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Josué Apolônio de Castro nasceu em 5 de setembro de 1908, em Recife (PE) e faleceu 

em 1973 aos 65 anos na cidade de Paris. Formou-se em Medicina aos 21 anos de idade na 

cidade do Rio de Janeiro e logo após deu início a carreira como médico nutricionista na sua 

cidade natal e também publicou diversos estudos sobre a situação da classe operária no Recife, 

quando começa a desenvolver o interesse sobre questões de Geografia Física e outros estudos 

sociais, como o grande problema da fome, sendo essa última temática o fio condutor de sua 

obra e militância política ao longo da vida. 

Josué de Castro foi deputado federal pelo PTB por dois mandatos seguidos (1955-1963), 

quando já havia presidido o conselho da Organização para Alimentação e Agricultura das 

Nações Unidas (FAO) e exercido o cargo de Embaixador do ONU. Para além de ter sido 

professor em diversas universidades no estrangeiro, ajudou a criar organizações internacionais 

de combate à fome, dentre elas a Associação Internacional de Condições de Vida e Saúde. 

Dentre suas obras publicadas em vida destacam-se títulos como “Geografia da Fome” 

(1947); “Geopolítica da Fome” (1951); “Sete Palmos de Terra e um Caixão” (1964); 

“Explosão demográfica e a Fome no mundo” (1968) e a “Estratégia do Desenvolvimento” 

(1974), estudos que consagraram o autor como um dos mais importantes intelectuais do 

mundo no século XX, apesar de ainda ser pouco estudado em âmbito nacional. 

A presente pesquisa que ora iniciamos pretende encarar o personagem Josué de Castro 

em sua totalidade, relacionando o conjunto de sua obra com a sua trajetória política e 

acadêmica, por sua vez, profundamente imbricada às instituições nas quais sempre teve 

expressiva atuação. Temos como hipótese fundamental que Josué de Castro desenvolveu ao 

decorrer de sua vida uma visão tecnocrática de mundo. Sua concepção totalizante consegue 

relacionar os mais diversos âmbitos das ciências naturais com um projeto de intervenção 

política e social específico. Tal projeto, no entanto, se subscreve sempre na disputa no interior 

das instituições vigentes até então. Por apresentar um projeto radical de igualdade social, 

baseados na nacionalidade científica e no anticolonialismo militante, a trajetória de nosso 

personagem apresenta um caráter trágico. Seu exílio, após o golpe de 1964 e a falta de 

esperança no final da vida, em relação às instituições supranacionais, como a ONU, 

representam derrotas de uma visão de mundo internacionalista que pela sua coerência deve 

ser resgatada e estudada por nós. 


