de Castro contida na contracapa de seu
livro: “da mesma forma que o Egito é um dom do Nilo, que lhe deu
terra, economia e religião, também o Recife é um dom dos seus rios"
(CASTRO, 2013, p.). E se podemos afirmar que "o Recife é um dom de
seus rios", naturalmente poderíamos cravar que Josué de Castro é um
dom do Recife.
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FOME E SECA EM MANCHETE:
OS JORNAIS COMO INSTRUMENTO DE
DENÚNCIA DO NORDESTE PENSADO POR
JOSUÉ DE CASTRO
Leonardo Campello Eugênio

O interesse pelo bem-estar social e os problemas que assolam a
sociedade como um
todo deve fazer parte de algo que chamamos de cidadania; como
cidadãos nós temos direitos e deveres, esses determinam regras de
convivência. O acesso à informação, a liberdade de expressão e o direito
que ninguém será submetido à tortura ou tratamento desumano são
alguns direitos previstos pela Constituição brasileira35. A preocupação
com a coletividade é um dever que não deve apenas integrar um
conjunto de leis, mas deve integrar a nossa consciência.
De todos os problemas sociais, um dos mais recorrentes e
antigos é a fome. Infelizmente, a fome é protagonista em diversas
regiões do globo terrestre, deixando a população à mercê da fraqueza e
do medo. Em algumas regiões, a sua causa pode ser apenas uma má
distribuição de renda, não estando relacionada com causas naturais, em
outros casos desastres naturais ou até mesmo guerras e afins podem
também ser a causa da mesma. No Brasil temos algumas áreas
consideradas de fome, cada uma com suas características.

35

A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 é a lei fundamental e
suprema do Brasil, servindo de parâmetro de validade a todas as demais espécies
normativas, situando-se no topo do ordenamento jurídico.
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Este tema é o que estuda o Professor Josué de Castro36, em seu
livro intitulado Geografia da Fome, lançado em 1946, que mapeia no
Brasil como a fome se alastra por cada região e os diferentes modos
como se manifesta. Em seu livro mais conhecido, Josué de Castro
procura narrar como a fome pode ter causas distintas: a fome endêmica
e a epidêmica37.
Consideramos áreas de fome aquelas em que pelo menos
a metade da população apresenta nítidas manifestações
carenciais no seu estado de nutrição, sejam estas
manifestações permanentes (áreas de fome endêmica),
sejam transitórias” (áreas de epidemia de fome).
(CASTRO, 1946, p. 51)

Nesse trecho, Josué de Castro define o que seriam áreas de
fome e como são apresentadas. No caso da obra Geografia da Fome,
quatro regiões de fome do Brasil são apresentadas. 1- a área
amazônica, 2- área do Nordeste açucareiro, 3- área do sertão do
Nordeste, 4- áreas de subnutrição: Centro e Sul. Sobre as
manifestações da fome, temos a endêmica, causada pela subnutrição,
ou seja, quando a pessoa não ingere a quantidade suficiente de
nutrientes que se apresentam na região amazônica e no Nordeste
açucareiro. Já a fome pandêmica se apresenta episodicamente em
surtos epidêmicos, como ocorre no Sertão Nordestino.

Josué Apolônio de Castro (Recife, 5 de setembro de 1908 — Paris, 24 de setembro
de 1973), mais conhecido como Josué de Castro, foi um influente médico, nutrólogo,
professor, geógrafo, cientista social, político, escritor e ativista brasileiro do combate
à fome. Destacou-se no cenário brasileiro e internacional não só pelos seus trabalhos
ecológicos sobre o problema da fome no mundo, mas também no plano político em
vários organismos internacionais.
37
Os termos “endêmica” e “epidêmica” são aqui empregados em seu sentido mais
lato, dentro do moderno conceito de epidemiologia admitida por W. H. Frost. Posta
assim de lado a definição clássica de C. O. Stallybrass. podemos falar de
epidemiologia de fome, do mesmo modo que da do diabetes ou do câncer, defendidas
por Wilson G. Smillie em Preventive Medicine and Public Health, Nova Iorque. The
Macmillan Company, 1946.
36
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Também nos faz pensar o que é a alimentação e como pode ser
realizada erroneamente, tendo como resultado a causa de doenças e
fraquezas no nosso corpo, levando os indivíduos ao chamado estado
de subnutrição. Sempre que o tema da fome era discutido, o senso
comum nos levava a refletir sobre o Oriente Médio ou a Europa
devastada pela guerra. Mas Josué de Castro nos faz compreender que
a fome assola todos os continentes de diferentes maneiras.
Contudo — e é o que nos faz ver o Prof. Josué de Castro
logo às primeiras páginas do seu livro a Geografia da
Fome — nos países mais adiantados, parece que as
gerações passadas preferiram não aprofundar muito
esse grande problema. Para que? No decurso da
História, linha havia, sem dúvida, épocas de fome. Mas
isso parecia tão remoto! Continuava a haver fome em
certos países. Mas isso parecia tão distante! As guerras
às vezes acarretavam a fome. Mas isso parecia tão raro!
(CASTRO, 1946, p.5)

A partir dessa visão apresentada pelo autor, observamos uma
mudança no entendimento dos periódicos sobre o tema. Analisamos
uma seção intitulada “Causas da má alimentação do povo Brasileiro”,
veiculada no Diario de Pernambuco38, que trata dos estudos e
observações realizados por Josué de Castro e seus colegas do Instituto
de Alimentação Rio de Janeiro, os experimentos para tentar balancear
a alimentação, buscando uma dieta rica em nutrientes e equilibrada.
As pesquisas veiculadas no Diario de Pernambuco são de
regiões onde essas áreas de fome são classificadas como endêmicas, a
exemplo da Zona da Mata de Pernambuco, considerada uma região
mais privilegiada do que os sertões Nordestinos, já que o clima
impossibilitava uma boa produção e cultivo de alimentos, trazendo a
fome para a população destes locais. Mas a solução para a seca não era
rápida, nem fácil, fazendo com que após o lançamento do livro, em
1946, o modo como a fome era apresentado passasse por uma
transformação. A partir desse momento, temos uma causa, a seca.
38

Ver no Diario de Pernambuco, 1974\Edição 00254 (1)
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Segundo Josué de Castro, as causas da fome se transformam
dependendo da região do mundo. Por exemplo, quando uma guerra
eclode, temos uma clara visão de regiões necessitadas onde a comida
não irá chegar, causando subnutrição. Mas a guerra é um acontecimento
e mesmo que possa durar muito tempo, não é algo permanente, ainda
que traga consequências duradouras. Quando se fala do Brasil, temos a
desigualdade social e a má distribuição de renda e consequentemente
uma péssima distribuição alimentar.
De fato, com a extensão territorial de que o país dispõe,
e com sua infinita variedade de quadros climatobotânicos, seria possível produzir alimentos suficientes
para nutrir racionalmente uma população várias vezes
igual ao seu atual efetivo humano; e se nossos recursos
alimentares são até certo ponto deficitários e nossos
hábitos alimentares defeituosos, é que nossa estrutura
econômico-social tem agido sempre num sentido
desfavorável ao aproveitamento racional de nossas
possibilidades geográficas. (CASTRO, 1946, p.50).

Claro que apenas má distribuição não representa sozinha o
problema. O homem sertanejo enfrentava a dificuldade climática dos
sertões e tinha que lutar incansavelmente pela sua comida. A partir da
década de 1940, começam a surgir publicações dos jornais sobre
iniciativas contra a seca. Os principais nomes citados são o do então
presidente Eurico Gaspar Dutra39, idealizador do Plano SALTE,40 que
de alguma maneira influenciava nas decisões sobre o antigo e
problemático flagelo das secas, tendo o tema como uma de seus
objetivos; e do então ex-presidente Getúlio Vargas,41 que viria a se
Eurico Gaspar Dutra GCA (Cuiabá, 18 de maio de 1883 — Rio de Janeiro, 11 de
junho de 1974) foi um militar brasileiro, 16.º presidente do Brasil entre 1946 e 1951,
sendo o único presidente oriundo do atual estado do Mato Grosso.
40
Plano econômico apresentado pelo presidente Eurico Dutra ao Congresso Nacional
em 10 de maio de 1948 através da Mensagem Presidencial nº 196. Foi aprovado, após
dois anos de tramitação, pela Lei nº 1.102, de 18 de maio de 1950. A designação Salte
foi tirada das iniciais dos quatro principais problemas que o plano se propunha a
resolver: saúde (s), alimentação (al), transporte (t) e energia (e).
41
Getúlio Dornelles Vargas foi um advogado e político brasileiro, líder da Revolução
39
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eleger no ano de 1950, já que este tinha uma boa relação com a classe
operária, a qual estava presente no nordeste açucareiro.
De acordo com o que mencionamos em 1946, houve o
lançamento do livro Geografia da Fome. Uma obra importantíssima
para todo o mundo, mas principalmente para o Brasil. A fome é
explorada até o seu cerne. A partir dessa publicação, todos que tivessem
acesso ao livro compreenderiam como a seca e a fome eram os maiores
problemas sociais do país. De acordo com o Diário de Pernambuco,42
é uma obra definitiva da fome no Brasil que traria oportunidade para
que o “homem básico” que demonstrasse desconhecer o tema da fome
compreendesse a questão. O periódico pernambucano traz também a
visão de que Josué de Castro consegue analisar a fome de uma maneira
completa e que em seu livro crítica outros trabalhos, falando que são
realizados por pessoas de áreas diferentes, sejam fisiólogos ou
economistas. Acaba não abordando todo o tema, mas sim algum aspecto
parcial do pesquisador que a produz.
Já no jornal Diário Carioca43, o livro de Josué de Castro é citado
como uma obra para abrir os olhos inocentes sobre a atual situação do
país e discute que o problema da fome é “velho”, tendo perdurado
bastante tempo, e que após o livro de Josué o problema é novamente
colocado nas vistas das autoridades, pois o efeito do livro acaba por
abrir a mentalidade por conta de seu realismo urgente. É discutida a
importância humana, histórica e social do livro e que da obra pode-se
até extrair ideias para o mercado de exportações, já que o Brasil é um
forte produtor de frutas tropicais e isso abriria uma janela para o
comércio internacional. Informações sobre o livro surgem em críticas
de restaurantes quando afirmavam que a comida servida em um
restaurante da então capital brasileira era mal elaborada de nutrientes,
de 1930, que pôs fim à República Velha, foi o 14º Presidente do Brasil de 1930 a 1945
sendo reeleito em 1950 até seu suicídio em 1954.
42
Jornal pernambucano diário fundado como folha de anúncios a 7 de novembro de
1825, em Recife. É hoje o mais antigo jornal em circulação na América Latina.
43
Jornal carioca diário fundado em 17 de julho de 1928 por José Eduardo de Macedo
Soares e extinto em 31 de dezembro de 1965.
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segundo o redator do Jornal.
A importância de Geografia da Fome é ainda mais evidenciada
quando uma manchete escreve “Um livro humano”44 falando de como
o conteúdo deste livro pode mudar a mentalidade das pessoas,
provocando um sentimento de resistência contra a fome, não só de
quem vive e passa pelo processo, mas também para quem lê o livro e
reconhece o problema. O termo humano atribuído ao livro coloca em
outros termos a já discutida preocupação de Josué de Castro com o
processo de alimentação do povo, viabilizando que depois de ler o livro
será muito difícil esquecê-lo.
Seu livro não é apenas uma coletânea sistemática de fatos
instrutivos. É uma obra profundamente atraente porque é
eminentemente viva. Ninguém poderá esquecer, depois
de as ter lido. as páginas em que o autor nos conta a
tragédia dos seringueiros alquebrados pelo beribéri,
engolidos na voragem da floresta amazônica, nem
aquelas em que nos descreve a seca alastrando-se pelo
sertão do Nordeste brasileiro, esterilizando as terras,
matando os animais, expulsando os homens. Ou então as
páginas em que nos narra a história impressionante dos
colonos destruindo progressivamente a floresta do
mesmo Nordeste, para plantar a cana-de-açúcar e
deixando-se iludir pela [pg. 16] atração do lucro, até
suprimirem as próprias culturas de sustentação e
destruírem aquelas mesmas populações que edificavam
sua fortuna (CASTRO, 1946, p.10)

Esse sentimento de humanidade que o livro traz não é
reconhecido apenas no Brasil, ou seja, não é a simples interpretação de
uma pessoa ou de um grupo delas, envolve também uma aceitação e
entendimento internacional, já que foi traduzido em diversos outros
idiomas, tendo críticas positivas em várias dessas produções, como é o
caso da tradução francesa de 1948. Nos periódicos são encontradas
diversas citações da versão gaulesa. O redator do Diario de
Pernambuco, Olívio Montenegro, escreve que a versão francesa que
tem seu prefácio escrito por André Meyer, traz uma abordagem
44
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silenciosa, mas também extremamente política.45
Quando trazemos a fome como problema social que afetava
grande parte da população brasileira, seja sofrendo apenas com a
subnutrição ou com as graves fomes pandêmicas no Sertão Nordestino,
temos que analisar quais medidas foram tomadas para conter o flagelo
que assolava os nordestinos. Para entender como essas medidas foram
tomadas, precisamos conhecer a obra de Josué de Castro, que
considerava que, apesar de inúmeras injustiças sociais e flagelos
naturais que as regiões de seca viviam, tínhamos uma maneira para
atribuir uma alimentação saudável e balanceada para grande parte da
população, principalmente por meio da distribuição da comida. Mas
como seria realizada? E quem estaria disposto a fazê-la?
Entre as décadas de 1940 e 1950, encontramos diversas
manchetes em ambos os jornais pesquisados sobre como o flagelo das
secas ameaçava regiões e prejudicava a vida em si. Analisando as
manchetes, podemos verificar quais medidas eram intencionadas a
ajudar de fato, comparando com os planos de candidatos a presidentes
na época, considerando a dificuldade dos seus antecessores.
A principal região atingida pelas secas era o Nordeste e
observando quais eram as mudanças propostas para diminuir os
problemas causados pela seca nessa área, vimos que algumas propostas
se repetiam, como é o caso da tentativa de construção de estradas,
pensando na facilidade para abastecer cidades que são atingidas pela
seca, tendo como alvo essa iniciativa cidades pequenas onde a seca e a
fome são extremas e urgentes.46
Além de estradas, outras tentativas como a construção de açudes
como forma de abastecimento de água para essas populações que
sofrem de sua ausência, mas essas construções não estariam sendo
priorizadas pelo governo federal,. No Diário Carioca, no ano de 1950,
temos uma manchete falando justamente da ineficiência para com este
projeto. A matéria foca no discurso do político filiado a União
45
46
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Democrática Nacional (UDN), o Sr. Alencar Araripe do Ceará 47, que
externa a sua insatisfação com a política adotada pelo então governo, já
que há 30 anos uma obra de um açude no interior do estado estava
paralisada, demonstrando como o sentimento de que o Nordeste é
esquecido pelas autoridades federais não é algo apenas imaginado.
Levando em consideração a luta do povo do Nordeste pela sua
sobrevivência, não podemos esquecer do êxodo rural, que era a
alternativa encontrada pelos próprios moradores da região de seca.
Impacientes com a situação, eles saíam de suas casas e abandonavam
seus lares, em busca de novas oportunidades em outros estados. No
Diario de Pernambuco havia uma coluna relatando os motivos do
êxodo rural, principalmente o que afetava o estado patrono do jornal. O
que impressiona é uma das colocações onde se fala que Pernambuco
estaria fora do polígono das secas, definindo este ato como uma
injustiça, já que o território de seca pernambucano seria maior
comparado a outros estados como Ceará, Rio Grande do Norte e
Paraíba, que estavam incluídos no grupo.48
Enquanto Josué de Castro fazia sucesso internacional com suas
publicações, também passou a atuar como político aqui no Brasil, tendo
entrado na disputa estadual como deputado federal pelo PTB49.
Naquele momento, muda um pouco sua atuação que antes era apenas
como um intelectual, pois ele passa a atuar na política partidária. Nas
eleições de 1950, o PTB sendo o mesmo partido de Vargas tem papel
importante nas eleições para governador do estado de Pernambuco. A
disputa para o cargo estava entre o candidato e ex-Ministro da
Agricultura João Cleofas50 e o ex-Interventor Agamenon
47

Antônio Alencar de Araripe nasceu em Pereiro (CE) no dia 15 de novembro de
1897, filho de Otaviano Cícero de Alencar Araripe e de Rita Cavalcanti Araripe, foi
Dep. Federal do ano 1946 a 1962.
48
Ver no Diario de Pernambuco Ano 1950\Edição 00054 (1)
49
Partido político nacional fundado em 1945 por Getúlio Vargas e Marcondes Filho
50
João Cleofas de Oliveira foi um engenheiro civil e político brasileiro. Filho de
Augusto Teixeira de Oliveira e Maria Florentina de Lemos Oliveira, foi ministro da
Agricultura no governo Getúlio Vargas e depois senador por Pernambuco, de 1966 a
1975, presidente do senado de 1970 a 1971.
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Magalhães51. O candidato Cleofas da UDN52 recebe apoio de Getúlio
e sua coligação que envolve o professor Josué de Castro.
Desse modo, através da candidatura ao cargo de deputado
federal, Josué de Castro buscava, novamente, ampliar sua
inserção em projetos que visavam atender às demandas
sociais do seu tempo. Josué de Castro encontra no
discurso reformista e nacionalista do PTB uma
oportunidade para dar prosseguimento à sua atuação
intelectual e política nos debates em torno da
alimentação. (AMORIM, 2016, p.159).

Sobre essa primeira tentativa do médico e geógrafo de entrar
para a política, podemos dizer que não teve sucesso já que o professor
não conseguiu se eleger, ficando apenas em 6º lugar como suplente.
Mas mesmo após esta derrota, é chamado para compor a Comissão
Nacional de Alimentação,53 trazendo toda sua luta intelectual
contra a fome e subnutrição para a política federal do novo Governo de
Vargas. Mesmo após a derrota, Josué de Castro não desiste de impor
suas ideias na política e, após a entrada na comissão, começa a
participar de diversas áreas de ajuda social no Brasil. Como escreve o
professor Helder Remigio54.
Além do trabalho desenvolvido como presidente da
Comissão Nacional de Alimentação e diretor do Instituto
de Nutrição da Universidade do Brasil, Josué de Castro,
participou de outra comissão que também envolvia uma
Agamenon Sérgio de Godoy Magalhães (Serra Talhada, 5 de novembro de 1893 —
Recife, 24 de agosto de 1952) foi um promotor de direito, geógrafo, professor e
político brasileiro; deputado estadual (1918), federal (1924, 1928, 1932, 1945),
governador de estado (1937, 1950) e ministro (Trabalho e Justiça).
52
União Democrática Nacional foi um partido político brasileiro, fundado em 1945,
de orientação conservadora e frontalmente opositor às políticas e à figura de Getúlio
Vargas.
53
Comissão criada em 1945 com funções de definir a política nacional de alimentação,
estudar o estado de nutrição e os hábitos alimentares da população, acompanhar e
estimular as pesquisas relativas às questões e problemas de alimentação
54
Doutor em História pela Universidade Federal de Pernambuco - UFPE. É professor
da Universidade Católica de Pernambuco - UNICAP onde atua no Mestrado
Profissional em História
51
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das preocupações centrais da FAO. Em outubro de 1951,
sob a presidência do ministro do Trabalho, Indústria e
Comércio, Danton Coelho, e a vice-presidência de Josué
de Castro, constituiu-se a Comissão Nacional do BemEstar Social (CNBS). Participar dessa comissão era estar
ligado às políticas estatais do trabalhismo de Vargas que
eram implementadas principalmente por meio desse
ministério. (AMORIM, 2016, p.163).

Na área da política, Josué de Castro passou a se inserir em
organizações que compartilham do mesmo interesse do médico
nutrólogo, como a FAO55 (Organização das Nações Unidas para a
Alimentação e a Agricultura das Nações Unidas). A FAO lidera
esforços para a erradicação da fome e combate à pobreza, que de certa
maneira compartilhava as preocupações sobre alimentação do
pensamento Josué de Josué de Castro. Essa instituição está presente no
Brasil desde 1949. Durante esse período, o país passou por grandes
transformações sociais e políticas, aprofundadas nos últimos anos que
tornaram o Brasil um exemplo de sucesso no combate à fome e à
miséria, e a participação de Josué de Castro nela permite que o foco de
políticas públicas instauradas por essas comissões fossem a classe
trabalhadora e a sua alimentação.
O geógrafo toma posse como presidente do Conselho
Consultivo da FAO no ano de 1950, podendo através deste cargo ter
uma circulação de suas ideias. Nos anos de 1952 e 1954 assume a
presidência da organização executando dois mandatos de 2 anos, tendo
continuado como membro da FAO até 1962, mesmo tendo atuado como
político eleito pelo Estado de Pernambuco durante dois mandatos em
1954 e 1958.
Durante os períodos em que Josué atuou como Deputado
Federal, podemos ver diversas citações do seu nome, tanto no Diario
de Pernambuco quanto no Diário Carioca. Temos que considerar a
diferença de sua primeira tentativa de ser eleito em 1950: o que mudou

55

Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura com sede em
Roma-Itália.
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foi a base partidária no estado pelo qual era candidato a deputado
federal, que na última eleição não era tão forte, apesar do geógrafo e
nutricionista estar muito presente nos jornais56.
No periódicos, as notícias continuam com o mesmo padrão.
Josué de Castro continua aparecendo com as interações de um homem
público preocupado com o flagelo da seca, mas ao mesmo tempo tem
uma função política, tendo que conciliar o cargo de Deputado Federal
eleito nas eleições de 1955 e o de intelectual. Como intelectual,
continua com discursos contra a seca e a fome, participando de debates
em volta do tema; como político, participa de maneira mais ativa nas
decisões do governo e preocupações com o seu partido PTB, no qual
era vice-líder.
As notícias sempre variam de sessões no planalto onde o
professor Josué de Castro tem discursos, seja através de homenagens,
como por exemplo a feita pelo intelectual ao físico Albert Einstein que
morrerá em 1955, um dos físicos mais conhecidos de todos os tempos,
como também aparece quando é discutida a hegemonia entre ele e o
Deputado Barros de Carvalho, ambos eleitos pelo estado de
Pernambuco para o cargo de Deputado Estadual.57
Visando ajudar na vida do cidadão Nordestino, muitas ideias
vinham à tona expostas por intelectuais como o Professor Josué de
Castro, mas outras pessoas também pensavam em como controlar o
flagelo das secas. No ano de 1958, o Nordeste passa por uma seca muito
mais intensa que as anteriores, fazendo o interesse pela região despertar.
Nos periódicos pesquisados, já se anunciava essa grande seca antes
mesmo de ela chegar à região. Essa situação de seca expôs ao grande
público as questões da desigualdade social que o Nordeste apresentava;
expôs também diversas políticas ineficientes que só tinham o propósito
de favorecer certa classe da região.58

56

Ver no Diário de Pernambuco Ano 1954\Edição 00168 (1)
Ver no Diário de Pernambuco Ano 1955\Edição 00095 (1) e Ano 1950\Edição
00225 (1)
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Com a exposição desses fatos, o nordeste ficou conhecido como
uma região problema, tendo uma situação de pobreza extrema,
principalmente, pois as tentativas de ajuda para a resolução desses
problemas não estavam sendo suficientes. Essas tentativas eram feitas
principalmente pelo Departamento Nacional de Obras Contra as Secas
(DNOCS)59, então, pensando em chamar atenção do poder público e da
esfera Federal, entram mais dois personagens. O primeiro seria o
jornalista Antônio Callado60, que teria feito uma viagem ao nordeste e
escrito uma série de artigos e denúncias sobre o flagelo das secas e a
corrupção dos proprietários de terra e políticos locais que usavam
dinheiro da federação para se favorecer, chamando até de "Indústria da
seca”, pois havia quem lucrasse com o flagelo que atingia a região.61
O outro personagem que aparece é o economista Celso
Furtado62, que chama a atenção de Antonio Callado para vir ao nordeste
e expor as dificuldades e as corrupções que aconteciam. Celso Furtado,
o qual no final da década de 1950 trabalhava como economista do
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico63 , tinha como
objetivo que se adotasse uma nova política econômica para o Nordeste,
e as denúncias feitas por Callado seriam mais que o suficiente para uma
atenção especial vinda do então presidente da república Juscelino
Kubitschek, que em virtude da situação emergencial, foi autorizada pelo
59

Órgão criado em 1909, vinculado ao Ministério da Viação e Obras Públicas, com o
nome de Inspetoria de Obras contra as Secas. Em 1919, passou a chamar-se Inspetoria
Federal de Obras contra as Secas (IFOCS) e, em 1945, recebeu o nome atual.
60
Antônio Carlos Callado (Niterói, 26 de janeiro de 1917 — Rio de Janeiro, 28 de
janeiro de 1997) jornalista, romancista, biógrafo e dramaturgo brasileiro.
61
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Nascido na cidade de Pombal da Paraíba em 26 de julho de 1920, faleceu no Rio de
Janeiro em 20 de novembro de 2004.Realizou os primeiros estudos no Ginásio
Pernambucano no Recife. Em 1939, mudou-se para o Rio de Janeiro, onde se formou
em direito pela então Universidade do Brasil. E se aproxima mais tarde da Área de
Economia escrevendo o Livro “Formação Econômica do Brasil” que se tornaria um
clássico nas ciências sociais.
63 30
Instituição financeira do governo federal criada em 20 de junho de 1952, pela Lei
nº 1.628, com o nome de Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico (BNDE) e
que passou a se chamar Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social
(BNDES) em maio de 1982.
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Presidente da República a abertura de créditos adicionais no valor de 4
bilhões de Cruzeiros para ajudar contra a seca, visando o
desenvolvimento e a industrialização dessa região de seca nordestina.
De acordo com o deputado Josué de Castro, seria uma maneira
de se lutar contra a seca, já que iria desenvolver economicamente essa
região, e havia a preocupação com a classe trabalhadora local, que vivia
sob controle dos donos das terras.
Em outubro de 1958, o deputado federal Josué de Castro,
nos debates da Câmara Federal afirmou que qualquer
iniciativa para desenvolvimento pleno da economia do
Brasil teria primeiramente pela expansão da economia
agrícola do Nordeste, uma região que não tinha, sequer,
transpassado o estágio de transição da agricultura para a
indústria. Para o então deputado, a agricultura da região
permanecia no estado primário do tipo feudal, com baixa
produtividade e sem os meios de subsistência para
alimentar os seus operários. Nessa fala, Josué de Castro,
atrela os seus conhecimentos técnicos sobre a
alimentação e a agricultura ao debate político do
momento. Em seguida, destaca que o fortalecimento da
economia do Nordeste permitiria a expansão do mercado
interno e, por sua vez, a expansão da indústria do Sul do
país. As eleições legislativas que foram realizadas no
segundo semestre de 1958 adiaram os debates para o ano
seguinte. Nessas eleições, Josué de Castro foi reeleito
deputado federal. (AMORIM, 2016, p.214).

Essa tentativa de ajudar o Nordeste pelo médico e pelo
economista começa a ser chamada de Operação Nordeste64, que foi a
tentativa da federação de adotar e solucionar o flagelo do nordeste
através de práticas e técnicas que diminuíssem o sofrimento causado
pela seca. O professor Josué de Castro apontava três indicadores que
precisavam ser solucionados para resolver o problema. Primeiro, a
desigualdade regional em relação ao Sul e Sudeste do Brasil, que era
um grande problema, visto que o nordeste teria uma grande população
e quase não produzia riquezas para a federação, fazendo com que as

64
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políticas públicas fossem concentradas em outras regiões ao sul do país.
Segundo, a estrutura agrária obsoleta, que como o próprio Josué de
Castro indica em seu livro Geografia da Fome, é uma região onde se é
muito difícil de plantar, mas não impossível; a implementação de novas
técnicas agrícolas é essencial para o desenvolvimento deste problema.
E, por último, a desigualdade social predominante que sempre dividiu
nossa sociedade e que era alvo das denúncias feitas pelo jornalista
Antônio Callado.
Apesar do apoio irrestrito ao projeto de Furtado no que
concerne aos trâmites no Congresso Nacional, se faz
necessário pensar, também, como Josué de Castro
procurou debater as diretrizes da Operação Nordeste.
Vale ressaltar que por meio de decreto presidencial foi
instituído o Conselho de Desenvolvimento do Nordeste
(CODENO), ―o qual poria em andamento tudo aquilo
que fosse possível ao governo realizar no âmbito da
competência da legislação vigente‖560. Esse conselho
antecedeu a aprovação da SUDENE pelo Congresso
Nacional. (AMORIM, 2016, p.214)

A chamada Operação Nordeste seria justamente iniciada a
partir das denúncias desses três personagens, Josué de Castro, Celso
Furtado e Antônio Callado, fazendo com o que o então presidente da
república Juscelino Kubitschek65 começasse uma série de
"interferências" na chamada região problema do Brasil. O economista
Celso Furtado, que já era diretor do BNDES (Banco de
desenvolvimento do Nordeste), foi indicado para promover uma
mudança no setor econômico da região, junto com uma comissão que
iria planejar e decidir como o dinheiro investido nesse projeto, um total
de 4 Bilhões de cruzeiros, seria gasto. A comissão deu origem a uma
ideia, a SUDENE66.
65

Juscelino Kubitschek de Oliveira, também conhecido pelas suas iniciais JK, foi um
médico, oficial da Polícia Militar mineira e político brasileiro que ocupou a
Presidência da República entre 1956 e 1961. JK concluiu o curso de humanidades do
Seminário de Diamantina e em 1920 mudou-se para Belo Horizonte.
66
A Sudene é uma autarquia federal vinculada ao Ministério do Desenvolvimento
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A aprovação da criação da SUDENE passa por distintos debates
de como seria a “salvação” para o Nordeste, para discutir o que faria o
Nordeste deixar de ser uma região problema para finalmente contribuir
para a união. As discussões começam pairando sobre dois pontos de
vistas diferentes: o de Josué de Castro, que acreditava que o que faria a
região prosperar seria sua própria autossuficiência, e o de Celso
Furtado, que acreditava em uma produção massiva através da
agroindústria.
Como já foi dito, Josué de Castro, que pertencia aos quadros do
PTB, visava um desenvolvimento a partir do meio rural, pois idealizava
que a principal fonte de renda do Brasil deveria vir da agricultura. Além
disso, o desenvolvimento desse ruralismo iria ajudar a desenvolver as
chamadas zonas de seca. Ele defendia também a reforma agrária e a
criação é claro da SUDENE.
O PTB, compôs a base aliada do governo JK, pois havia
constituído uma aliança nacional com o PSD desde as
eleições para Presidente da República de 1956. Josué de
Castro, em seus mandatos como deputado federal,
participou incisivamente dos debates em torno da
Operação Nordeste, da criação da Superintendência
para o Desenvolvimento para o Nordeste (SUDENE), e
dos debates sobre reforma agrária, situando-se
politicamente entre os nacionalistas. Aproximou-se do
grupo de intelectuais fundadores do ISEB que
―estavam seguros de ter vocação para desempenhar,
como categoria social específica, um papel decisivo nas
mudanças políticas” (AMORIM, 2016, p.204).

No ano de 1959, a Sudene é notícia no Diário de Pernambuco,
informando o encaminhamento do projeto para o congresso nacional. A
matéria contém um breve resumo do que seria a superintendência e
quais seriam seus objetivos. Dividiam a primeira página do Jornal a
discussão do projeto e a aprovação dos governadores e outros políticos,
Regional e desenvolve ações de planejamento regional e gestão de recursos para
atração de investimentos. A superintendência teve como área de atuação todos os
estados do NE e municípios do norte do Espírito Santo e Minas Gerais, totalizando
1990 municípios.
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além de manchetes em que se relatava a conquista como um
cumprimento da palavra que os políticos tinham com o País,
principalmente com o Nordeste.67
Logo na primeira página, é possível ler quais seriam os
principais pontos de planejamento da SUDENE. Primeiro, o intuito de
estudar maneiras de se desenvolver o Nordeste, que era chamada de
região problema. Como plano para o desenvolvimento para essa região
nós tínhamos na vanguarda o professor Josué de Castro e o Economista
Celso Furtado, que sempre externavam suas ideias. Como segundo
ponto, tinha o papel de coordenar e controlar os projetos federais
voltados para a região, funcionando como uma fiscalização para os
trabalhos de mudança na região das secas. E, por último, os dois pontos
que dariam à instituição total controle sobre contratos, convênios e
assistência estrangeira designadas ao Nordeste.
Ainda na primeira página do Jornal, temos a palavra do
economista Celso Furtado, que chama o plano de desenvolvimento para
a região de ambicioso e que reafirma o pensamento de que a região
Nordeste é uma região agrícola, mas que o plano que foi chamado por
ele de “Operação Nordeste” seria o suficiente para estudar e
compreender o problema. Fala também que a sêca é um dos aspectos
que afeta a área, já que na época as estatísticas apresentavam que 70%
da população vivesse de agricultura, mas que nem todos conseguiam
comer, desenvolvendo assim o pensamento de que a Sudene, diferente
de outros planos, não seria um plano contra a seca, e mais uma vez
reforçar que era um plano de desenvolvimento, que de acordo com
Furtado, seria o projeto de uma geração.
O Nordeste passava a ser visto como uma ameaça
nacional pela situação de miserabilidade em que estava
imersa uma parcela significativa da população da
periferia das capitais, da Zona da Mata açucareira, ou
ainda do semi-árido dos nove estados que compõem a
região. A situação de pobreza, aliada a efervescência de
movimentos sociais como foi o caso das Ligas
67
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Camponesas, produziram imagens de uma região que
representava um perigo ao país. A Operação Nordeste foi
o caminho encontrado pelo governo federal para buscar
soluções técnicas e práticas que promovessem uma
intervenção que modificasse esse cenário de tensões. Em
um trecho da entrevista Josué de Castro aponta as três
questões que estavam no cerne dos conflitos daquele
momento no Nordeste: a desigualdade regional em
relação ao Sul e Sudeste do Brasil, a estrutura agrária
obsoleta e a desigualdade social predominante. As
questões sobre os problemas do Nordeste continuavam
circulando nos jornais de todo o país.” (AMORIM, 2016,
p.204)

Concluímos que a trajetória tanto política quanto intelectual do
professor Josué de Castro nos ajudou a enxergar com outras lentes as
problemáticas que assolam nossa sociedade e principalmente o
Nordeste. Como Geógrafo, nos faz ver as áreas de fome do Brasil e
como elas se dividem, também nós faz entender a cultura de plantação
e os tipos de terreno para entendermos como o desenvolvimento
alimentício de determinadas regiões mudam e afetam a população.
Comparando os escritos de Josué sobre essa relação com os jornais
pesquisados, podemos perceber essa mudança além da preocupação
aflitante entre políticos para resolver os problemas, não apenas por
dever social, e sim por saber que quem estivesse a frente cairia nas
graças dos eleitores, como é o caso de muitos governadores que
participaram da reunião de discussão da SUDENE.
Também nos Jornais é possível ver que o lado nutrólogo do
intelectual não passou em branco, pois ele se preocupava com a má
alimentação e a subnutrição. Os jornais informavam as preocupações
de vários especialistas sobre a quantidade de nutrientes da alimentação
dos trabalhadores no Diário Carioca em uma coluna chamada “Causas
da má alimentação do povo brasileiro”, levantando-se assim uma
discussão sobre a dificuldade de se encontrar uma alimentação
equilibrada. Em função disso, no mesmo jornal é publicada uma notícia
que o professor Josué estaria empenhado em participar de um grupo de
pesquisadores sobre como melhorar essa situação na então capital
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Federal, o Rio de Janeiro, com grupos de alimentação, parecidos com
os que já tinha na cidade do Recife. Isso mostra que ambas suas
formações foram noticiadas de maneiras bem objetivas.
Mais tarde, além de ser um pesquisador e um intelectual
reconhecido, Josué de Castro decidiu entrar na política e atuar na linha
de frente para combater as dificuldades da alimentação. Filiou-se ao
Partido Trabalhista Brasileiro (PDT) e formou alianças fortes com
políticos famosos da história Nacional, também noticiados nos jornais.
Além de aliança os jornais, mostram interesse em sua trajetória
relacionada a instituições internacionais e nacionais, como exemplo a
ASCOFAM, a ONU, e mais tarde a SUDENE, que vai ser um projeto
que terá seu veemente apoio.
Os jornais usados como documentos para realizar essa pesquisa
nos trazem o ponto de vista passado ao leitor. É claro que a grande
pergunta que os jornais vão nos responder é: Seria aos políticos
participantes das discussões acerca do tema? Seria aos escritores e
redatores do jornal? Como podemos perceber, temos a população como
a principal interessada sobre o assunto. Afinal, a quem importava a
fome?
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REPRESENTAÇÕES DA CIDADE DO RECIFE NO
ROMANCE HOMENS E CARANGUEJOS
Bianca Pessôa Guerra

“Bem ao lado da casa começava a zona compacta dos
mocambos, das choças de palha e de barro, amontoadas
umas por cima das outras num enovelado de ruelas, numa
anarquia desesperadora. As casas entrando por dentro da
maré, a maré invadindo as casas. Os braços do rio
passando pelo meio da rua e a lama envolvendo tudo”.
(CASTRO, 2001, p.16-8).

A escrita do romance Homens e Caranguejos versa sobre a volta
à terra natal de Josué de Castro, não em termos físicos, mas escritos,
visto que é fora de Pernambuco e do país que ele escreve essa obra; obra
em que revisita os valores de sua região mesmo estando em terras
distantes, especificamente na França. Por meio dos recursos de
Memória e do Regionalismo, serão observados no romance as reflexões
mnemônicas de Castro sobre o Recife e seus arredores, principalmente
o Capibaribe, e os retratos sociais que faz, a partir dos quais representa
a região em que viveu com comprometimento com o meio social, sem
esquecer, contudo, dos aspectos estéticos que são sempre tão bem
esmiuçados. As documentações e as estruturas arquitetônicas das
cidades são de suma importância como objeto de investigação, no
entanto, não basta construir esse saber apenas através destas fontes.
A memória das cidades está sendo produzida a cada dia. Por
isso, temos também que estar atentos ao presente e nos preocuparmos
sempre em registrar as memórias coletivas que ainda estão vivas no
cotidiano atual da cidade, para que, com isso, possamos obter um
resultado satisfatório, construindo uma representação da realidade em
uma ambivalência de dimensões que se cruzam e se entrelaçam. A
cidade é objeto da produção de imagens e discursos que se colocam no
lugar da materialidade e do social, e isso fica evidente no romance de
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Josué, no qual ele aborda de maneira emblemática sua cidade natal.
Castro descobriu ainda nos seus anos de infância, nos alagados
do Recife, a sua “Sorbonne”. E foi em Homens e Caranguejos, romance
autobiográfico, que ele denunciou as condições sociais inseridas na
realidade dos mangues, por meio da qual procurou estabelecer uma
intimidade com a “paisagem negra do mangue” e toda a fome de seus
habitantes. É assim que se apresenta o “prefácio um tanto gordo para
um romance um tanto magro”. Ao percorrer os lugares dessa memória,
ele explica como descobriu a fome nos seus anos de infância pela
cidade, e como nunca mais pôde se “libertar de sua trágica fascinação”
(CASTRO, 2001, p. 22). Analisando a sua produção literária,
observamos que Josué de Castro construiu a sua representação da
cidade do Recife. Com insistência, utiliza o termo “mucambópolis68”,
exaltando a importância do mangue para a cidade e afirmando o mangue
como primeiro conquistador das terras da cidade, sendo assim, Recife,
filho do mangue.
Wagner Carlos da Silva, Mestre em História Social da Cultura
Regional pela Universidade Federal Rural de Pernambuco, esclareceu
acerca do assunto:
A Mocambópolis de Josué de Castro é extensa e engloba
vários bairros. Um deles é a Ilha do Leite, um bairro bem
próximo ao centro do Recife, mas com características
semelhantes a qualquer outra zona da Mocambópolis.
Cercada pelas águas do rio Capibaribe, o bairro da Ilha
do leite liga-se ao centro da cidade por uma ponte. Essa
ponte, para Josué de Castro, une mundos distintos. De um
lado, se localiza uma área calma, com mocambos vazios
e mangues abarrotados de homens e caranguejos. Do
outro lado da ponte, encontra-se uma cidade agitada com
luzes e carros que faz parecer um outro mundo para os
assustados homens caranguejos. Na relação dessas duas
cidades, Josué de Castro, também evidenciava o
68

Mocambo apresenta uma série de acepções, com tendência a significar um tipo de
“habitação precária”: uma cabana, um barraco, um casebre, uma tapera, uma choça.
Na primeira acepção, somente a habitação é adjetivada e não aparece o local e nem os
sujeitos que nela habitam: “Habitação precária, miserável; BARRACO; CASEBRE;
TAPERA”. (AULA DIGITAL, 2015)
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amedrontamento dos habitantes da Mocambópolis diante
à cidade moderna. (SILVA, 2015, p. 75)

Trajetória de Josué de Castro e as demandas sociais do
momento histórico no qual a obra foi publicada
Tempos antes de amanhecer morto em seu apartamento em
Paris, em 24 de setembro de 1973, Josué disse ao amigo Gilberto Costa
Carvalho: "não se morre só de nefrite, de doenças dos vasos ou do
aparelho digestivo, morre-se também de saudade, de saudade da terra
onde a gente nasceu.”.
Estudar o exílio é, antes de tudo, estudar o exilado, como bem
observou a historiadora Denise Rollemberg (ROLLEMBERG, 1999).
É necessário apontar o silenciamento em Castro, ele que é um dos
intelectuais brasileiros mais renomados internacionalmente, sofreu com
a censura e a repressão no seu próprio país. Quando Josué de Castro foi
nomeado para o Ministério da Agricultura, em que pretendia fazer
reformas agrárias, perdeu o cargo por causa do Golpe Militar e foi
exilado em Paris, onde escreveu seu romance. Já no prefácio, Josué
situa o leitor sobre as condições em que a obra foi produzida e alguns
porquês que conduzem a sua produção. Mas para compreender o
processo de censura no Brasil, primeiro devemos buscar os
desdobramentos que levaram a tal medida e em que processo ele se
manifesta.
Do início da década de 1960 até 1964, quando ocorreu o golpe
militar, o governo do presidente João Goulart foi marcado por grande
instabilidade política. Jango enfrentou diversas greves, manifestações
políticas e sociais, e acabou herdando do governo de Getúlio Vargas
não só a tradição trabalhista como também seus opositores. Então, em
1 de abril de 1964, acabou-se por instaurar o Regime Militar no Brasil,
que perdurou por 21 anos, de 1964 a 1985, e foi repleto de atos de
censura, repressão e violência. Diversos conteúdos foram banidos por
representarem uma ameaça ao poder dominante – uma das formas mais
antigas de dominação é justamente o controle da informação que é
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produzida e disseminada. A censura é uma das armas mais utilizadas
para impedir o conhecimento. Seu intuito é o de regular, controlar, e até
mesmo destruir qualquer informação tida como não grata por aqueles
que estão no poder. Leitão, Doutora em Ciências da Comunicação,
revela:
O exercício do poder está na origem do ser humano que
busca encontrar modos de dominação. Muitas vezes, a
expressão dessa luta assume formas cruéis: tortura,
morte, censura, fogueira, silêncio, esquecimento.
(LEITÃO, 2011, p.21).

Leitão ainda ressalta que “em cenários de instabilidade e
descontrole social, quando a luta pelo poder se acirra, há uma
tendência em maior controle das ideias, para facilitar a uniformização
da ação de controle e legitimidade da autoridade oficial” (LEITÃO,
2011, p.29).
Durante toda a história da humanidade, existiram momentos
em que culturas foram subjugadas ou destruídas com um único intuito:
“o bem maior”. A partir disso, Leitão afirma que “[...] a censura – mais
que um ato de poder oficial – se sofisticou e se consolidou como um
instrumento institucional, sustentado por rígidos mecanismos de
controle e administração da informação”. (LEITÃO, 2011, p.60).
Ainda que, à custa de muitas lutas ao longo da História, o
indivíduo tenha conquistado a liberdade de expressão, e que esta tenha
se tornado em direito garantido através da Declaração Universal dos
Direitos Humanos, de 1948, isso não significa que esse direito será
sempre respeitado. Existe um grupo chamado Critical Art Ensemble
que diz que todo ruído (tudo aquilo que é diferente) é eventualmente
cooptado e pasteurizado para um modelo aceitável através da violência
simbólica praticada pelo grupo dominante.
Essa cooptação é radicalizada a partir do momento que o
Estado intervém no que é ou não arte, o que é ou não um discurso
aceitável, na normalização de discurso de ódio, etc. Portanto, em
suma, eles dizem que qualquer tentativa de liberdade é ineficaz porque
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você só pode ser livre dentro do permitido. A estratégia do governo
era impedir a circulação de produções culturais não com o intuito de
prejudicar a produção cultural, mas de impossibilitar que a massa
operária e camponesa tivesse acesso a essas publicações.
Apesar da censura já estar atuando na coerção de todo material
considerado subversivo, os anos anteriores a 1968 foram anos de
intensa produção cultural. Quando o AI-569 foi editado, em dezembro
de 1968, a censura já se encontrava centralizada no governo. A partir
desse momento podemos notar uma mudança na atuação censória, que
se tornou ainda mais repressiva. Os Atos Institucionais são documentos
oficiais produzidos pelos militares que vão estruturar o regime em
termos institucionais, alterando a Constituição e possibilitando a
criação de um aparato repressivo. A censura esteve presente em todas
as formas de expressão que pudessem de algum modo contestar o poder
vigente. Todos esses fatores explicam o fato das obras de Josué serem,
muitas vezes, mais reconhecidas e conhecidas internacionalmente do
que em seu próprio país.
Aos 56 anos, o nome de Josué estava na primeira lista dos
cassados pelo governo militar. Tendo sido investigado pelo
Departamento de Ordem Política e Social do governo brasileiro desde
a década de 40, Josué era caracterizado nas fichas do DOPS como
subversivo, pelos encontros de que participava. O golpe militar de 1964
interrompe a carreira de Josué de Castro, então Embaixador do Brasil
junto à ONU, silenciando sua voz política no país.

69

"É claro que o preâmbulo do Ato Institucional lembrava que o Ato era imperioso e
buscava preservar “a ordem, a segurança, a tranquilidade, o desenvolvimento
econômico e cultural e a harmonia política e social do país” (BUENO, 2010, p. 391).
No entanto, na prática, o AI-5 foi o instrumento jurídico que deu aparência de
legalidade e legitimidade a uma série de perseguições e medidas que violam os
direitos fundamentais.
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Em contrapartida, no exterior, Josué70 participou de um grupo
de treze personalidades de reputação internacional, os Cidadãos do
Mundo, reunidos a partir de 1967, para discutir a formação de
instituições mundiais encarregadas de exprimir as reivindicações de
todos os povos. Ou seja, fora do Brasil ele concedeu inúmeras
entrevistas, escreveu artigos, realizou conferências, participou de
simpósios, além de escrever o romance, no exílio. Porém, mesmo em
outro continente, longe de sua terra,ele nunca deixou de ser vigiado.
Figura SEQ Figura \* ARABIC 1:

Fotografia do arquivo pessoal de Josué de Castro (FUNDAJ),
Paris, sem data.

70

Vale mencionar que o primeiro passo no estudo da fome na obra de Josué de Castro
foi conceituá-la através do método geográfico. Tornar pública a existência da fome
através da denúncia de suas causas e consequências, confrontando o pensamento
determinista, que estava sendo naturalizado; a primeira publicada em 1947, A
Geografia da Fome. Sua experiência internacional serviu como base para lançar a
segunda obra em 1951, Geopolítica da Fome, dessa vez buscando analisar o problema
da fome baseando-se nos princípios ecológicos e geográficos em escala mundial. Com
absoluto domínio do método geográfico, Josué foi o primeiro a dizer: existe fome no
Brasil.
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Josué, a fome e a literatura
“Só a fome continuava a mesma. [...] A fome foi
crescendo na minha barriga vazia.A boca foi ficando
cheia de uma saliva impertinente” (CASTRO, 2003, p.
48).

Escrito em 1966, mas com uma narrativa que se passa em
meados dos anos 30, os resquícios de um país escravocrata estão
presentes em Homens e Caranguejos. Na trama é apresentada a história
do menino João Paulo e de sua família, que migram do sertão para viver
nos mocambos dos mangues. A partir da visão de João Paulo, Josué
descreve detalhadamente os hábitos dos moradores dos mangues do
Recife, as dificuldades de sobrevivência, além de comparar os
comportamentos dos homens com os caranguejos, metáfora que Josué
descreve melhor no que chamou de “Ciclo do Caranguejo”.
O ciclo do caranguejo seria assim uma analogia ao ciclo da
fome, um círculo vicioso que leva à obstrução da dignidade humana dos
homens-caranguejos, uma simbiose, seres angustiados e obcecados por
comida. Uma das letras do compositor Chico Science reforça a
existência da metáfora:
Vi um aratu pra lá e pra cá
Vi um caranguejo andando pro sul Saiu do mangue, virou
gabiru
Oh! Josué, eu nunca vi tamanha desgraça
Quanto mais miséria tem mais urubu ameaça.
(SCIENCE, 1994)

As questões sociais e a literatura são discursos distintos, porém
almejam representar as experiências dos homens no tempo, fazendo,
então, uma reflexão interdisciplinar. Josué, por meio da literatura,
mostra uma realidade latente no cotidiano de muitas pessoas. Esse tema
da fome falado por Josué não é criação da imaginação, é a transposição
da vida cotidiana de uma realidade mundial, porém negligenciada.
Homens e Caranguejos apresenta uma obra literária não apenas
com uma fundamentação literária, mas buscando outras áreas do
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conhecimento para explicar fenômenos que tematizam os romances de
tensão crítica, de fundo social. Apenas desse romance foram retirados
assuntos relacionados com os temas: fome, seca, migração rural,
descaso do governo, nas esferas municipal, estadual e federal.
Os mangues do Recife são o paraíso do caranguejo. Se a
terra foi feita para o homem, com tudo para bem servi-lo,
o mangue foi feito especialmente para o caranguejo.
Tudo aí é, foi, ou está para ser caranguejo, inclusive a
lama e o homem que vive nela. (CASTRO, 2001, p. 28)

Figura SEQ Figura \* ARABIC 2: Primeira edição do romance
Homens e Caranguejos (1967).

Fonte: foto do acervo pessoal Josué de
Castro/FUNDAJ.

Josué aborda de forma sensível a pobreza dos moradores do
mangue, exaltando sempre a singularidade de suas vidas. Mas, antes
disso, deixa claro que a fome não era um produto exclusivo do mangue,
era um drama universal. O mangue, na realidade, era como uma
Figura SEQ Figura \* ARABIC 2: Primeira
edição- 103
do romance
Homens e Caranguejos
(1967). Fonte: foto do acervo pessoal Josué
de Castro/FUNDAJ.

verdadeira terra de promissão, atraindo, assim, homens famintos do
Nordeste, todos vítimas da exclusão social, do isolamento político,
fazendo com que embarcassem nas promessas de um futuro melhor.
E esse rico ecossistema de transição entre os ambientes de terra
e de mar está presente em boa parte do litoral do país, porém,
Pernambuco sustenta a maior área dos manguezais. O mangue e os
elementos pertencentes a ele estão intimamente ligados com a
sociedade dos lugares, marcam a paisagem, mas também a vida do
homem ao seu redor. O mangue é considerado como uma das cinco
unidades ecológicas mais produtivas do planeta, é a principal fonte de
alimento e sustento para milhões de famílias. Acima de tudo, o mangue
é território, é um dos elementos fundamentais que sustenta a vida nas
zonas costeiras.
Jamais esquecerei as ‘turmas’ desses infelizes desfiles de
homens-caranguejos, procissão de fantasmas detendo-se
as vezes para ouvir o ‘Bumba-meu-Boi’ onde o boi era o
mais estranho animal que podiam ver os meus olhos de
criança. [...] O vaqueiro contava que seu boi havia
morrido de fome e seu canto era uma ladaínha dolorosa.
[...] Eu pensava que a fome era coisa do meu bairro.
‘Coisas de Recife’ eu dizia. Depois saí no mundo e
encontrei que a fome, a miséria não eram nossa
exclusividade. Não era a fome privilégio dos caranguejos
e dos homens de Recife. A fome era universal (CASTRO,
1967, p. 11).

Josué de Castro nunca deixou de expressar seu gosto pelas
causas sociais, especificamente a fome, a qual dedicou vários anos de
estudo. Em sua produção, é frequente identificarmos um regresso às
lembranças referentes aos anos de sua infância vivida em Pernambuco,
mais especificamente nos alagados do Recife. Os acontecimentos e
sensações que ficaram marcados em sua memória são relacionados e
contados através da sua produção. A Tribuna (SP), escreveu uma
matéria sobre essas buscas de referências de Josué, em que sempre
estavam alinhados seus estudos acadêmicos e suas escritas com seu
passado:
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Você sabia que o cientista Josué de Castro também faz
literatura de ficção, escreve romance? Pois escreve. O seu
livreiro deverá recebê-lo ainda esta semana. Chama-se
"Homens e Caranguejos". O próprio autor diz que o seu
livro, sendo um romance, é ao mesmo tempo um pouco
da sua vida, daquela vida vivida e sofrida nos mangues
do Recife. Foi ai que JC descobriu, em primeiro lugar,
que a fome existia, essa fome que lhe daria mais tarde a
matéria de seus livros de grande sucesso " Geografia da
Fome " e " Geopolítica da Fome ". Traduzidos hoje em
25 idiomas, esses livros começaram a bem dizer, no chão
lamacento de caranguejos, empapados d'água do
Capibaribe. A descoberta da fome, na infância do Recife,
foi descoberta de sua vida futura - JC é o que se pode
chamar, sem desdouro, de profissional da fome.
(HEMEROTECA DIGITAL, A Tribuna (SP). Santos, 17
de janeiro de 1968.)

É notória a semelhança dos tempos vividos em Pernambuco,
tanto nos escritos de Castro como também nos escritos de outros
intelectuais. A título de exemplo, João Cabral de Melo Neto71. Por meio
de um resgate do passado através da memória, por meio da qual faz
registro nesses escritos da identidade do seu povo e de sua terra natal,
em que a memória se torna, de acordo com Le Goff (2003): “[...] um
elemento essencial do que se costuma chamar identidade, individual ou
coletiva, cuja busca é uma das atividades fundamentais dos indivíduos
e das sociedades de hoje, na febre e na angústia.” (LE GOFF, 2003,
p.468).
Desse modo, o interesse de Castro é tentar relatar os problemas
individuais e sociais que aconteciam na vida do homem pernambucano,
sendo que o individual é uma consequência do social. E nessa angústia
longe de sua terra, o autor traz no romance justamente a presença do
mangue, ausente nas suas primeiras obras, que, inclusive, foi uma
indagação para algumas pessoas a respeito da escolha de Castro com

No que concerne à obra “Morte e Vida Severina” do autor pernambucano João
Cabral de Melo Neto, o poema reflete a realidade dos sertanejos, principalmente dos
que vivem no sertão nordestino, além de para os leitores a figura do Severino, sujeito
pobre que tem sua vida marcada pela miséria, fome e dificuldade.
71
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esse novo gênero presente na sua escrita.
Contudo, essa escolha não passou de uma estratégia para
alcançar um grande público, visto que estava exilado e não conseguia
dialogar diretamente com o povo brasileiro, até mesmo pelo panorama
editorial no Brasil na década de 60. Principalmente após 1964, a Editora
do Brasil S/A, ganhou muita força, tornando-se uma das mais
importantes da época, sobretudo pelo seu alinhamento com o regime
militar. Essa prática ideológica foi seguida por outras editoras que
também priorizavam relações estabelecidas entre grupos civis e
militares nesses ambientes de debates.
De acordo com Bourdieu (1996), a posição do autor dentro do
campo é significativa para nortear a análise da construção da obra, pois
o lugar de produção do autor acabará refletido nela. Desta maneira, no
livro Homens e Caranguejos a visão de mundo do autor está imbricada
na obra. Vê-se a transparência da sua posição, por exemplo, enquanto
geógrafo, na escolha do estilo literário de uma história que não se
descola do contexto do espaço físico (chão, terra, agricultura,
território): “O Recife, a cidade dos rios, das pontes e das antigas
residências palacianas é também a cidade dos mocambos: das choças,
dos casebres de barro batido a sopapo, cobertos de capim, de palha de
coqueiro e de folha-de-flandres” (CASTRO, 2001, p. 25).
Vale lembrar o papel do autor na “alma” da obra (FOUCAULT,
1992), mais do que narrar ou criar personagens fictícios para descrever
suas vivências, como no caso do romance autobiográfico, Josué de
Castro estabelece um diálogo com o leitor em que o convida para
interpretar e sentir a obra.
Dessa maneira, compreende-se a memória como um fator
característico do romance, é um dos marcos da sua originalidade, pois,
ao fazer uso dessas experiências adormecidas sobre seu passado, dá aos
escritos a capacidade de expirar o conhecimento e reconhecimento
deste meio cultural e social de origem, não só com suas belezas, mas
também com suas mazelas. Imagens precisas e fortes, uma vez que
nunca saíram de sua mente, provocando, então, as “escritas de si”.
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Josué de Castro mostrou ao mundo a dor da fome no Brasil, que
infelizmente até hoje causa o sofrimento de milhões. O último relatório
“O Estado da Segurança Alimentar e Nutrição no Mundo 2018”, da
FAO72, mostrou que 5,2 milhões de pessoas passam fome no País. Além
disso, outro ponto muito presente são os mocambos. Eles marcaram de
forma irremediável a paisagem e a história da cidade do Recife. A
estrutura dessas construções foi descrita por Josué como precária, além
de não proteger os moradores das chuvas mais fortes.
Contra a presença dessas moradias se estabeleceu um
argumento que ia de questões de higiene e saúde às questões
econômicas. O mocambo vai aos poucos se transformando, naquele
Recife das décadas de 1930 e 1940. Segundo o ex-governador
Agamenon Magalhães, o mocambo é uma degradação social, alterando
e contrastando a imagem da cidade. Essa violência simbólica do
governo sobre a população do mangue forçava a estratégia de separar
os ricos dos pobres, porque estes estavam “poluindo” a cidade, como
na passagem “na defesa da estética ameaçada” (CASTRO, 2001, p.
106), o autor traz a ideia de que, apesar das limitações econômicas da
população, ela resiste, não é passiva e o faz burlando o governo.
O escritor, a partir de retomadas ao seu passado, mais
precisamente à sua infância, revela-nos não apenas as paisagens
geográficas da região que morava, Recife, mas dá a conhecer o outro
lado da moeda, o que está por trás daquela paisagem, no caso a vida das
pessoas. É nesse momento que Josué de Castro dilata sua memória e
consequentemente passa a relatar em sua obra os problemas enfrentados
pela população da mucambópolis, como também sua dor e angústia.
O livro teve como recorte duas ideias de cidade: a miséria e a
fome. No entanto, sabe-se que uma obra de arte nunca se esgota em
discussões, são objetos que abrem inúmeras possibilidades de debates.
72

A Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO)
trabalha no combate à fome e à pobreza por meio da melhoria da segurança alimentar
e do desenvolvimento agrícola. Em 1952, Josué de Castro é eleito Presidente do
Conselho Executivo da FAO, cargo que exerceu por dois mandatos consecutivos,
1952-1956.
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A vida é feita de ciclos e a história da humanidade é uma história de
resistência. Às vezes nos gabamos por acertar sobre o futuro
observando o presente, porque alguma conjuntura semelhante já
ocorreu no passado, mas, às vezes, também é absurdamente assustador
ter esses presságios. A História não se repete assim tão levianamente,
as pessoas podem mudar o curso das coisas. Nenhuma sociedade está
presa a um destino inexorável, porém quando percebemos essa
proximidade é sempre assustador.
Mesmo que o enredo da obra seja do âmbito social e estude uma
cidade como Recife há 90 anos, a problemática desenvolvida pode ser
transposta para os dias atuais. Tal como os moradores do mangue que
não apareciam nas análises acadêmicas como sujeitos dotados de
historicidade, são esses silenciamentos que também ajudaram (e
ajudam) na manutenção da desigualdade entre as classes na sociedade.
Além disso, o relatório da ONU, por exemplo, indica que a fome no
Brasil, que antes diminuía, voltou a crescer, fazendo ser uma
possibilidade o país voltar ao mapa da fome. Fome esta que Josué tanto
denunciou.
É necessário tomar conhecimento da realidade política,
econômica e social do Brasil de ontem para que seja possível o
entendimento do Brasil de hoje. Pode-se buscar essa compreensão nos
escritos literários, romances de um período histórico e literário, uma vez
que a literatura, partindo de um fato do cotidiano, consegue transformálo em ficção, transpondo a realidade para o plano literário. Josué traz
reflexões sobre a arte de viver e de contar a vida, narrando experiências
– e tendo como parâmetros seu próprio existir.
A noção de tempo de Koselleck resgata a concepção de Santo
Agostinho, reafirmando que apenas o presente possui uma consistência
antológica, mostrando que o passado e o futuro são realidades
“virtuais”que existem apenas no presente, na forma de memória e de
fantasia, respectivamente. Em outras palavras, o passado só existe como
passado-presente e o futuro só existe como futuro-presente. A operação
historiográfica está, também, no presente, ou seja, toda história é a
história do tempo presente. O presente e o lugar social foram
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fundamentais para Josué, sendo refletidos na própria escrita dele.
Para examinar essas questões sobre a produção e a escrita dos
acontecimentos, acredita-se na importância de entender o que se analisa
com a pesquisa. O texto de Michel de Certeau fornece elementos
importantes para a compreensão daquilo que o autor denominou de
“operação historiográfica”: Encarar a História como uma operação será
tentar, de maneira necessariamente limitada, compreendê-la como a
relação entre um lugar, procedimentos de análise (uma disciplina) e a
construção de um texto (uma literatura).
É admitir que ela faz parte da "realidade" da qual trata, e que
essa realidade pode ser apropriada "enquanto prática". Nesta
perspectiva, a operação histórica se refere à combinação de um lugar
social, de práticas "científicas" e de uma escrita. Essa análise das
premissas, das quais o discurso não fala, permitirá dar contornos
precisos às leis silenciosas que organizam o espaço produzido como
texto.
Com isso, Certeau mostra a importância de uma operação dita
como histórica, devendo sempre levar em consideração o lugar
ocupado, os seus meios, os seus métodos e a compreensão da sua
escrita. Pode-se perceber, portanto, a grande influência da literatura em
sua trajetória intelectual e política, além de como a utilizava como meio
de melhor comunicar as consequências dos erros governamentais.
Ao pensar na obra de Josué de Castro, somos surpreendidos pela
sua originalidade, seja nas temáticas ou na forma de usar a linguagem a
favor delas. E sendo ele tão universal (no sentido de abordar o universo
físico e humano das pessoas em geral), chega a ser difícil delinear um
único caminho para compreender sua obra; isso só seria possível a
muito custo, por isso, a reflexão é breve e não compreende todas as
discussões que poderiam ser feitas acerca de conceitos tão
problemáticos que são analisados por ele. Para examinar essas questões
sobre a produção e a escrita dos acontecimentos, acredita-se na
importância de entender o que se analisa com a pesquisa, além da
resistência à opressão protagonizada por Josué de Castro, mesmo em
tempos tão sombrios.
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Traduzido em espanhol, inglês, português, alemão e italiano, o
texto romanesco de Homens e caranguejos foi “adaptado para o teatro
por Gabriele Cousin, com o título Le Cycle du Crabe ou Les Aventures
de Zé Luis, Maria et Leurs fils João (Gallimard, 1969)” (LINHARES,
2007, p. 24).
Deve-se frisar que o romance josueniano opera não apenas a
intertextualidade de gêneros, mas também se apropria da cosmovisão,
a fim de transculturar a paisagem humana dos mocambos do Recife e
integrar a narrativa brasileira ao universo latino-americano de
“humanidade e poesia, desumanidade e miséria” (RONDINI, 2012, p.
173).
“Ele era apenas um brasileiro — um grande brasileiro.
Um cientista, um escritor, um homem público devotado
à sua pátria, ao seu povo… (…) Sabia da injustiça, das
nossas mazelas, sabia da fome…e como sabia da fome."
Jorge Amado.
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UM (RE)ENCONTRO COM OS MANGUES DO
RECIFE: REPRESENTAÇÕES E CIRCULAÇÃO DO
ROMANCE HOMENS E CARANGUEJOS DE JOSUÉ
DE CASTRO
Francisco Ferreira dos Santos Neto
Aqui são todos irmãos,
De leite, de lama, de ar.
João Cabral de Melo Neto

1 INTRODUÇÃO
O objetivo deste capítulo será analisar as representações feitas
sobre a cidade do Recife no único romance de Josué de Castro, bem
como sua circulação nacional e internacional. Escrito em meados da
década de 1960, o romance “tem, como personagem central, o drama
da fome. Assim, por força das circunstâncias, encontrará o leitor, neste
livro, muita explicação e pouco romance” (CASTRO, 1967, p. 11). As
circunstâncias do momento vivido por Josué de Castro era o exílio,
devido à ditadura civil-militar de 1964. A fome, no romance, é mostrada
como força motriz dos homens anfíbios, que estão sempre buscando
saciar sua sensação mortificadora. Além da fome, tema que perpassa
toda a obra de Josué de Castro, o signo da saudade e um esforço
memorialístico estão presentes no romance.
As narrativas que constituem o romance abrigam os argumentos
construídos por Josué ao longo de sua trajetória intelectual, dos debates
em que esteve envolvido e no contexto em que esteve inserido73.
73

Em relação ao conceito de trajetória, nos amparamos nos pressupostos pensados por
Pierre Bourdieu, quando aponta que “[...] não podemos compreender uma trajetória
sem que tenhamos previamente construído os estados sucessivos do campo no qual
ela se desenrolou”. BOURDIEU, Pierre. A ilusão biográfica. In: FERREIRA, Marieta
de Morais; AMADO, Janaína. (Orgs.). Usos & abusos da história oral. 8. ed. Rio de
janeiro: Editora FGV, 2006. p. 190.

- 115 -

Portanto, não entendemos sua trajetória de forma linear, uma sucessão
de acontecimentos invariáveis, mas, sim, como múltipla. Entenderemos
Josué em sua pluralidade, como sujeito que foi se constituindo ao longo
dos caminhos incertos da vida no decorrer da travessia do tempo.
Trilhando seu trajeto a partir das redes de sociabilidade74, das demandas
sociais do seu tempo etc. Nesse sentido, precisamos escutar o
historiador François Dosse, quando aponta que, em se tratando de uma
trajetória intelectual, não podemos separar a vida e a obra de Josué, mas
colocá-las em conflito, entendendo que “a prática do historiador está,
pois, por princípio, aberta a novas interpretações, a um diálogo sobre o
passado aberto para o futuro” (DOSSE, 2015, p. 410).
As análises que empreendemos do prefácio nos levam a
entender o romance como uma “escrita de si”75. “Mas, será mesmo este
livro um romance? Ou não será mais um livro de memórias? Talvez,
sob certos aspectos, uma autobiografia?” (CASTRO, 1967, p. 12). A
partir de um esforço memorialístico das suas vivências, do seu passado
nos alagados do Recife, Josué introspectivamente constitui uma
memória de si, transformando o romance em um “teatro da memória”
(GOMES, 2004). Portanto, parte de um ponto de vista subjetivo daquele
que está empreendendo uma produção de si, dando uma nova conotação
à verdade, a vivenciada pelo “eu”. Assim, a “verdade, não mais unitária,
mas sem prejuízo de solidez, passa a ser pensada em sentido plural,
como são plurais as vidas individuais, como é plural e diferenciada a
memória que registra os acontecimentos da vida76”.
Josué de Castro busca denunciar a fome não como um fenômeno
natural, derivado dos problemas climáticos e do solo, mas como
Segundo Jean-François Sirinelli, “[...] a palavra sociabilidade reveste-se portanto
de uma dupla acepção, ao mesmo tempo ‘redes’ que estruturam e ‘microclima’ que
caracteriza um microcosmo intelectual particular”. SIRINELLI, Jean-François. Os
intelectuais. In: RÉMOND, René. Por uma história política. 2. ed. Rio de Janeiro:
Editora FGV, 2003. p. 252-253.
75
“A escrita auto-referencial ou escrita de si integra um conjunto de modalidades do
que se convencionou chamar produção de si no mundo ocidental.” GOMES, Angela
de Castro. Escrita de si, escrita da história. Rio de Janeiro: FGV, 2004. p. 10.
76
Ibid., p. 14.
74
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artificial, criada pelo próprio homem, fruto das estruturas agrárias, do
sistema capitalista exploratório, do subdesenvolvimento, de decisões
políticas. Portanto, a fome, não é vista apenas como um problema
puramente biológico, mas também diretamente ligada aos problemas
políticos, sociais e culturais. Além disso, encontraremos reunidas as
críticas às elites, aos problemas habitacionais e às desigualdades que
corroboram, no final das contas, com o ciclo do caranguejo, ou seja, da
fome e da miséria.
A circulação de uma obra está pautada na sua capacidade de
produzir significações a cada leitura. Sua recepção está ligada à
expectativa gerada pela obra, por vezes influenciada pelo nome de seu
autor. A obra está envolta pela relação entre o leitor e o autor, de modo
que cada leitura gera novas interpretações, novos significados. É
importante para nossa compreensão acerca da circulação da obra trazer
a reflexão do historiador Roger Chartier: “um livro existe sem leitor?
Ele pode existir como objeto, mas, sem leitor, o texto do qual ele é
portador é apenas virtual” (CHARTIER, 1999, p. 154). As leituras
dependem do tempo, do lugar, do leitor e da razão para ler. Os livros
nos convidam para a reflexão, nos tiram da zona de conforto mental e
fomentam o pensamento crítico. Portanto, ler é perigoso para quem
deseja controlar o pensamento social, cultural e político.
Lançado em outubro de 1966, na Europa, o romance Homens e
Caranguejos teve uma circulação internacional expressiva, com críticas
elogiosas em diversos periódicos internacionais, chegando a ser
adaptado para o teatro pelo poeta e dramaturgo francês Gabriel Cousin
(1918-2010), intitulado Le Cycle du Crabe (1969). Sua circulação
nacional, diferentemente, foi de menor dimensão, devido ao ambiente
repressivo e censurador da ditadura civil-militar brasileira. Assim como
Josué de Castro, suas obras eram consideradas subversivas e um perigo
para a segurança nacional.
Dividimos o artigo em duas partes. Na primeira, buscaremos
abordar as representações construídas por Josué de Castro em sua
narrativa, suas problematizações, temáticas, influências, bem como
apontar o contexto no qual Josué está inserido. Na segunda,
- 117 -

abordaremos a circulação nacional e internacional da obra, buscando
analisar as diferenças existentes entre os dois âmbitos. É importante
destacar que este capítulo de livro é fruto das pesquisas feitas através
do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC) e
reúne os esforços colaborativos dos pesquisadores que as compuseram.
2 Um romance com
representações e fome

muita

explicação?

Memórias,

Em uma entrevista para a Revista Manchete77, Josué de Castro
fala sobre a maior emoção da sua vida, após chegar a presidência do
Conselho Executivo da Organização das Nações Unidas para a
Alimentação e Agricultura (FAO)78 em 1952. Nesse momento, não
deixa de recordar os alagados do Recife:
Minha grande emoção foi sentar na cadeira da
presidência, olhar um a um dos representantes das
grandes potências e recordar os mocambos do Recife,
onde se reproduzia o ciclo do caranguejo, onde viviam
outros meninos de rua, como eu tinha sido79.

O seu primeiro professor, o mangue, sua cidade e seu país
sempre estiveram presentes nos pensamentos de Josué, permeando seu
percurso intelectual. Como deixa bem claro em seu prefácio, sua
Sorbonne foram as lamas dos mangues do Recife, onde primeiro se
deparou com o fenômeno da fome, e onde presenciou o “estranho
77

Lançada em abril de 1952, por Adolpho Bloch, no Rio de Janeiro. Uma revista
semanal de grande tiragem e circulação. Nesta edição de número 625, Josué de Castro
foi entrevistado por Pedro Bloch.
78
Organização para a Alimentação e Agricultura. Fundada em 1945, no Canadá, pela
Organização das Nações Unidas (ONU). Criada com a intenção de reunir os esforços
internacionais no combate à fome no mundo, tendo como objetivo “alcançar a
segurança alimentar para todos e garantir que as pessoas tenham acesso regular a
alimentos de alta qualidade em quantidade suficiente para levar uma vida ativa e
saudável”. Disponível em: www.fao.org/home/en/. Acesso em: 10 maio 2021.
79
HEMEROTECA DIGITAL. Revista Manchete, nº 625, Rio de Janeiro, 11 de abril
de 1964. Edição 0625. p. 80-87.
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mimetismo” dos seres anfíbios, “alimentados na infância com caldo de
caranguejo: este leite de lama” (CASTRO, 1967, p. 12). Nos alagados
são todos irmãos de leite e de lama, todos afundados nela, os homens e
os caranguejos.
O número da revista foi lançado pouco depois do golpe civilmilitar de 1 de abril de 1964, sendo Josué de Castro exilado pela
ditadura. A entrevista foi feita antes, e no momento, Josué era
embaixador do Brasil para assuntos ligados à Organização das Nações
Unidas (ONU), em Genebra, chefe da delegação brasileira na
Conferência do Desarmamento. Seu nome esteve na lista das primeiras
40 pessoas a terem seus direitos políticos e civis cassados por dez anos
após o Ato Institucional Nº 180, decretado no dia 9 de abril de 196481.
O que demonstra uma preocupação entorno da figura de Josué e de suas
ideias, consideradas subversivas e um perigo para a segurança nacional
pelo regime. É importante pontuar, como aponta Helder Remigio de
Amorim (2016, p. 49), que “a cassação dos seus direitos políticos e o
consequente exílio não são acontecimentos datados apenas de 1º de
abril de 1964”, mas intrinsecamente ligados aos debates em que esteve
envolvido na década de 1950.
Pouco mais de dois anos depois, em outubro de 1966, é lançado
simultaneamente na França, Espanha e Portugal82 seu único romance:
Homens e Caranguejos. Somente sendo lançado no Brasil na segunda
metade de 1967, pela Editora Brasiliense, devido aos entraves do
regime repressivo e censurador. Teve somente mais uma edição em
2001, no Brasil. Portanto, o momento de escrita do romance foi o exílio,
“O primeiro Ato Institucional foi redigido em segredo e promulgado oito dias após
o golpe. Vinha assinado pelo autoproclamado Comando Supremo da Revolução e
tinha onze artigos: transferia parte dos poderes do Legislativo para o Executivo,
limitava o Judiciário, suspendia as garantias individuais e permitia ao presidente da
República cassar mandatos, cancelar os direitos políticos do cidadão pelo prazo de
dez anos e demitir funcionários públicos civis e militares”. SCHWARCZ, L. M.;
STARLING, H. M. Brasil: uma biografia. 2. ed. São Paulo: Companhia das Letras,
2018. p. 456.
81
Acervo Pessoal Josué de Castro – FUNDAJ, 28 – Pasta 39.
82
Acervo Pessoal Josué de Castro – FUNDAJ, 25 – Pasta 32.
80
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por volta da segunda metade do ano de 196583, na cidade de Paris,
França, escolhida84 por Josué como asilo político após receber uma
proposta de trabalho, a de presidir o Centro Internacional para o
Desenvolvimento (CID) – organização não governamental, sem fins
lucrativos, que visava ao desenvolvimento do terceiro mundo,
promovendo pesquisas, estudos etc.85
Em seu “Prefácio um tanto gordo para um romance um tanto
magro”, Josué busca, em um processo de introspecção, rememorar suas
vivências de infância nos alagados do Recife. Desse modo, a partir da
análise do prefácio, entendemos o romance como uma “escrita de si”.
Em um processo reflexivo acerca de sua história, Josué de Castro busca
reencontrar-se com o passado, do momento de tomada de consciência
dos problemas do mundo, principalmente do maior mal da humanidade:
a fome. “O tema deste livro é a história da descoberta que da fome fiz
nos meus anos de infância, nos alagados da cidade do Recife, onde
convivi com os afogados deste mar de miséria” (CASTRO, 1967, p.
12). O seu maior professor sobre este fenômeno foram os mangues, os
alagados, o rio86, não as grandes universidades.
Era um curso inteiro que eu fazia sobre a fome, quando
ouvia, com um interesse sempre crescente, as
intermináveis histórias contadas por meu pai sobre as
agruras sofridas pela nossa família, na seca de 1877. Da
presença da fome na zona do açúcar tomei conhecimento
mais detalhado, através do relato monótono de dois
velhos negros que tinham sido escravos na juventude e
83

O prefácio do romance foi publicado em uma revista francesa, Sciences et voyages,
em setembro de 1965, após uma entrevista de Josué de Castro para Pierre Chourrits,
também redator da matéria. Acervo Pessoal Josué de Castro – FUNDAJ, 96 – Pasta
40.
84
Outros países ofereceram asilo político para Josué, como o Chile.
85
Acervo Pessoal Josué de Castro – FUNDAJ, 28 – Pasta 39. Vale pontuar que Josué
de Castro foi um dos fundadores do CID, juntamente com outras personalidades. Foi
presidente do CID até sua morte, em 1973.
86
“Foi o rio, o meu primeiro professor de história do Nordeste, da história desta terra
quase sem história. A verdade é que a história dos homens do Nordeste me entrou
mais pelos olhos do que pelos ouvidos”. CASTRO, Josué de. Homens e Caranguejos.
São Paulo: Editora Brasiliense, 1967. p. 18.
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que desfilavam suas lembranças da época, enquanto
serravam grama para os cavalos de meu pai.87

Seu pai, Manuel Apolônio de Castro, era de Cabaceiras, na
Paraíba, e foi um retirante da seca de 1877. Sua mãe, Josefa Carneiro
de Castro, era filha de senhor de engenho, da família Carneiro da
Cunha, professora no Recife88. Portanto, a partir do seu pai, da sua mãe,
das aulas de história do Nordeste contadas pelo rio, dos relatos de dois
ex-escravos, Josué foi descobrindo e presenciando o fenômeno da fome
em suas diversas formas, enquanto criança. Importante perceber a
preocupação e aproximação com o social desde cedo, preocupação que
irá acompanhá-lo durante seu percurso como um intelectual preocupado
com as demandas sociais do seu tempo.
Josué de Castro retoma contos escritos entre 1935 e 1937, como
“O ciclo do caranguejo”; “A cidade”; “João Paulo” e “O despertar dos
mocambos”. Os contos foram primeiramente publicados em periódicos
brasileiros e posteriormente reunidos no livro Documentário do
Nordeste (1937). Josué já demonstrava uma visão ampla sobre os
problemas da cidade na década de 30, após voltar ao Recife depois de
terminar a faculdade de medicina em 1929, no Rio de Janeiro. Dessa
forma, a partir desses contos, há uma reescrita e Josué (re)constrói as
narrativas do romance com base no contexto histórico em que está
inserido. “Afinal, nossa rememoração do passado é informada pelo
presente, pelas novas experiências acumuladas, pelas novas memórias”
(MONTENEGRO, 2019, p. 64). A memória individual mescla-se,
dessa forma, com a memória coletiva, influindo na construção das
narrativas.
No conto “João Paulo”, da década de 30, o menino resolveu
brincar em meio a uma revolução e troca de tiros, o que resultou em sua
morte “varado de bala”. “Castigo bem duro esse seu, João Paulo: morrer
no primeiro dia em que quis brincar em lugar de ir para o trabalho. Para
87

CASTRO, 1967, p. 20.
HEMEROTECA DIGITAL. Revista Manchete, nº 625, Rio de Janeiro, 11 de abril
de 1964. Edição 0625. p. 80-87.
88
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que brincar, quando a vida é tão curta e tão difícil, e, logo você, João
Paulo, que não tinha nascido com vocação para brincar”89. A privação
das brincadeiras na infância por necessidade de sobrevivência é algo
corriqueiro na vida de muitas crianças pobres, não só no passado, mas
nos tempos atuais também. O historiador Antonio Torres Montenegro
(2019), ao analisar o relato oral de Gilda, nos demonstra essa relação
trabalho-infância presente na vida não só dela, mas de muitas crianças,
que acabam por reconhecer, por vezes, não ter vivido uma infância que
brinca.
A narrativa da década de 30 é marcada pelo menino João Paulo
que queria brincar; já no romance, na década de 60, ele “já não era o
mesmo. Estava mudado”90. Após presenciar todas as mazelas dos
habitantes dos mocambos, encontrava-se triste: “[...] sua tristeza é de
ver tanta pobreza, tanto sofrimento no mundo, sem poder dar jeito a
nada” (CASTRO, 1967, p. 166). Dessa vez, o menino João Paulo não
mais tenta brincar em meio a uma revolução, mas “pôs-se a ajudar a
carregar as metralhadoras”91. Ele acaba por desaparecer na lama dos
mangues, juntamente com “todos os corpos dos mortos da revolução
fracassada”92, compondo o ciclo do caranguejo. Esse desaparecimento
talvez seja uma alusão a sua situação de exilado, bem como uma crítica
ao regime militar vigente naquele momento no Brasil. Uma denúncia a
uma dita “Revolução Gloriosa”, que acabou com liberdades e vidas – e
algumas ainda desaparecidas, como o corpo do menino João Paulo.
O preço que a imbecilidade brasileira me cobra, pelo
menos até hoje, com toda a inflação da moeda e da
estupidez militarista, não é caro. E, sobre este aspecto me
sinto feliz. O que me contrista, o que me revolta são as
notícias que leio de perseguições mesquinhas e
miseráveis, onde a mediocridade recalcada se desforra
contra os homens de pensamento, de caráter e de coragem
89

CASTRO, Josué de. Documentário do Nordeste. 4. ed. São Paulo: Editora
Brasiliense, 1968. p. 31.
90
CASTRO, 1967, p. 165.
91
Ibid., p. 168.
92
Ibid., p. 177.
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que se deram ao serviço da emancipação econômica e
social de nosso povo. O Correio da Manhã publica artigos
e informações que são de estarrecer. Informações sobre
os métodos de tortura que os novos nazistas brasileiros
estão usando e que certamente receberiam efusivas
congratulações de Hitler e seus seguidores. E, tudo isto
feito para nada, na defesa de uma causa perdida: a do
reacionarismo feudal brasileiro, apodrecido no clima
decadente dos seus privilégios desumanos. É isto que me
revolta. Esta agressão vergonhosa contra a grandeza do
povo, humilhado, traído e vilipendiado.93

O fragmento citado acima é de uma carta que Josué enviou para
sua filha Anna Maria de Castro, datada do dia 8 de setembro de 1964,
cinco meses após sua cassação. Nela, entre assuntos de caráter
privado94, de conselhos de pai para filha95, de felicitações pelo
aniversário96 que passou, de assuntos relacionados ao dia a dia, está
presente o sentimento de indignação e de revolta, bem como demonstra
oposição ao regime civil-militar vigente no país, que o exilou e que
comete abusos contra os direitos humanos. É importante perceber a
preocupação em acompanhar os acontecimentos que estão acontecendo
no Brasil por Josué. Ele, mesmo estando longe, demonstra-se atento e
extremamente insatisfeito não somente com sua situação particular,
mas também com a do povo brasileiro.

93

A carta foi publicada no livro Josué de Castro: vida e obra, organizada por Bernardo
Mançano Fernandes e Carlos Walter Porto Gonçalves, em um texto escrito por Anna
Maria de Castro. FERNANDES, B. M.; GONÇALVES, C. W. P. Josué de Castro:
vida e obra. 2. ed. São Paulo: Expressão Popular, 2007. p. 50-54.
94
“A partir de Bourdieu, pode-se falar que as cartas fazem parte de e expressam
habitus, ou seja, comportamentos regidos por valores próprios de uma dada época ou
grupo social no qual se inserem ações individuais, num jogo entre indivíduo e contexto
que constitui a individualidade”. MALATIAN, Teresa. Narrador, registro e arquivo.
In: PINSKY, C. B.; LUCA, T. R. O historiador e suas fontes. São Paulo: Contexto,
2017. p. 195.
95
Incentivando sua filha para a escrita, em um rumo profissional, é interessante notar
a preocupação com o golpe civil-militar: “Para você escrever a História do Golpe de
Estado Brasileiro, com um prefácio de Josué de Castro”.
96
Josué de Castro nasceu no dia 05 de setembro de 1908, no Recife.
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O exílio afetou profundamente a vida de Josué de Castro. A
sensação de não pertencimento, de incompletude, de exclusão, de não
se sentir em casa nos afeta de alguma forma, objetiva ou
subjetivamente. Grande parte da obra de Josué está voltada para o
estudo sobre o Brasil, sempre buscando soluções para os problemas
voltados para a fome, denunciando suas mazelas, apontando direções.
Não podemos contestar a dimensão internacional de Josué, de sua
preocupação com a fome de modo universal. Mas ele “era um
especialista em estudos sobre a sociedade brasileira. Como pensar um
país que não existia mais?” (AMORIM, 2016, p. 55). Mesmo com uma
rápida inserção nos círculos intelectuais internacionais após sua
cassação, mesmo com uma vida profissional intensa, faltava algo.
“Sentia o afastamento de suas origens, do Brasil e de sua querida cidade
Recife, nas suas próprias palavras, ‘o fundo essencial do quadro da
minha infância e juventude’”97.
O romance torna-se uma busca de reencontro com sua terra.
Estar longe da terra natal gera um grande choque cultural que envolve
nossa identidade, nossa forma de lidar com o mundo, tudo carregado de
significados que não são seus. “A produção intelectual pode ser uma
forma de superação da sensação de não ser e não pertencer provocada
pelo exílio. De suavizar e/ou manifestar o ressentimento oriundo do não
acolhimento em seus países ou grupo social de origem” (SILVA, 2019,
p. 62). O signo da saudade presente na condição de exilado fez com que
Josué empreendesse rememorações do seu passado, e talvez, feito com
que decidisse por escrever o romance, buscando reafirmar sua
existência, explicar-se a si mesmo98, de tentar estar mais próximo do
lugar de pertencimento, a partir de suas memórias.

97

CASTRO, Anna Maria de (org.). Fome: um tema proibido. 4. ed. Rio de Janeiro:
Civilização Brasileira, 2003. p. 19.
98
“Se escondo minha origem não me explico a mim mesmo”. HEMEROTECA
DIGITAL. Revista Manchete, nº 625, Rio de Janeiro, 11 de abril de 1964. Edição
0625. p. 80-87.
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Transitando entre o real e o ficcional, como uma expressão de
sua produção intelectual e de suas memórias99, iremos encontrar Josué
de Castro em sua pluralidade. O geógrafo, o médico, o intelectual ligado
aos problemas sociais e o escritor são percebidos na tessitura do livro.
Os debates em que estava envolvido – sobretudo acerca do
subdesenvolvimento e da fome, ao seu ver intrinsecamente ligados –,
suas ideias e argumentos elaborados a partir dos seus estudos, bem
como sua indignação para com o regime ditatorial brasileiro
influenciaram na construção do romance. O romance transita por
diversas temporalidades em sua narrativa, uma das “permissões”
adquiridas pelo gênero literário escolhido para o livro, possibilitando a
mescla entre o real, utilizando acontecimentos históricos como pano de
fundo, e o ficcional.
São muitas as representações criadas por Josué de Castro em seu
esforço de recriação do ambiente citadino dos alagados do Recife.
Busca demonstrar a cidade em sua dualidade, ou seja, duas cidades que
ocupam o mesmo território: a cidade dos pobres, “a zona compacta dos
mocambos, das choças de palha e de barro, amontoadas umas por cima
das outras num enovelado de ruelas, numa anarquia desesperadora”
(CASTRO, 1967, p. 18); e a cidade dos ricos, dos prédios altos de
alvenaria, com jardins bonitos e com lixos fartos das sobras dos grandes
banquetes. Podemos perceber as disparidades de uma cidade que
pretendia se mostrar dentro dos padrões modernos de urbanização da
primeira metade do século XX, e que não comportava o contingente
populacional dos retirantes das secas e das zonas da indústria
açucareira.
Padrões atrelados ao planejamento urbano que visava a
higienização da cidade, que cumprisse com suas funções básicas –
habitar, trabalhar, circular e de lazer. Concepções caras ao período do
Segundo Jacques Le Goff, “a memória, como propriedade de conservar certas
informações, remete-nos em primeiro lugar a um conjunto de funções psíquicas,
graças às quais o homem pode atualizar impressões ou informações passadas, ou que
ele representa como passadas”. GOFF, Jacques Le. Memória & História. 7. ed. São
Paulo: Editora Unicamp, 2013. p. 387.
99
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Estado Novo, que atrelando o ordenamento individual e coletivo à
organização urbana visava proporcionar, grosso modo, maior
produtividade aos trabalhadores, que teriam uma melhor qualidade de
vida, contribuindo, dessa forma, para o crescimento da Nação. O
mocambo “resumia em si o que o progresso e a civilização
incompatibilizava: o primitivo, o atraso, o provinciano, o antigo, o feio
[...]” (GOMINHO, 1998, p. 85). Portanto, uma ideia de civilização e
progresso que não condizia com a desorganização de regiões
indesejáveis como a dos mocambos100, com habitações insalubres,
ambiente úmido e propício para doenças – juntamente com a fome –,
eram uma mancha para um Brasil que se pretendia novo e moderno.
Josué de Castro busca demonstrar que esse contingente de
famintos, que busca melhores condições de vida nos mangues, é fruto
das estruturas agrárias latifundiárias monocultoras e das políticas
paternalistas e patrimonialistas das elites do país. Não são problemas
climáticos, regionais e de solo somente; a fome é um problema social,
decorrente de decisões políticas e de estruturas econômicas capitalistas
que só visam ao lucro, logo, exploratórias em suas relações de trabalho.
Josué de Castro “considera os ciclos econômicos de exploração como
uma forma de economia destrutiva dessas regiões, amparada em uma
estrutura agrária secular e arcaica, produtora de desigualdade social e
de fome” (AMORIM, 2016, p. 188). Como apontado em seu livro
Geografia da Fome (1946), as secas prolongadas são as geradoras das
epidemias de fome no sertão, e que, estando fora desse período, o
homem sertanejo detém um melhor regime alimentar; Já na zona da
mata canavieira, o latifúndio monocultor e o regime exploratório de
trabalho acabam por tornar a fome endêmica na região, ou seja,
permanentemente apresentando carências alimentares.

“Observa-se a percepção de uma situação de exclusão social; os mocambos não só
ocupavam um espaço indesejável como também aprisionavam seus moradores a uma
sina injusta e infeliz”. GOMINHO, Zélia de Oliveira. Veneza Americana X
Mucambópolis: o Estado Novo na Cidade do Recife: (Décadas de 30 e 40). Recife:
CEPE, 1998. p. 40.
100
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Grandes períodos de secas são devastadores para os sertanejos
– como as de 1877-1879, 1915 e 1932101 –, apresentando elevados
índices de mortalidade. Foram implementadas algumas políticas
públicas para combater as secas no sertão, como o Departamento
Nacional de Obras Contra as Secas102 (DNOCS), que apesar dos
projetos idealizados para atenuar as mazelas provocadas pela falta de
chuvas, esbarrava nos interesses pessoais das elites. Esse tipo de
política patrimonialista veio a se chamar de “indústria da seca” pelo
jornalista Antonio Callado, que denuncia as práticas públicas ineficazes
no sertão nordestino – notadamente ao Estado do Ceará, na região de
Orós, onde passa o rio Jaguaribe – em setembro de 1959103. Sem ter a
quem recorrer nos momentos de maior dificuldade – fome extrema,
inanição, desnutrição, sede –, por força da necessidade, seguem a trilha
do rio e desaguam no Recife, tendo o mangue como parceiro de
sobrevivência.
“No Recife, nos mangues do Capibaribe, desenvolveu-se uma
verdadeira cidade dos mocambos que cresce em seguida a cada seca
com os novos casebres levantados no charco por levas de retirantes”
(CASTRO, 1984, p. 230). O excedente populacional de famintos
expelidos para as regiões alagadas da cidade vão aos poucos se
enraizando na lama, afundando-se nela, para compor o Ciclo do
Caranguejo: “O ciclo da fome devorando os homens e os caranguejos
“A seca de 1877 seguiu fazendo vítimas por todo o Nordeste. Em alagoas, retirantes
esqueléticos e seminus perambulavam pelas estradas; na Paraíba, a população faminta
começou a migrar em massa para o litoral; na Bahia, a fome levou o povo a realizar
saques para alimentar-se; no Recife, sede da capitania mais rica do Nordeste,
campanhas foram realizadas para socorrer as vítimas da fome no interior”. LEITE, M.
J. S.; AMORIM, F. C. L. Convivência com a seca e políticas públicas no Nordeste
brasileiro. História Unicap. Recife, v. 7, n. 13, jan./jun., 2020. p. 201.
102
Criado em 1909, originalmente com o nome Inspetoria de Obras Contra as Secas
(IOCS), para combater o flagelo da seca no Nordeste. No governo do presidente
Epitácio Pessoa (1919-1922) passou a se chamar Inspetoria Federal de Obras Contra
as Secas (IFOCS), em 1919. Recebeu o nome atual em 1945. O Departamento é um
dos símbolos das políticas patrimonialistas que usam a máquina pública para benefício
próprio, e que acabam sendo ineficientes.
103
HEMEROTECA DIGITAL. Correio da Manhã, Rio de Janeiro, 23 setembro de
1959. Edição 20397.
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todos atolados na lama” (CASTRO, 1967, p. 29). Pensamento presente
desde a década de 30, quando escreveu o conto O ciclo do caranguejo,
demonstrando a relação dos recém chegados miseráveis com o mangue,
que se mostra um aliado (talvez o único). Tudo está disponível
gratuitamente nele, todos os materiais necessários para construir os
mocambos, bem como sua fonte de alimento: o caranguejo. O homem
alimenta-se dele e depois despeja seus excrementos na lama que irá
alimentar os caranguejos.
Os mocambos construídos nos mangues eram o inimigo a ser
combatido. “No Recife, particularmente, o inimigo se materializava no
mocambo; representante de todas as misérias que o Estado, convocando
a sociedade, visava combater” (GOMINHO, 1998, p. 115). Durante o
Estado Novo, Agamenon Magalhães era o interventor em Pernambuco
e empreendeu largamente a “higienização” e modernização das cidades,
sobretudo da capital. Um dos fundadores e líder da Liga Social Contra
o Mocambo104, visava congregar toda a sociedade pernambucana no
combate às habitações insalubres, que reuniam todos os males da
cidade, demolindo e proibindo a construção de novos mocambos.
A fome é pensada como a força motriz desses homens anfíbios,
permeando todas as suas ações. Estão a todo momento pensando em
saciá-la, e às vezes só conseguem pensar. Ela está incrustada em todas
as relações, sociais e culturais, políticas e econômicas. Portanto, a vida
nos mocambos gira em torno da fome. Seus habitantes no cotidiano de
suas vidas precisam a todo momento resistir, elaborar estratégias,
cooperar entre si, reinventar-se a todo momento nessa(s) cidade(s)
coletivamente desigual, “construindo ainda, diante de todo o perigo,
“Associação criada em Recife no dia 12 de julho de 1939, durante a interventoria
do Agamenon Magalhães, com o objetivo de extinguir os mocambos — habitações
miseráveis erguidas sobre palafitas em áreas alagadas — e de incentivar a construção
de casas populares. Foi extinta em 1945, surgindo em seu lugar o Serviço Social contra
o Mocambo”. FUNDAÇÂO GETÚLIO VARGAS. Centro de Pesquisa e
Documentação de História Contemporânea do Brasil. Dicionário HistóricoBiográfico
Brasileiro:
verbete
temático.
Disponível
em:
http://fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-tematico/liga-social-contra-omocambo.
104
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uma história a contrapelo” (MONTENEGRO, 2019, p. 62). Daí se
explica o nome Aldeia Teimosa, onde João Paulo e sua família moram,
bem como os demais personagens presentes no romance, que a todo
momento precisam lutar por sua sobrevivência, seja contra as políticas
de fome ou a repressão praticada pela polícia.
Josué de Castro sempre demonstrou interesse pela literatura.
Seu primeiro artigo publicado na Revista de Pernambuco, em 1925,
ainda na faculdade de medicina, é intitulado “A doutrina de Freud e a
literatura moderna”105. No decorrer da segunda metade da década de 20
e década de 30106, escreveu alguns contos – como os já citados –,
crônicas, poemas e ensaios, bem como críticas cinematográficas que
foram publicados em jornais brasileiros. Interessante analisar que sua
produção científica não se separou do seu gosto literário, quando
notamos sua dedicatória aos “romancistas da fome” José Américo e
Rachel de Queiroz em seu Geografia da Fome (1946). Em suas
referências bibliográficas encontramos obras deles, assim como de
outros literatos, é o caso de Jorge Amado e José Lins do Rego. Todos
eles expoentes do chamado romance regionalista. Escritores
preocupados em demonstrar a diversidade regional do Brasil, suas
contradições, mazelas, problemas sociais etc.
Em seu único romance, no final do seu “prefácio um tanto
gordo”, agradece a “inestimável contribuição que representou na
elaboração deste livro, a leitura das obras de três grandes poetas do
Nordeste: Ascenço Ferreira, Joaquim Cardoso e Cabral de Melo Neto”
(CASTRO, 1967, p. 25)107. Dos citados, é notada uma grande influência
do também recifense e diplomata João Cabral de Melo Neto,
principalmente de seus dois poemas O rio (1953) e Morte e vida
severina (1954-1955). “Um texto é feito de escrituras múltiplas,
105

CASTRO, 2003, p. 204.
“Nesse período foram muitos os textos publicados em jornais da Capital Federal
[no momento, Rio de Janeiro] e de Pernambuco. A atividade de crítico de cinema
também passou a fazer parte da vida de Josué de Castro”. AMORIM, 2016, p. 73.
107
Em seu prefácio há versos de um poema de João Martins de Athayde, “O
Retirante”. CASTRO, 1967, p. 21.
106
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oriundas de várias culturas e que entram umas com as outras em
diálogo, em paródia, em contestação” (BARTHES, 2012, p. 64). No
capítulo VII do romance, em uma conversa de Seu Maneca com dois
“moços”, é percebida uma forte influência da passagem dos “Irmãos
das Almas”, do poema de João Cabral de Melo Neto Morte e Vida
Severina. Analisemos de forma comparativa:
E foi morrida essa morte,
irmãos das almas,
essa foi morte morrida
ou foi matada?
Até que não foi morrida,
irmão das almas,
esta morte foi matada,
numa emboscada.
[...]
Este foi morto de bala,
irmão das almas,
mais garantido é de bala,
mais longe vara.108

Em Homens e Caranguejos, Josué de Castro, diferentemente de
João Cabral de Melo Neto mas a partir dele, reinterpreta o momento de
finitude e o atrela ao seu discurso da fome, ao seu lugar de fala. Pergunta
Seu Maneca aos dois homens:
- E de que morreu ele? Foi de morte morrida ou de morte
matada?
- Difícil responder, irmão. Parece mais ter sido morte
matada.
- Com que mataram o homem? Com faca ou com bala,
irmãos? Perguntei.
- Nem de faca nem de bala, foi de um crime bem mais
bem feito. Crime que não deixa marca.
- De que mataram então este morto? Indaguei, e eles, bem
calmos, responderam:
Este morto foi matado de fome, irmão.109

108

NETO, João Cabral de Melo. Morte e vida severina. Rio de Janeiro: Alfaguara,
2007. p. 94.
109
CASTRO, 1967, p. 95-96.
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É importante perceber a mensagem pretendida nessa citação do
romance, de que a fome é fruto de decisões políticas e econômicas, ou
seja, ela é arquitetada, decorrente de uma economia que não está
preocupada em satisfazer as necessidades básicas do povo, apenas as
pagáveis. Ela é decorrente, também, de uma estrutura agrária arcaica,
de latifúndio monocultor que visa à exportação. Alimentamos o mundo
enquanto passamos fome.
3 “Festejado e aplaudido pelo mundo inteiro, menos no
Brasil”: circulação internacional e nacional do romance
Homens e Caranguejos
Josué de Castro é tão conhecido internacionalmente
quanto Juscelino. Faz tempo que mora em Paris, no
quartier de Étoile. Atualmente é presidente do Centro
Internacional de Desenvolvimento e da Associação
Mundial de Luta Contra a Fome. Em Paris, leciona na
Escola de Ciências Sociais e Econômicas e no Instituto
de Altos Estudos da América Latina. O Professor Josué
de Castro não é visto nos lugares frequentados por outros
brasileiros e explica, quase desculpando-se: “meu
trabalho é muito intenso”. E é mesmo, pois além de sua
colaboração assídua na imprensa francesa e italiana,
ainda há pouco lançou um romance, Homens e
Caranguejos, que já é sucesso. Quem o vê, andando pelas
ruas do seu bairro, acenando e sorrindo, comprando o
cigarro e o jornal sempre no mesmo quiosque, sente que
ele está integrado no seu novo ambiente. Josué de Castro,
que foi presidente do Conselho da FAO e embaixador do
Brasil junto aos organismos da ONU na Europa, é um
brasileiro vip.110

O renome internacional obtido por Josué é perceptível através
deste recorte de periódico, que o aponta como um “brasileiro vip”. A
notícia busca demonstrar os cargos ocupados por Josué de Castro,
atrelando sua imagem ao trabalho intenso exercido por ele. O que deve
110

Recorte de periódico brasileiro desconhecido, possivelmente datado do final de
1966 ou primeira metade de 1967. Acervo Pessoal Josué de Castro – FUNDAJ, 96 –
Pasta 40.
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ser notado é que não é comentado sobre a situação de exilado na qual
Josué se encontra, apenas que já faz tempo que mora em Paris e está
“integrado no seu novo ambiente”. O que nos leva a pensar no caminhar
de uma ditadura militar no Brasil que se institucionaliza cada vez mais,
bem como a perda de esperança de retorno ao país de origem. O
romance é apontado como um sucesso internacionalmente, após seu
lançamento.
Nos periódicos internacionais que compõem o Acervo Pessoal
Josué de Castro, Homens e Caranguejos recebe diversos artigos e
críticas elogiosas. No momento de lançamento do romance, Josué já era
um autor consagrado internacionalmente, com obras traduzidas para
cerca de 22 idiomas, com destaque para Geografia da Fome (1946) e
Geopolítica da Fome (1951). O renome conquistado por ele, através de
suas produções científicas, das suas redes de sociabilidade,
possibilitaram o lançamento simultâneo na França, Portugal e
Espanha111. Dessa forma, o romance foi lançado com um horizonte de
expectativa ligado ao nome do seu autor, que é apontado como “autor
da obra cultural brasileira mais difundida no mundo.”112
Periódicos franceses, alemães, belgas, suíços, norte-americanos,
espanhóis, portugueses113, entre outros, veicularam matérias a respeito
do único romance de Josué. Das críticas, chama atenção o romance não
ser visto apenas como puramente fictício, mas como um “documento
ficcional”, um testemunho, um grito de alarme sobre a fome. No dia 21
de outubro de 1966, o Paris Normandie114, destaca: “En fait, il ne s’agit
pas, à proprement parler, d’un roman.”115 Nela, também é mencionado

Acervo Pessoal Josué de Castro – FUNDAJ, 25 – Pasta 32.
Acervo Pessoal Josué de Castro – FUNDAJ, 25 – Pasta 32.
113
Entre os periódicos analisados, destacamos o Le Monde, El País, The New York
Times, The Atlantic, Dimanche, Gazette de Lausanne, Paris Normandie, Témoignage
Chretien, Seara Nova e Diário Popular.
114
Jornal diário fundado em 1944 por Etienne-Vincent Machuel, em Rouen, França.
115
Na verdade, não é, estritamente falando, um romance (tradução nossa). Acervo
Pessoal Josué de Castro – FUNDAJ, 96 – Pasta 40.
111
112
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a situação de exilado de Josué116. As matérias preocupam-se em
apresentar ao futuro leitor as problemáticas tratadas sobre a obra, bem
como apontam para uma escrita do romance voltada para as grandes
massas e que prima pela construção de novos significados.
O romance, em sua apresentação, tem quatro frases de abertura
que contam com os nomes de um Jean-Paul Sartre, André Gide, Fiodor
Dostoyewski e Nikos Kazantzaki. A citação escolhida do filósofo
existencialista francês Sartre coaduna com a intenção de uma escrita
que visa o grande público: “O que significa a literatura num mundo que
sofre fome? Como a moral, a literatura necessita ser universal. O
escritor deve, pois, se colocar do lado da grande maioria – dois bilhões
de famintos – se quiser se dirigir a todos e ser lido por todos”
(CASTRO, 1967). Josué escreveu sobre e para os famintos, os afogados
do mar de miséria.
O romance teve uma circulação ampla internacionalmente. A
partir das muitas matérias veiculadas nos diversos periódicos
internacionais mencionados, percebemos uma circulação ampla do
romance. Além disso, foi traduzido e editado em cerca de onze idiomas.
“A leitura é sempre apropriação, invenção, produção de significados.
Segundo a bela imagem de Michel de Certeau, o leitor é um caçador
que percorre terras alheias” (CHARTIER, 1999, p. 77). As diferentes
traduções ampliam a capacidade circulante da obra, que, por meio delas,
irá gerar um maior número de significações, de interpretações,
colocando diferentes culturas em convergência.

116

É importante mencionar que grande parte das publicações a respeito do romance
mencionam a condição de exilado de Josué nos periódicos internacionais, o que não
ocorre nos nacionais.
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A seguinte tabela visa mapear as edições internacionais:
Tabela 1: Edições internacionais do romance Homens e Caranguejos.
EDIÇÃO

EDITORA

TÍTULO
Des Hommes et des
Crabes
O Ciclo do
Caranguejo
Un niño entre
hombres y cangrejos

ANO

Francesa

Éditions du Seuil

Portuguesa

Brasília Editora

Espanhola

Ediciones CID

Húngara

Kossuth Konyvkiadó

Emberek és rákok

1968

Polonesa

Ksiazka i Wiedza

Ludzie i kraby

1968

Alemã

Verlag Neuses Leben
Berlin

Der Krebskreis

1970

Norteamericana

The Vanguard Press

Of Men and Crabs

1970

Canadense

Copp Clark
Publishing Company

Of Men and Crabs

1970

Dinamarqu
esa

Forgalet Rode Hane

Maend og Kraber

1972

Italiana

Società Edritice
Internazionale

Uomini e Granchi

1974

1966
1966
1966

A tabela produzida nos ajuda a entender e dimensionar a
amplitude da circulação adquirida pelo romance internacionalmente.
Além disso, perceber, também, as adaptações tradutórias117 necessárias
para cada idioma. Das 10 edições internacionais do romance, indicando
9 traduções do português, encontramos o indício de mais duas
“Un niño entre hombres y cangrejos [...] opera técnica similar ao que se verifica
nas respectivas traduções portuguesa e francesa [...]. Indistintamente, as edições
estrangeiras respondem pela transposição cultural e pela re(escrita)/manipulação
discursiva de Homens e Caranguejos”. OLIVEIRA, T. A. S.; HOLANDA, S. A. O.
Donde está la traduction... a leitura comparade de “Um niño entre hombres y
cangrejos” e “Homens e Caranguejos”. Revista Tabuleiro de Letras, Salvador, v. 11,
n. 1, p. 8-18, jun. 2017.
117
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traduções, sueco e norueguês118. Porém, não encontramos as
respectivas edições dessas traduções. Assim sendo, o romance circulou
por grande parte da Europa, bem como por boa parte da América.
Um recibo119 com o balanço geral de vendas no ano de 1969 do
romance na França, pela Seuil, demonstra que: o livro teve uma tiragem
inicial total de 8615 cópias. Do lançamento em fins de 1966 até o dia
31 de dezembro de 1969, o romance vendeu cerca de 6500 cópias120.
Dessa tiragem, 46 exemplares foram distribuídos para pessoas
selecionadas por Josué, assim como para a imprensa. Vale destacar que
o preço do livro com capa comum, na França, era de 11,817 francos,
como consta no recibo. Na Alemanha, o romance era vendido por 5,80
marcos121; nos EUA, por 5,95 dólares122; no Brasil, por NCR$ 5123.
Ainda na França, local de asilo político de Josué, o romance
recebeu uma adaptação para o teatro em 1969. O roman-théatre foi
escrito pelo dramaturgo francês Gabriel Cousin, intitulado Le Cycle du
Crabe ou Les aventures de Ze-Luis, Maria et leur fils João, fuyant la
famine du sertão pour venir s’enliser dans le bidonville de Recife,
publicado pela editora Gallimard124– o livro ainda conta com excertos
da crítica sobre o romance. Cousin, em seu prefácio, comenta que
contou com a ajuda de Josué para compor a peça, tendo acesso ao
romance, como também a documentos (fotos, desenhos, música, notas
118

HEMEROTECA DIGITAL. Diário de Notícias, 16 e 17 de julho de 1967. Edição
13700.
119
É importante pontuar que não possuímos uma documentação que nos possibilite
executar uma análise serial das vendas do romance, e que o recibo é referente somente
as vendas na França pela editora francesa Seuil.
120
Entre os 29 nomes que compõem a lista de envio estão: Jean-Paul Sartre, René
Dumont, François Mauriac, René Tavernier, Michelangelos Asturies (embaixador da
Guatemala), entre outros. Teve, ainda, uma lista complementar com 15 nomes, entre
eles, estão: Roger Bastide, Jean Cassou, Beuve-Méry (fundador do jornal Le Monde),
entre outros. Acervo Pessoal Josué de Castro – FUNDAJ, 108 – Pasta 242.
121
Acervo Pessoal Josué de Castro – FUNDAJ, 25 – Pasta 32.
122
Acervo Pessoal Josué de Castro – FUNDAJ, 25 – Pasta 32.
123
A moeda é o Cruzeiro Novo (circulou de fevereiro de 1967 até maio de 1970).
HEMEROTECA DIGITAL. Diário de Pernambuco, 14 de janeiro de 1968. Edição
00010.
124
COUSIN, Gabriel. Le Cycle du Crabe. França: Gallimard, 1969.
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e explicações do próprio Josué) que o ajudaram na construção da peça
(COUSIN, 1969). Além dela, Gabriel Cousin fez outra versão mais leve
abordando a primeira parte do romance, que trata da temática dos
retirantes, para que o seu trabalho alcançasse as trupes com poucos
meios, intitulada Les Descent sur Recife. A versão mais curta esteve na
programação do Auteurs Nouveaux e pôde ser assistido no Comédie
Française em março de 1971, às 20:45125.
Em nossas pesquisas na Hemeroteca Digital126, notamos que o
romance é pouco comentado nos periódicos nacionais. Em sua grande
maioria, as publicações são pequenas notas, algumas anunciando a
venda do romance, contendo poucas informações, não abordando sobre
do que se trata o romance. Algumas são citando que o romance está
entre os livros mais vendidos em um determinado período. De 1966 até
1969 houve 22 ocorrências, em 10 periódicos127. Das ocorrências
mencionadas, que tratam diretamente do romance, apenas uma foi feita
após o Ato Institucional de número 5128, datada de 6 de junho de
1969129. O romance volta a ser mencionado apenas no ano de 1973, em
matérias que tratam do falecimento de Josué de Castro.
É importante mencionar que após o AI-5, a ditadura civil-militar
entra em seu auge de censura e de repressão. “O AI-5 era uma
ferramenta de intimidação pelo medo, não tinha prazo de vigência e
seria empregado pela ditadura contra a oposição e a discordância”
(SCHWARCZ; STRALING, 2018, p. 455). Após ele, as obras de Josué
param de ser publicadas no Brasil. Entre os diversos abusos contidos no
Ato, como a suspensão da liberdade de expressão e reunião, estava
125

A peça foi dirigida por Jacques Despoot e interpretada pelos atores Alberte
Aveline, Christine Fersen, Georges Aminel e Nicolas Silberg. Acervo Pessoal Josué
de Castro – FUNDAJ, 25 – Pasta 32.
126
Importante mencionar que nossa pesquisa foi feita de forma digital, devido a
pandemia do Covid-19.
127
Do período de 1960 até 1969, de 20 locais e 250 periódicos.
128
O AI-5 foi decretado no dia 13 de dezembro de 1968.
129
No Diário de Natal (RN), jornal matutino e regional, fundado em 1939 – circulou
até 2009. Anúncio dos livros mais vendidos na última quinzena do mês na Livraria
Moderna. O romance aparece em sétimo, de 10. HEMEROTECA DIGITAL. Diário
de Natal (RN), 06 de junho de 1969. Edição 08463.
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instituída a censura prévia à imprensa. Ela foi estendida aos livros a
partir de 1970, no governo de Garrastazu Médici, com o decreto-lei nº
1077, de 26 de janeiro, escrito pelo então ministro da Justiça Alfredo
Buzaid (SETEMY, 2018). Ainda segundo Adrianna Cristina Lopes
Setemy (2018, p. 189):
Mais do que propor maneiras de controlar a circulação de
livros e periódicos que abordassem questões
consideradas ofensivas à moralidade e aos costumes, os
três documentos elaborados pelo ministro da Justiça
Alfredo Buzaid, quando vistos em conjunto, evidenciam
sua preocupação em estruturar e institucionalizar a
prática da censura prévia a esse tipo de publicação por
meio dos diplomas legais que foram editados logo em
seguida ao Decreto-lei nº 1077, ou seja, a Portaria 11-B e
a Instrução nº 1-70, de 24 de fevereiro de 1970, alvos de
severas críticas por parte de escritores e editores que
consideravam o Decreto-lei nº 1077 uma nova forma de
autoritarismo.

Até então, os livros não sofriam censura institucionalizada. Não
era necessário autorização direta dos poderes públicos para a publicação
de livros no Brasil. Porém, os editores eram responsabilizados caso os
livros tivessem temas que atentassem contra os bons costumes,
subvertessem a ordem social e política etc. Apesar de certa liberdade
para a publicação, qualquer livro que fosse contrário ao regime,
aparentasse ser ou fosse considerado como tal era confiscado
ilegalmente130 (HALLEWELL, 2012). Vale salientar, como chama
atenção Laurence Hallewell (2012, p. 634), que “esses confiscos ilegais
feitos pela polícia, muitas vezes de livros publicados anos antes,
parecem ter continuado a ocorrer intermitentemente, desde então até a
eleição de Tancredo Neves”. O que é perceptível é que a censura, em
seus diversos âmbitos, foi ganhando corpo ao longo dos anos
“Dos autos da fé da Inquisição às obras queimadas pelos nazis, a pulsão de
destruição obcecou por muito tempo os poderes opressores que, destruindo os livros
e, com frequência, seus autores, pensavam erradicar para sempre suas ideias. A força
do escrito é de ter tornado tragicamente derrisória esta negra vontade”. CHARTIER,
1999, p. 23.
130
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(SETEMY, 2018), a partir das demandas do regime militar em prol da
“segurança nacional”; e em se tratando da censura, partia grandemente
da interpretação da polícia política sobre o que era ou não um perigo,
todas fortemente amparadas em questões ideológicas, sobretudo,
anticomunistas.
Josué vive a glória de ter sido cassado pela revolução.
Talvez seja esse seu maior orgulho, atualmente. Mora em
Paris, festejado e aplaudido pelo mundo inteiro, nos
Estados Unidos e na Rússia, menos no Brasil. Menos no
Brasil – diga-se, a bem da verdade – pela grossura
política que impera em todos os quadrantes. Pelos
homens de cultura, não. Entre estes Josué é respeitado,
querido, figura no rol dos que mais tem engrandecido, lá
fora, o nome do Brasil. E talvez por isso tenha tido seus
direitos políticos retirados de circulação... [...] Para se ter
ideia, seu livro Homens e Caranguejos, que somente
agora sai no Brasil, já possui mais de dez traduções e já
foi editado em diversos países. Isso, é óbvio, não
recomenda muito quem cassou Josué de Castro, mas dá
margem a que Josué se orgulhe de ter sido cassado...131

Precisamos notar o processo de esquecimento que já estava
sendo montado neste momento. Esta nota escrita por Nestor de
Holanda, no dia 22 de março de 1968, denota o teor político envolto na
figura de Josué. O renome e sucesso internacional obtido, em
detrimento do esquecimento e apagamento nacional, é visto como um
fator de orgulho, bem como o motivo para ter sido cassado. O romance,
como ele, é bem visto no mundo, menos no Brasil.
Antes do AI-5, a última menção direta ao romance foi feita no
dia 14 de abril de 1968, no Correio Braziliense132, apontando o romance
como um dos mais vendidos em Brasília durante a semana. Após esta
131

Coluna escrita por Nestor de Holanda, escritor e jornalista pernambucano, no
Diário de Notícias. Jornal carioca fundado por Orlando Ribeiro Dantas em 1930. De
caráter diário e matutino. Saiu de circulação em 1974. Em um primeiro momento
apoiou os militares no golpe, posteriormente, aproximou-se da oposição.
HEMEROTECA DIGITAL. Diário de Notícias, 22 de março de 1968. Edição 13907.
132
Jornal diário, regional, com sede em Brasília. Fundado em 1960 por Assis
Chateaubriand, atualmente faz parte do Diários Associados.
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menção, como dito anteriormente, há somente mais uma em 1969. Das
que tratam da venda, ao que parece, o romance teve uma boa venda em
algumas capitais, como São Paulo, Rio de Janeiro e a própria Brasília.
Mas devemos apontar que a censura não se restringe somente ao aparato
estatal, mas também ao âmbito privado, da família. Amplos setores da
sociedade brasileira apoiaram o golpe civil-militar, o que restringe a
circulação da obra, visto que Josué de Castro foi considerado como um
perigo para a segurança nacional e, em alguns casos, visto como
comunista. Portanto, suas obras eram tratadas como tal por um amplo
setor da sociedade brasileira.
Considerações finais
Estudar a trajetória intelectual de Josué de Castro é contribuir
direta ou indiretamente para a compreensão do fenômeno da fome em
suas muitas facetas. A fome da narrativa ficcional construída por Josué
e a fome do passado são a fome dos tempos atuais, que aumenta a passos
galopantes. Em seu único romance, representa a cidade do Recife em
sua dualidade, ou seja, a cidade dos pobres e a cidade dos ricos.
Paisagens atuais da capital Pernambucana, encontradas ao andar pelas
suas ruas. O romance é entendido como uma “escrita de si”, em que
Josué, a partir de um esforço memorialístico, busca reencontrar-se com
os alagados do Recife, por estar impedido de retornar fisicamente. As
rememorações permitem que o momento de finitude da morte passe a
ser infinito.
O romance apresenta-se como uma expressão da produção
intelectual do autor – quem sabe uma autobiografia? – que além de
comportar suas experiências e vivências do passado, reúne suas críticas
às estruturas agrárias arcaicas, às práticas econômicas capitalistas
exploratórias que afundam cada vez mais os pobres no mar de miséria,
às políticas públicas ineficazes que nada de efetivo fazem para resolver
o maior mal da humanidade, aos problemas habitacionais e sociais
ocasionados, sobretudo, pela fome. Fome como um problema social,
fruto de decisões políticas. São problemas que persistem até os tempos
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atuais. Partindo de contos escritos na década de 30, Josué (re)constrói
as narrativas a partir do contexto histórico que está inserido, ou seja, de
exilado. Assim, o romance também contém suas críticas ao regime
militar brasileiro que o exilou, onde Josué faz uma possível alusão a sua
situação de exilado a partir do desaparecimento do menino João Paulo.
A circulação internacional do romance foi ampla e positiva,
sendo editado e traduzido para cerca de 11 idiomas. Além disso,
recebeu diversos artigos e críticas elogiosas em muitos periódicos
internacionais, bem como foi adaptado para o teatro por Gabriel Cousin,
em 1969, intitulado Le Cycle du Crabe. Diferentemente, no âmbito
nacional, devido ao ambiente repressivo e censurador da ditadura civilmilitar, o romance teve uma circulação restringida.
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O RECIFE DOS MOCAMBOS: UMA ANÁLISE DAS
HABITAÇÕES NO ROMANCE HOMENS E
CARANGUEJOS DE JOSUÉ DE CASTRO (1960-1973)
Katherine Cínthia de Santana

Uma Breve Construção Histórica dos Mocambos
Então o rio corre ligeiro e silencioso,
Frio como lágrimas em faces de velhos,
Solidário com o tremor das crianças
Desamparadas e dos pobres pescadores
Que resignados esperam pela subida
Da maré. Esperam e sonham.. e o rio segue;
Velho Capibaribe, coração do Recife!133

Meados do século XX é considerado o período da urbanização.
Pode-se afirmar que uma grande parcela da população mundialmente
começou a residir nos centros citadinos. Os sentimentos e análises eram
realizados em sua grande maioria por romancistas ou poetas, além dos
arquitetos. Compreender a importância de se analisar as cidades134 pela
sua diversidade de aspectos é indispensável, uma vez que o espaço
urbano “reúne detalhes preciosos sobre o real, não sendo apenas um
aglomerado onde as pessoas fazem trocas comerciais” (RAMINELLI,

133

HEMEROTECA DIGITAL. Maria. Pernambuco, 1962. Nº 00001-00002 (1) p.17
Maria: revista das filhas de Maria é um periódico pernambucano, lançado na cidade
de Olinda. A Biblioteca Nacional apresenta a partir da edição de ano 3 e número 1 do
ano de 1915. Sua assinatura era cobrada de forma anual. Em 1924 o subtítulo foi
alterado para ser Revista das Congregações Marianas. Apresentava não apenas
notícias ou assuntos religiosos, mas apresentava poesia, artigos. Suas edições
continuaram até o ano de 1969.
134
Para alguns a “cidade é um aglomerado populacional organizado em um espaço
geográfico específico, que possui administração própria, e onde a maioria dos
habitantes não trabalha na produção de alimentos”. SILVA, Kalina Vanderlei;
SILVA, Maciel Henrique. Dicionário de Conceitos Históricos. São Paulo: Editora
Contexto, 2009. p. 51
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1997, p.195)135. Quando estudamos sobre as cidades, devemos levar em
consideração a organização social, como a população se relaciona e as
diferenças existentes (religião, moradia, trabalho, por exemplo), onde
“as mudanças e as tensões de uma sociedade se representam nele como
imagens antinômicas” (CERTEAU, 2011, p. 176)
A história da cidade do Recife é marcada por intensas mudanças
urbanísticas. Seus princípios são a modernização do Porto de
Pernambuco, ampliação das linhas férreas para o interior do estado e o
desenvolvimento comercial. Em meados de 1930, o Governo de
Pernambuco precisou realizar mais uma modificação. O principal nome
nessa empreitada foi o Governador Agamenon Magalhães (1894-1952),
que em 1939 criou a Liga Social Contra os Mucambos, com a ideologia
de exterminar os arquétipos de moradia e as pessoas que residiam nos
arrabaldes do Recife. Estava interligada à Diretoria de Reeducação e
Assistência Social (DRAS) e esteve ativa com seus ideais até a década
de 1960, como é possível observar nesse trecho do periódico Ultima
Hora (PE): “A erradicação dos 100 mil mucambos existentes no Recife
exigiria a aplicação de Cr$ 75 bilhões136.” Alegavam que essa ação era
necessária, pois o estilo de vida dos mocambeiros ia contra os valores
sagrados (da sociedade elitizada do período), que eram: o trabalho, a fé
(que deveria ser Católica137), patriotismo e o respeito às autoridades.
Consideravam os mocambeiros pessoas incivilizadas.
Com possível origem no século XIX, os mocambos138 são
construções simples, em sua maioria em áreas alagadas. Sua origem
está ligada aos locais de matas onde os escravos foragidos buscavam
abrigo. “Também proliferaram os quilombos urbanos, unidades móveis
135

RAMINELLI, Ronald. História Urbana. In: CARDOSO, Ciro Flamarion;
VAINFAS, Ronaldo (Org.). Domínios da História: Ensaios de teoria e metodologia.
Rio de Janeiro: Editora Campus, 1997. p. 185 – 202.
136
HEMEROTECA DIGITAL. Ultima Hora. Recife, 28 de maio de 1963. Nº 00314
(1) p. 2
137
Deve-se lembrar que muitos dos moradores desses mocambos seguiam a
religiosidade de Matriz Afro.
138
Entre 1930 e 1960, é possível observar a palavra mucambo escrito com u, acreditase que dessa maneira apresenta uma etimologia africana.
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que se formaram no Brasil imperial, principalmente nas grandes cidades
escravistas, como Rio de Janeiro, Salvador e Recife” (GOMES, 2018,
p. 372)139. Vale evidenciar que os burgueses não habitavam os
mocambos140, a moradia servia para o negro, pardo ou caboclo. Quando
a Lei Áurea (13 de maio de 1888, extinguia a escravidão) é executada,
os ex-escravos passam a domiciliar-se nesses conjuntos habitacionais.
Portanto, representa “uma das mais significativas expressões da
cultura brasileira, marcando a existência histórica do Brasil”
(ARAGÃO, 2009, p. 104)141. Atualmente é o abrigo dos descendentes
dos moradores desses agrupamentos ou para aqueles que não
apresentam condições financeiras de se desfrutar uma residência em
locais com melhores circunstâncias sanitárias e situação econômica
melhor, para principalmente dispor de uma boa alimentação, sendo esse
último o que acontece com maior frequência com os mocambeiros.
Analisar mucambópolis142 é essencial, pois “a especificidade da
história, dentro das ciências humanas e sociais, é sua capacidade de
distinguir e articular os diferentes tempos que se acham superpostos em
cada momento histórico” (CHARTIER, 2007, p. 65). Respaldando-se
nesses acontecimentos, fez-se imprescindível a análise dos

139

GOMES, Flávio dos Santos. Quilombos/Remanescentes de Quilombos. In:
SCHWARCZ, Lilia Mortiz e GOMES, Flavio dos Santos (orgs.). Dicionário da
Escravidão e Liberdade: 50 textos críticos. São Paulo: Companhia das Letras, 2018.
140
Também chamado de “quilombo que era um esconderijo relativamente seguro para
os foragidos da escravidão”
SILVA, Wellington Barbosa da. Entre sobrados e mocambos: fuga de escravos e ação
policial no Recife Oitocentista (1840-1850). In: CABRAL, Flávio José Gomes;
COSTA, Robson (Orgs). História da Escravidão em Pernambuco. Recife: Editora
Universitária, 2012. p. 143 – 168. (p.150)
141
DE ARAGÃO, Solange. Tipologia edificatória em Sobrados e mucambos, de
Gilberto Freyre. Pós. Revista do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e
Urbanismo da FAUUSP, n. 25, p. 99-117, 2009.
142
GOMINHO, Zélia de Oliveira. Veneza Americana X Mucambópolis: O Estado
Novo na Cidade do Recife (Décadas de 30 e 40). Recife: CEPE, 1998.
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periódicos143 (Diario de Pernambuco144 (PE), Ultima Hora145(PE) e
Maria (PE) ), para compreender como eram transmitidos os mocambos
para a sociedade pernambucana, juntamente com o romance Homens e
Caranguejos(1967).
O novo cenário citadino do início do século XX abrigava
uma infinidade de publicações periódicas: almanaques;
folhetos publicitários de casas comerciais e indústrias;
jornais de associações recreativas, de bairros e das
destinadas a etnias específicas; folhas editadas mutuais,
ligas e sindicatos operários, até os grandes matutinos e as
revistas ditas de variedades, principal produto da
indústria cultural que então despontava” (LUCA, 2011,
p. 120-121)146

Tabela 1: Pesquisa com a palavra “mocambo” na Hemeroteca Digital
(1960-1969)

Periódicos
Diario de
Pernambuco
Ultima Hora
Maria
O Lidador
Correio de Recife
Total

Páginas

Ocorrências

77145
6989
10359
6349
328
101.170

985
90
4
1
0
1080

143

Utilizar essa tipologia de fonte na escrita histórica é algo recente, pois até meados
de 1970 não era considerado dessa forma.
144
O jornal Diario de Pernambuco foi fundado em 7 de novembro de 1825, em Recife.
Considerado a nível de circulação o periódico mais antigo da América Latina. O
primeiro proprietário foi o jornalista Antonino José de Miranda Falcão.
145
Jornal diário, com circulação vespertina, foi fundado no Rio de Janeiro em 12 de
junho de 1951 por Samuel Wainer. A partir de 1955 acontece a versão matutina e
começa a circulação nacional com várias filiais, incluindo o Recife. Em 26 de junho
de 1991 encerrava suas atividades por dívidas.
146
DE LUCA, T. R. Histórias dos, nos e por meio dos periódicos. In: PINSKY, C. B.
(Org.). Fontes históricas. SãoPaulo: Contexto, 2005, p. 111-153.
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Tabela 2: Pesquisa com a palavra “mucambo” na Hemeroteca Digital
(1960-1969)

Periódicos
Diario de Pernambuco
Ultima Hora
Maria
O Lidador
Correio de Recife
Total

Páginas
77145
6989
10359
6349
328
101.170

Ocorrências
195
1
0
0
0
196

As tabelas acima apresenta a quantidade de ocorrências
encontradas nos jornais localizados na Hemeroteca Digital,
demonstrando assim o quão importante é para a historiografia e as
pesquisas científicas a salvaguarda desse material e a construção de
uma memória..
Josué de Castro e Clio em um Romance
Esta é que foi a minha Sorbonne: a lama dos mangues do
Recife, fervilhando de caranguejos e povoada de seres
humanos feitos de carne de caranguejo, pensando e
sentindo como caranguejos.147

O intelectual148 Josué Apolônio de Castro, nascido em 5 de
setembro de 1908 no Recife, faleceu no dia 24 de setembro de 1973 em
Paris (estava exilado desde o golpe civil-militar de 1964). Formou-se
em medicina (1929), nos EUA, obteve sua especialização em nutrição,
tornando-se o principal nos estudos e análises nutricionais. Um homem
múltiplo por ocupar vários cargos importantes, como: Deputado federal

147

CASTRO, Josué de. Homens e Caranguejos. Rio de Janeiro: Civilização
Brasileira, 2001. p. 10
148
No caso de Josué de Castro significou uma Identidade de “cidadão do mundo em
uma época em que o planeta claramente dividido fazia dessa cidadania um
improvável” (MELO, 2010, p. 141).

- 148 -

– PTB (renunciou o mandato em 1962, pois foi nomeado por João
Goulart como embaixador do Brasil para assuntos interligados à ONU),
escritor, professor universitário, presidente do Conselho Consultivo da
FAO, entre outros.
Josué de Castro em um momento de autógrafos no Ceará. Autor:
Desconhecido. Acervo Pessoal Josué de Castro – FUNDAJ.
Fotografias.

Castro149 começa, após a sua formação, a analisar que “no
Recife o mangue que tanto lhe inspirou, ainda forma um cenário de
belas paisagens, mas de profundas injustiças sociais” (AMORIM, 2016,
p. 241)150. Josué de Castro, com seus conhecimentos científicos,
contribuiu para a compreensão dos problemas na urbanização que a
cidade pernambucana enfrentava. Revelou para o mundo a fome que
“Pode-se dizer que ele inspirou direta e indiretamente a criação das primeiras
instituições públicas voltadas para a questão alimentar no Brasil”. MELO, Normando
Jorge de Albuquerque. Josué de Castro antes da fome. Revista Aurora, v. 4, n. 1, 2010.
150
AMORIM, Helder Remigio de. Um pedaço incomensurável: a trajetória intelectual
e política de Josué de Castro. 2016. 266 f. Tese (Doutorado em História)Universidade Federal de Pernambuco, Recife.
149
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assolava a humanidade no momento de seus escritos e que atualmente
podemos perceber as permanências. O único romance, intitulado
Homens e Caranguejos, foi publicado em 1966 e traduzido em nove
idiomas: italiano, norueguês, espanhol, húngaro, francês, sueco, inglês,
polonês e português (Portugal).
Homens e Caranguejos (1967)

Homens e Caranguejos (2001)

Fonte: Foto do Acervo Pessoal
Josué de Castro - FUNDAJ.

Fonte: Acervo Pessoal do
Professor Dr. Helder Remigio

Em 1967, chega ao Brasil pela Editora Brasiliense151, mas não é
bem recebido, pois devemos lembrar que a ditadura civil-militar ainda
estava ativa no país e Castro encontrava-se em exílio quando escreveu.
Vale evidenciar que seu nome constava entre os quarenta nomes que
tiveram seus direitos políticos cassados152.

151

Desenvolvida em 1943 por Caio Prado Junior, Leandro Dupré (pai), Hermes Lima
e Arthur Heládio Neves, foi uma editora importante no que diz respeito à publicação
de livros pertencentes a intelectuais de variados gêneros)
152
[...] Art. 10 - No interesse da paz e da honra nacional, e sem as limitações previstas
na Constituição, os Comandantes-em-Chefe, que editam o presente Ato, poderão
suspender os direitos políticos pelo prazo de dez (10) anos e cassar mandatos
legislativos federais, estaduais e municipais, excluída a apreciação judicial desses
atos. [...]
Brasil.
Ato
Institucional
nº.
1.
Disponível
em.
<
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/AIT/ait-01-64.htm>. Acesso em: 17 ago. de
2021.
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HEMEROTECA DIGITAL

Diario de Pernambuco. Recife, 28 de
janeiro de 1968. N° 00022 (1)

Destaca-se que a publicação foi em uma década que apresenta
uma transformação no campo literário, na qual a população brasileira
dispõe de um papel fundamental. Sendo assim, o romance pode ser
considerado relatos de memórias, pois além de apresentar lutas diárias
da população com a fome e as autoridades, também exprime quando
Castro teve o primeiro contato com a fome.
Recife dos Mocambos e dos Joãos
[...]
que é de morte que se morre
de velhice antes doa trinta,
de emboscada antes dos vinte,
de fome um pouco por dia
(de fraqueza e de doença
é que a morte severina
ataca qualquer idade,
e até gente não nascida).153

153

MELO NETO, João Cabral de. Morte e Vida Severina: auto de Natal
pernambucano. 1ª ed. Rio de Janeiro: Alfaguara, 2016. p. 20
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Uma das principais causas para o aumento populacional do
Recife foi devido às fugas da seca que ocorreram no sertão de
Pernambuco, Ceará e Paraíba. Sem ter o que comer ou beber, familiares
ou amigos morrendo, ir para a ‘cidade grande’ era uma decisão mais
coerente para os sertanejos. A aridez de maior intensidade ocorreu em
1877, durante três anos, dizimando em média 500 mil pessoas. O ideal
era buscar melhores condições de vida, assim como o pai de Castro que
“tinha trazido para o Recife toda a paisagem viva de sua terra, com seus
bichos, seus pássaros” (CASTRO, 2001, p. 15)154. Nascido próximo de
um viveiro com peixes, caranguejos e siris, Josué de Castro foi residir
com sua família na Madalena, que apresentava casas com
características coloniais e que “nas épocas de cheia a casa virava uma
arca de Noé e todo sítio virava um mar” (CASTRO, 2001, p. 15). E foi
o Capibaribe que lhe ensinou, como um professor, os acontecimentos
da vida. Na sua infância, acreditava que a fome era exclusiva de outras
regiões nas quais as pessoas sentiam a orexia, de forma que os levavam
a mudar-se para as áreas de mangue (que haveria os caranguejos para
se alimentar).
O princípio de se analisar o Recife não apenas por ser a “cidade dos
rios, das pontes e das antigas residências palacianas é também a cidade
dos mocambos: das choças, dos casebres de barro batido a sopapo,
cobertos de capim, de palha de coqueiro e de folha-de-flandres”
(CASTRO, 2001, p. 25).

154

CASTRO, Josué de. Homens e Caranguejos. Rio de Janeiro: Civilização
Brasileira, 2001. p. 10
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Josué de Castro discursando na plenária dos Cidadãos do
Mundo, provavelmente no início dos anos 1970.

Acervo Pessoal Josué de Castro – FUNDAJ. Sem data.

Os principais locais que apresentavam os mocambos eram os
bairros de Afogados, Santo Amaro, Pina e Ilha do Leite. “Aqui milhares
de pessoas crescem e vivem ou antes vegetam, à beira dos mangues e
dos braços da maré”155. Alimentavam-se do caldo do caranguejo desde
a infância levando-os assim a serem considerados irmãos de leite156.
No romance Homens e Caranguejos, Castro apresenta João
Paulo, um dos personagens centrais da obra. É um menino pobre que
reside com sua família em um mocambo nas mediações do bairro de
Afogados. O garoto pode representar as crianças e também todos os
mocambeiros que sonham como petiz a liberdade de uma vida melhor.
“São duzentos mil indivíduos, duzentos mil cidadãos feitos de carne de
caranguejo” (CASTRO, 2001, p. 27).
A população residente dessas áreas de mangues crescia
rapidamente em toda a cidade, chegando em média a quatrocentos mil
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HEMEROTECA DIGITAL. Diario de Pernambuco. Recife, 26 de abril de 1960.
Nº 00093 (1) p. 4
156
“O que o organismo rejeita volta como detrito para a lama do mangue para virar
caranguejo outra vez” (CASTRO, 2001, p. 27)

- 153 -

habitantes, metade dos moradores existentes no período157. Em 1962,
por exemplo, é possível ver no jornal que o Coque abrigava 2.200
habitações e que residiam 11.000 moradores, enquanto na Rua Imperial
moravam em média 1.444. Os mocambeiros sobreviviam em média
com Cr$ 407,00 mensalmente, quando o custo de vida era alto.
Tabela 3: Informações a respeito dos óbitos de tuberculose em
algumas áreas do Recife

Áreas (bairros)

Óbitos

Bomba do Hemetério e
Mediações

463

Estrada de Belém

83

A cada...

100 mil habitantes

HEMEROTECA DIGITAL. Ultima Hora. Recife, 1º de outubro de 1962. Nº 00106
(1) p. 12

Uma situação preocupante era o alto índice de mortalidade,
sobretudo a infantil. Sua causa estava associada principalmente às
águas contaminadas, além de questões sanitárias, e “Josué registrava a
exposição nada desejável da capital pernambucana em termos de
coeficiente” (GOMINHO, 1998, p. 40). Outras causas são atreladas a
sífilis, difteria, lepra, febre amarela, tuberculose, sendo essa última que
recebe mais atenção nos jornais158. Vale ressaltar que a expectativa de
vida era entre 32 a 37 anos de idade. No aspecto da infância, é possível
observar que inúmeras vezes o jornal Diario de Pernambuco apresenta
que a mortalidade era de 500 para cada mil nascidos vivos. Diante
dessas taxas, Recife é a segunda cidade do país com maior índice de
morticínio infantil.

157

HEMEROTECA DIGITAL. Diario de Pernambuco. Recife, 10 de janeiro de 1960.
Nº 00007 (1) p. 4
158
HEMEROTECA DIGITAL. Ultima Hora. Recife, 1º de outubro de 1962. Nº 00106
(1) p. 12
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Não sofre somente a paisagem de nossa capital, com os
alagados e mocambos símbolos de imundície e de
miséria. Sofre, principalmente, a criança indigente,
nascida e criada nos córregos, patinhando na lama dos
subúrbios, residindo nos casebres doentios e adquirindo,
a partir dos primeiros dias de vida, a série de males que
terminam por levá-la ao túmulo. 159

“A meninada solta também caindo no mangue. Os menores nus,
os maiorzinhos com qualquer trapo cobrindo-lhes o sexo, mas todos se
atolando na lama com gosto, sem nenhuma cerimônia para pegar
caranguejo” (CASTRO, 2001, p. 28). Era esse um dos cenários quando
os pais ou responsáveis saiam para trabalhar e as crianças ficavam a
mercê da vida. Um trecho do Diario de Pernambuco apresenta a
seguinte informação: [...] “o Recife, onde há cerca de 100 mil crianças
em idade escolar, sem ter para onde ir; e onde o artesanato ainda não
satisfaz às necessidades da população”160. Como é possível observar, os
jornais da década de (19)60 realizam uma crítica em relação aos
problemas com a educação e saúde. Expõem, assim, as falhas do Estado
quanto à proteção para os meninos não se tornarem delinquentes e as
meninas não seguirem o caminho da prostituição.
Um outro debate que surgia era a respeito das crianças que
trabalhavam em ambientes não apropriados: “Nos << Pequenos
Anuncios>> dos jornais pedem-se crianças para passar o bicho, o que é
um meio de desenvolver a malandragem, numa cidade como a nossa,
onde 400 mil pessoas moram em mucambos.161”
Enquanto isso a fome aumenta e o governo não apresenta
preocupação. É possível ver nos jornais algumas críticas: “Se o governo
federal custa pagar até os vencimentos dos barnabés, quanto mais soltar

159

HEMEROTECA DIGITAL. Diario de Pernambuco. Recife, 07 de fevereiro de
1960. Nº 00031 (2) p. 29
160
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Nº 00015 (1) p. 4
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as verbas para obras publicas, em um Estado como o nosso.162” e Josué
de Castro aborda a situação em um dos trechos do romance:
Ultimamente, Cosme procura explicar a Chico que a
situação do povo está ficando cada vez mais difícil, que
a fome aumenta cada dia e que o governo não toma a
menor providência. Que os políticos montados no poder
só pensam mesmo em encher a pança. Mas isto tudo vai
acabar. (CASTRO, 2001, p. 129)

Manter os mocambos intactos era uma tarefa complicada,
principalmente com as chuvas, pois os telhados eram de palha e muitas
das casas eram inicialmente feitas de barro. As cheias que assolavam os
bairros do Recife danificavam as moradias. Mesmo as residências feitas
de madeira apresentavam problemas em períodos chuvosos, uma vez
que as cheias ocorriam quase que com frequência.
O Diario de Pernambuco de 18 de março de 1960163 apresenta
uma notícia sobre uma enchente que deixou centenas de desabrigados.
No mesmo ano, a prefeitura auxiliou todos aqueles que perderam seus
abrigos: “O prefeito Miguel Arraes abriu crédito extraordinário de 1
milhão de cruzeiros destinados a alimentação das famílias atingidas
pela cheia do Capibaribe e, também, para cobrir com as despesas com
reparos e consertos dos casebres e mocambos.164” Também ocorria de
alguns componentes do governo se oporem a auxílios para os
desabrigados. E Castro novamente retrata a situação em seu romance:
É verdade que o Governo Federal aprovara uma grande
verba para ajudar as vítimas da cheia. Mas os políticos
locais achavam que já havia dado ajuda suficiente. Que o
que era preciso, no momento, era serem recompensados
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pelos enormes sacrifícios feitos. E, desta forma, à
proporção que as águas da cheia iam correndo docilmente
para o mar, o dinheiro das verbas federais ia correndo
docilmente para o mar, o dinheiro das verbas federais ia
correndo habilmente para dentro dos bolsos gordos e
fundos dos políticos e dos senhores de terra165. E os
flagelados não viam nem a cor deste dinheiro (CASTRO,
2001, p. 157)

Em 1962, uma forte chuva caiu na cidade do Recife. Foi
considerado diante dos periódicos um dos invernos mais rigorosos. “Os
mocambos localizados perto dos mangues começaram a desabar,
ficando os seus moradores ao relento.166” Chegando a mais de 60 cm
do nível das ruas, desabrigou milhares de famílias que apresentava suas
residências feitas “com sacos vazios de cimento, palha e caixões.167”
Mas a que foi considerada um marco até os dias atuais foi a que
ocorreu em 1966. O jornal Diario de Pernambuco168, em 29 de maio do
mesmo ano, apresenta a notícia de fortes chuvas que causaram graves
inundações em toda cidade: “Noventa e duas pessoas morreram
afogadas ou em consequência de desabamentos”. Dois dias após a
primeira notícia, apresenta a comunicação:
A partir das 22 horas do sábado até à tarde de anteontem,
perto de quarenta pessoas, feridas em decorrência de
desabamentos parciais de mocambos ou arrastadas pelas
águas, foram atendidas no HPS, e dentre essas uma
(menor de idade) chegou já sem vida.169

165

As terras em que geralmente eram construídos os mocambos havia um aluguel de
chão. Em algumas situações, eram expulsos após erguer e quando buscavam seus
direitos, eram presos.
166
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Chegando a fins do romance, Castro retrata uma revolução que
ocorre próximo à residência de João Paulo, entre as mediações dos
bairros de Afogados e Beberibe. Pode ser a retratação referente ao
movimento armado de 1935170:
[...] ao Largo da Paz, em Afogados, tornou-se verdadeira
praça de guerra. Metralhadoras foram armadas na torre
da igreja, e as vias que davam acesso à Estrada dos
Remédios, à Rua Imperial, e a Ponte Motocolombó foram
bloqueadas pelos revoltosos que enfrentavam as forças
representativas do governo Vargas.171 (GOMINHO,
1998, p. 48-49)

A revolução também pode apresentar o sentido de que se não
estivesse no exílio a fome não venceria a guerrilha, ele eliminaria a
subnutrição de centenas de pernambucanos. Nessa contenda relatada na
obra, o menino João Paulo desvanece sem deixar sinais de onde poderia
ser encontrado. Josué expõe suas últimas palavras:
E sobre toda a paisagem do mangue estende-se agora um
lençol de sombra, negra mortalha recobrindo todos os
corpos mortos da revolução fracassada. Dentre eles,
enterrado nos mangues, deve estar, em qualquer parte, o
corpo de João Paulo que, com a sai carne em
decomposição, irá alimentar a lama que alimenta o ciclo
do caranguejo. (CASTRO, 2001, p. 188)

Nesse último parágrafo, Josué de Castro pôde relatar o seu
“desaparecimento” no período da ditadura civil-militar, mas também de
tantos Joãos, Marias ou Severinos que morreram em suas jornadas
fugindo da seca, aqueles que sumiram nas cheias (sendo levados nas
correntezas) ou até mesmo aqueles indigentes que morreram de fome.
As várias faces da fome permanecem presentes na vida de milhares de
pernambucanos. Desse modo, se faz necessário relacionar a

170

Em média faleceram 720 pessoas no conflito armado.
GOMINHO, Zélia de Oliveira. Veneza Americana X Mucambópolis: O Estado
Novo na Cidade do Recife (Décadas de 30 e 40). Recife: CEPE, 1998.
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insegurança alimentar com a ausência de políticas públicas que
possibilitem uma moradia digna. Podemos concluir que o romance
Homens e Caranguejos (1967) traz luz para questões que estão na
ordem do dia e pode ser utilizado como instrumento para compreender
no presente as permanências das estruturas sociais arcaicas do passado.
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