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Josué de Castro

Um dos primeiros cidadãos brasileiros a se exilar na França foi Josué de Castro,

intelectual pernambucano reconhecido internacionalmente. Formado em medicina,

especializou-se em nutrologia, mas também ensinava geografia e antropologia. Foi o fundador

do Instituto de Nutrição da Universidade do Brasil, atual Universidade Federal do Rio de

Janeiro (UFRJ). Seus livros Geografia da fome, de 1946, e Geopolítica da fome, de 1951,

tornaram-se clássicos no debate da questão da miséria no Brasil e no mundo. Em linhas

gerais, sua perspectiva era de que a fome é um problema social, resultado da orientação

econômica dos governos, herança do subdesenvolvimento e do colonialismo, e não uma

consequência natural do crescimento populacional. Grande incentivador da organização das

Ligas Camponesas, foi duas vezes eleito deputado federal pelo Partido Trabalhista Brasileiro

(PTB) do estado de Pernambuco, mas renunciou ao segundo mandato para exercer atividades em 

organismos internacionais. Ao longo de sua carreira, recebeu diversas premiações e

condecorações, entre as quais a de Oficial da Légion d’honneur da França.290

Nomeado por Goulart como embaixador brasileiro junto à ONU, Josué de Castro

encontrava-se em missão oficial na Conferência do Desarmamento e na Conferência Mundial

do Comércio, em Genebra, quando soube que seus direitos políticos haviam sido suspensos

por dez anos pelo Ato Institucional. Isso ocorreu antes mesmo de ser oficialmente dispensado

de sua função pública. Embora houvesse recebido convites de universidades de várias cidades

do mundo para compor seus quadros docentes, Josué de Castro acabou optando por Paris,

onde havia sido convidado para dirigir o Centro Internacional para o Desenvolvimento (CID).

Algum tempo mais tarde, a Seção de Segurança Nacional do MRE solicitaria à

Embaixada em Paris informações detalhadas sobre a entidade, tais como os nomes dos seus

dirigentes e financiadores, o tamanho de suas instalações e os seus projetos.291 A resposta viria

alguns meses depois, por meio de um ofício secreto. O CID foi oficialmente criado em

dezembro de 1964, com sede em Genebra e um escritório executivo em Paris. Seus

fundadores eram, entre outras personalidades, o então presidente do Senegal, Léopold

Senghor, um ex-ministro francês, Robert Buron, um professor do Collège de France, François

Perroux, e um professor de Ciência Política da Sorbonne, Georges Balandier. Segundo a

Embaixada, até o final de 1965, a instituição, fundada com o objetivo principal de promover o

desenvolvimento do Terceiro Mundo, não teve nenhuma atividade pública. 292 Nos anos

posteriores, o CID teria destacada atuação internacional, teria inclusive contado com a

colaboração da professora brasileira Maria Yeda Linhares.293



No dia 17 de abril de 1964, a Embaixada encaminhou ao Itamaraty várias cartas

recebidas de trabalhadores metalúrgicos franceses por meio das quais protestavam contra a

forma arbitrária como o governo brasileiro vinha tratando os operários, os sindicalistas e,

especialmente, Josué de Castro. 294 Podemos afirmar que essas foram as primeiras

 manifestações de cidadãos franceses contrárias à onda de punições “revolucionárias”

desencadeadas pelo golpe de 1964. A chamada “operação limpeza”, defendida pelos mais

radicais, objetivava reprimir os militares e os políticos “corruptos” que apoiavam Goulart,

além de todos aqueles considerados genericamente “subversivos” ou “comunistas”, isto é, não

apenas aqueles indivíduos partidários da doutrina marxista-leninista, mas também qualquer

adversário político que defendesse ideias mais à esquerda.295

O primeiro Ato Institucional, posteriormente mais conhecido como AI-1, puniu, de início, cerca de 

100 pessoas com a suspensão dos direitos políticos, entre as quais 40 parlamentares, que tiveram 

seus mandatos cassados. Logo em seguida, mais de 100 militares 

foram transferidos para a reserva. Essa primeira vaga repressiva foi particularmente severa na

região Nordeste, onde houve dezenas de denúncias de tortura a presos políticos, além de

assassinatos de sindicalistas e camponeses.296 A espécie de “caça às bruxas”, levada a efeito

pelos meios de extrema-direita, chegou a chamar a atenção do SDECE, que, em nota,

avaliava:

É certo que tal onda de prisões e de execuções, se não iniciar imediatamente reações

brutais da parte de uma esquerda desorganizada e ainda sob o golpe de seu colapso

inesperado, não pode, em longo prazo, que dar frutos envenenados e fazer o jogo dos

comunistas.297

No final do mês de abril de 1964, a Embaixada encaminhou ao Itamaraty uma matéria

do jornal Le Monde: “Privado de seus direitos políticos no Brasil Josué de Castro pretende se

fixar em Paris”, visando informar o governo brasileiro da decisão de Josué de Castro.298 A

Embaixada, ao longo da permanência do intelectual em Paris, enviava ao MRE todas as

publicações de Josué de Castro na imprensa, que frequentemente o consultava, diante de sua

proeminência intelectual, sobre questões latino-americanas. Em outubro daquele mesmo ano,

 Mozart Gurgel Valente, chefe de gabinete do ministro Leitão da Cunha, informou ao

Ministério da Guerra que Josué de Castro, devido aos seus bons contatos com o meio

intelectual europeu, vinha recebendo vários convites para reuniões e conferências, tais como o

IV Simpósio Teilhard de Chardin e o evento inaugural da Grande Conferência Católica, na

Bélgica.299 Aos 65 anos, ocupando o cargo de professor da Universidade de Vincennes, Josué

de Castro morreu em Paris, em 1973, sem nunca ter conseguido voltar ao Brasil, embora

vivesse em território francês portando passaporte brasileiro.300



Em nossas investigações, encontramos, nos arquivos da Prefeitura de Polícia de Paris,

um dossiê sobre Josué de Castro, iniciado em 1958, quando ele era professor universitário no

Rio de Janeiro, presidente da Associação Mundial de Luta contra a Fome, da qual era um dos

fundadores, e já tinha ocupado a Presidência da Organização das Nações Unidas para

Agricultura e Alimentação (FAO). O primeiro documento do dossiê trata de suas frequentes

viagens a Paris, onde habitualmente se hospedava no Hotel de Stockholm, no 8o

arrondissement da cidade, e mantinha contatos frequentes com o célebre sacerdote católico

Abbé Pierre. 301 Em 1959, a polícia monitorou uma visita de Josué de Castro à capital

francesa, onde iria se encontrar com senadores e com o ministro da Agricultura, Henri

Rochereau, para pedir apoio para seu projeto de luta contra a fome.302

Após 1964, quando Josué de Castro instalou-se definitivamente em Paris, todos os

seus principais movimentos continuaram sendo registrados no citado dossiê. É possível

mesmo notar que algumas informações transmitidas pela Embaixada brasileira em Paris para

o Itamaraty, como no caso mencionado anteriormente, podem ter sido produzidas pela polícia

francesa e passadas para a representação diplomática brasileira. Um documento do dossiê,

produzido em agosto de 1965, trata detalhadamente do CID, do qual ele era presidente.303 São

exatamente as mesmas informações que foram enviadas, dois meses mais tarde, pela

Embaixada ao Itamaraty em ofício secreto, conforme vimos anteriormente.

Nos anos seguintes, até sua morte, em 1973, há vários outros momentos em que as

atividades de Josué de Castro foram anotadas no dossiê produzido pela polícia francesa, por

exemplo, quando foi convidado por lord Bertrand Russell, filósofo inglês e ganhador do

prêmio Nobel da Paz, para compor o tribunal internacional concebido por ele para se

pronunciar contra os crimes de guerra cometidos pelos EUA no Vietnã;304 ou, ainda, quando

foram registrados dados detalhados sobre o funcionamento da Associação Mundial de Luta

contra a Fome e informações pessoais de seus membros, entre os quais o seu presidente, Josué

de Castro, “bem conhecido por suas convicções pacifistas e mundialistas, [e por] militar há

muito tempo para fazer triunfar suas ideias”.305 Em outro momento, acrescenta-se: “sua vida

privada não dá lugar a nenhuma crítica”.306 A última menção sobre Josué de Castro em seu

dossiê ocorreu poucos meses antes de seu falecimento, quando, em um relatório sobre a

Associação Médica Internacional para o Estudo das Condições da Vida e da Saúde, da qual

era presidente, foi feita a seguinte observação:

Ainda que suas opiniões permitam classificá-lo entre as personalidades internacionais

de esquerda, o senhor Castro jamais se fez destacar de forma particular por sua

atividade política em nosso país, notadamente ao longo de suas funções de professor da

Universidade de Paris.307


