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PREFÁCIO

A

fome representa, no quadro do subdesenvolvimento, a mais dramática realidade, o elemento mais
nitido na sombria paisagem que domina a fisionomia
social.
Realmente, vinculada ao quadro, nele se destaca
como uma espécie de cartão de apresentação do conjunto negativo que exprime a área subdesenvolvida.
Era, a princípio, apenas focalizada em seu cru e
inequívoco matiz, nas crises sociais agudas — nas fases
de secas, por exemplo — pelos efeitos contundentes
que acarretava, ou somente fixada através da documentação médica, nos flagrantes demonstrativos da
violentação orgânica, oriunda dos males carenciais
tipicos.
Este testemunho, todavia, registrava, unicamente,
o aspecto transitório do fenômeno ou a visão estàticamente individual das carências, integradas num cortejo sintomatológico inconfundível; carências que assim
apresentadas, embora comuns, não expressam, em número, o< verdadeiro panorama demonstrativo dos espalhados e desastrosos efeitos da penúria alimentar.
E a pesquisa mais detida veio revelar que não só a
transformação orgânica declarada das síndromes especificas e os evidentes traços da fome aguda merecem
atenção particular. Muito pelo contrário, a falta dos
princípios alimentares na dieta dos países subdesen-9

volvidos acarreta nuanccs de fome, às vezes, de pouca
percepção ou mesmo imperceptíveis que, por igual, representam fatores da mais alta importância na inferiorização das populações.
A chamada "fome crônica", como. diz JOSUÉ DE
CASTRO, atingindo 66% das populações do mundo e decorrente do pauperismo e da miséria econômica, causa,
nestas coletividades, os efeitos mais nocivos. As "doenças de massas", a elevada mortalidade infantil, a reduzida capacidade de trabalho, nas regiões afetadas
pelas manchas de fome, são determinadas ou favorecidas pela alimentação deficiente. "A mortalidade e
a mortalidade destas doenças dependem do grau de
resistência orgânica resultante das condições de nutrição. É a fome que determina, cm última análise, a
maior virulência de todos esses males."
As parasitoses, por exemplo, tão comuns no Brasil,
em zonas economicamente desajustadas, são influenciadas pelo estado nutritivo do hospedeiro. As experiências de SAMUEL PESSOA indicam que, mesmo submetido a infestações e reinfestacões freqüentes, o organismo normal desenvolve uma resistência capaz de
evitar a fixação de grande mimero de parasitas. No
Nordeste — ainda na opinião, deste professor •— as
crianças já nascem sem resistência, geradas por mulheres plasmadas na pobreza orgânica. É significativo o
fato de que em São Lourenço, cidade da zona da mata
de Pernambuco, a infestação segue uma linha ascensional enquanto que em São Paulo, tanto em uma cidade do planalto como em outra do litoral, apesar da
maior carga de vermes, após os 20 anos, há queda da
infestação em razão do estabelecimento da resistência
adquirida.
RO.BERT DEBRÉ, diretor do Instituto Internacional
da Infância, em Paris, registra que a fome — como
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se sabe — pode ser conseqüência tanto da insuficiência em calorias da ração alimentar como do desequilíbrio entre os elementos fundamentais da alimentação.
A fome por insuficiência se junta à fome por desequilíbrio. Na sua casuística o "kwaschiorkor" incide
em crianças com alimentação insuficiente e, às vez.es,
nas que apresentam o desequilíbrio glucídios-proteínas,
expresso na ausência de produtos animais c vegetais
ricos em substâncias protéicas.
Pelo nosso lado observamos, de muito, os efeitos
da fome resultante da falta de princípios alimentares
ou de seu desequilíbrio.
Em investigação ainda recente em Santo Amaro
— Recife — realizada no Ambulatório "Jarbas Maranhão" da Legião Brasileira de Assistência, daquela
localidade, constatamos que mais de 90% das crianças
que examinamos apresentavam sintomas carenciais,
salientando-se a despigmentacão cutânea denominada
dartro volante. Ressaltamos que a mancha, de localização preferentemente facial, foi encontrada também
em crianças leucodermas, ao contrário do que referem
certos autores, ao atestarem sua freqüência somente
em indivíduos faiodermas e melanodermas. Estas
crianças viviam em regime deficiente de proteínas, minerais e vitaminas, e apresentavam alto índice de parasitose.

A fome, como já dissemos, compõe o quadro do
subdesenvolvimento; reflete miséria, desorganização
econômica.
Isto é o que bem demonstra este valioso estudo do
Senador Jarbas Maranhão, apresentado ao Senado,
em julho de 1955, muito bem intitulado de "O Desafio
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da Fome", e que é agora publicado por iniciativa de
JOSÉ SIMEÃO LEAL, espírito dos mais lúcidos, com admiráveis serviços prestados à inteligência e à cultura
brasileiras.
Não se trata de um ensaio estritamente cientifico
o que, aliás, não se ajustaria ao objetivo mais amplo
do parlamentar, um tanto desobrigado de limitar-se
às exigências rígidas da formalidade científica.
Representa, sim, mais uma visão cultural do político diante da relevância do problema, abordando-o
em síntese, no desejo de pesquisar as causas da fome,
seus efeitos e os meios de suplantá-la.
Do político atento ao debate serio das questões
coletivas de interesse para o pais e para a sua região
- o Nordeste brasileiro.
Do político que consegue focalizar a problemática
da fome, dentro de uma noção de conjunto em que
harmoniosamente se equilibram aspectos técnicos, econômicos, sociológicos.
Assim, o trabalho foge ao caráter apenas informativo, à roupagem simples da pura reportagem - - o
que seria aceitável a título de uma mise-en-scène sobre
a extensão e gravidade da deficiência alimentar rio
Brasil - - para constituir uma verdadeira análise, em
profundidade, da questão.
A monografia ultrapassa, certamente, o aspecto,
por assim dizer, pictórico, para se aprofundar em diretrizes interpretativas do fenômeno, através de um
exame estrutural, que valoriza a tarefa e lhe enaltece
o significado.
É o estudo do ainda jovtern senador todo feito
dentro de um estilo; um estilo, -- para usar suas próprias palavras em relação ao Barão do Rio Branco —
que tem a sobriedade e a dignidade do estilo dos
homens de Estado. Estilo sóbrio, um tanto clássico.,
12 —

forjado na propriedade do savoir-dire e configurado
no calor dos ideais humanistas, tuclo isso na medida
exata do conhecimento dos fatos.
No capítulo sobre o Nordeste semi-árido podemos
destacar o trecho abaixo, que bem exemplifica as qualidades literárias do autor:
"Pode-se medir, assim, o impacto da repercussão do fenômeno, no meio social e econômico .
A escassez de chuvas impondo o quadro
desolador.
Quantas vezes cruzei os sertões adustos
de meu Estado, das margens do São Francisco
aos contrafortes da Serra do Araripe e pelo
centro do sertão, onde a natureza física parece ser ainda mais hostil.
Tenho nos olhos e fixada no espírito e no
sentimento a marcante paisagem física e humana, a perturbadora impressão daquelas paragens .
É um céu cheio, de nuvens brancas, onde
a gente identifica o conceito de WILDE, de a
natureza copiar a arte.
Não parece um f irmãmente que se contemple, horizonte que se divise; sugere um
céu pintado.
E sob a beleza desse céu de uma intensa
luz, a beleza trágica de um cenário cinzento
e desolado, de árvores despidas, de galhos
secos num simbolismo de braços definhados e
erguidos, suplicando...
Cenário do sertão nordestino ! Solitário,
sedento, estorricado, onde só os mandacarus
dão sinal de vida.
— 13

Sertão flagelado, estéril, basta cair-lhe uns
pingos d'água, e do fogo de suas entranhas fecundadas desabrocha uma vegetação nova, rebenta todo de verde.
Sertão de populações heróicas. Das migrações pungentes.
Sertão do casaca-de-couro, do vaqueiro,
do homem em perfeita integração com a gleba.
O sertanejo, tem o fetichismo da terra.
A terra é sua carne, seu sangue, sua vida, c
mais, sua alma, u'a mística, um fanatismo
mais poderoso que Antônio Conselheiro e
Padre Cícero.
Vem a seca e morre-lhe o gado, a roça,
tudo ele perde. O sertanejo sofre. Mas é a retirada, o abandono da terra, sua maior tragédia, sua cruciante expiação...
E um dia ele volta, sorumbático, interiorizado, na alma a mesma beleza e a opulência
do sofrimento da terra.
Volta para a grande luta do sertão."

Na verdade, em tudo que há escrito e publicado
sente-se o cuidado e a preocupação da forma na expressão do pensamento. Tem esta linha que o identifica. Tem esta unidade que o ressalta. Tem este aspecto que o sobressai. É o ensaísta pelo colorido da
linguagem, pela precisão, clareza e originalidade com
que se exprime.
Mas não queremos aqui analisar somente as roupagens da boa forma vernacular - - que perderiam o
alento se lhes faltasse o ideal construtivo.
14 —

Registramos com ênfase, também, e sobretudo, o
estilo político do autor; comportamento que seria de
desejar fosse a generalidade ou regra na vida pública
brasileira e que, por isso mesmo, vale a pena comentar.
Em nosso país, infelizmente, a ação política muito
se tem deturpado pois, como diz HERMES LIMA, os partidos degeneraram nesse sistema de relações pessoais
e de cumplicidades pessoais em torno do poder, a vida
pública foi cada vez mais se esvaziando, de causas,
de idéias, de programas, do senso da grandeza de que
ela se alimenta, e foi cada vez mais se enchendo de
apetites, de improvisações medíocres, de interesses personalistas. E o pior é que -- dizemos nós — a função
parlamentar, às vezes, se amesquinha, não só por isto,
mas por se reduzir a uma postulação de empreguismo
desbragado nos gabinetes ministeriais, ou por se apresentar na preferência de atitudes e tiradas demagógicas, de gestos, entrevistas e discursos superficiais ou
vazios na consideração de problemas, os mais complexos e profundos, somente para o efeito de impressionar a opinião.
Pela antítese dessa posição negativa diante do conceito de política é que ressalta o estilo do Senador
Jarbas Maranhão, a sua conduta de homem público.
Ele pertence ao grupo de políticos brasileiros que
procura estudar com seriedade a solução dos problemas do país. Assim, este da fome, que devasta c inferioriza o po>vo, saliência de nosso atraso e subdesenvolvimento, não poderia escapar às preocupações, à
análise, ao sentimento deste político de Pernambuco.
"O Desafio da Fome", a exemplo de outros trabalhos de Jarbas Maranhão, revela -- já o dissemos o homem público dentro de um estilo.
- 15

O homem público com o espírito animado de sinceridade de propósitos e de um constante idealismo
pela causa coletiva.
Assim o seu notável e recente parecer e substitutivo sobre o Plano de Classificação de Cargos e Funções, o seu esforço e tenacidade para transformar em
lei o difícil e complexo projeto que se arrastava, por
vários anos, no Congresso, até que veio às suas mãos;
assim o seu parecer e substitutivo sobre as "pensões
militares", que mereceu um voto de louvor unânime
da Comissão de Segurança Nacional do Senado; assim
o seu voto em defesa da Lei n.° 2.004 que instituiu a
Petrobrás e o Monopólio Estatal do Petróleo Brasileiro; assim os seus discursos sobre o problema do
Nordeste, significação e alcance da Openo, sobre o. Codeno e a Sudene, sobre o sentido nacional dos problemas da região e o imperativo de uma planificação
nacional para o seu desenvolvimento; os seus pareceres sobre a Sudene; os seus discursos, pareceres e
projetos em favor dos Municípios Brasileiros, já apontados como "contribuição revolucionária ao movimento
municipalista, obra renovadora, roteiro objetivo para
emancipação global de nossas comunas"; e bem assim
outros pronunciamentos e proposições em matéria de
educação, contra a pena de morte, sobre o problema
rural, a questão agrária, política do açúcar, racionalização da produção e defesa social do trabalhador;
o seu trabalho intitulado "Perfil do Problema Social
e Econômico — Diagrama da Crise Brasileira"; os seus
estudos sobre a legislação do inquilinato; seu projeto
sobre a aquisição da casa própria; as suas iniciativas
pioneiras no campo da legislação em matéria de Serviço Social, com projeto e emendas sobre o ensino
do Serviço Social em nível superior; seu excelente parecer contrário à Emenda n.° 3, proposta à Constitui16 —

cão, como relator da Comissão Especial, recentemente
publicado, pelo Ministério da Educação e Cultura,
sob o título "Liberdade de Pensamento e Formação da Juventude"; assim as suas "Diretrizes da Democracia Social" e as "Considerações Sobre o Projeto da Constituição" publicadas em monografia, em
que também analisa grave e profundamente o significado da Lei Maior nos seus aspectos sociais, econômicos, educativos, etc., etc.
Vimos, de há muito, acompanhando de perto em
Jarbas Maranhão esse seu estilo de trabalho sério
avesso à propaganda; a sua preferência pelos estudos
meditados, ponderados, ao invés dos pronunciamentos leves, superficiais, embora de ressonância imediata;
a sua preocupação de ser útil num verdadeiro devotamento às tarefas que lhe são confiadas e num vigoroso empenho na defesa de convicções e pontos de
vista, sem maiores atenções à publicidade.
Para caracterizar nitidamente o que estamos frisando sobre esses traços marcantes de sua personalidade de político, de homem público que vai a dedicações e esforços extraordinários no desempenho de seus
trabalhos, sem alterar a modéstia que é de sua índole,
nada melhor do que transcrevermos aqui trechos dos
debates ocorridos no Senado quando da votação, naquela Alta Casa do Congresso, do projeto de Classificação de Cargos e Funções do Serviço Civil do Poder
Executivo.
Dizia o Senador AURO MOURA ANDRADE, então líder
da Maioria:
"Como vê, Senhor Presidente, o Senado
inteiro presta, com espontaneidade e sinceridade, as homenagens a que tem direito o
nobre Senador Jarbas Maranhão. Esta lei me— 17

rece ter o seu nome. O nobre Senador realizou um trabalho excepcional. Através de
meses e meses ouviu as partes interessadas;
procurou separar o> joio do trigo; procurou
encontrar a verdade dos fatos. Sim, Senhor
Presidente, ao concluir a votação não poderia
eu deixar de fazer esta declaração: a "Lei
Jarbas Maranhão" está votada com os defeitos que porventura possa ter, naturais defeitos de legisladores que todos somos imperfeitos. A "Lei Jarbas Maranhão", entretanto,
está votada. E como "Lei Jarbas Maranhão"
deverá ser conhecida. É uma obra legislativa
que se realiza nesta hora."
Pedindo licença para um aparte, observou o Senador MEM DE SÁ:
"No momento em que Vossa Excelência
faz o elogio do. nobre Senador Jarbas Maranhão, gostaria de ressaltar um aspecto: o da
admirável e encantadora modéstia com que se
conduziu esse eminente Senador por Pernambuco . Sendo Sua Excelência realmente o autor
desta lei, que considero, desde que aqui estou,
a mais difícil, a mais complexa, a mais árdua
das elaboradas nestes quatro anos, depois de
haver-lhe dado o melhor de seus esforços e
dedicação, ao vir para o recinto Sua Excelência não desejou nunca aparecer, como é tão
comum e até humano, como o artífice e fautor
máximo da proposição. Este aspecto de modéstia e humildade de Sua Excelência foi o
que mais me impressionou e que desejava
ressaltar neste momento."
18

Ao que respondeu o Senador MOURA ANDRADE:
"Senhor Presidente, como bem ressaltou o
Senador MEM DE SÁ, o trabalho do Senador
Jarbas Maranhão foi, sobretudo, um trabalho
de modéstia, modéstia tão grande que quase
atingia o anonimato. Sua Excelência não. desejava mesmo que seu nome tivesse qualquer
projeção; e porque ele foi assim modesto, e
porque ele foi assim anônimo, e porque ele
quis ser assim apenas a expressão da responsabilidade do Senado, é que eu me levanto,
nesta hora, para deixar consignado nos Anais
que o Senado lhe reconheceu o trabalho, comoveu-se diante de sua modéstia e lhe dá
um prêmio, considerando que esta lei deve
e vai chamar-se "Lei Jarbas Maranhão" (Diário do Congresso Nacional", Seção II, de 6 de
abril de 1960).
Estas e várias outras manifestações dos Senhores
Senadores sobre atuação mais ou menos recente do
parlamentar pernambucano são bastante expressivas
do que estamos afirmando a seu respeito. Buscando,
no entanto, fundamentar essas nossas observações em
opiniões recuadas no tempo é-nos grato relembrar
agora a que, por exemplo, foi emitida pelo vespertino
"Diretrizes" do Rio de Janeiro, e transcrito pelo "Jornal do Comércio" do Recife, de 20 de abril de 1947.
"O Deputado Jarbas Maranhão estuda os
projetos que relata e firma, sobre os mesmos,
pontos de vista que desenvolve e fundamenta.
Veja-se o seu parecer sobre a lei dos apartamentos e os projetos sobre os despejos. É um
estudo perfeito sobre o direito de propriedade

na Constituição vigente. Tendo presente esse
parecer, ninguém decidirá o assunto sem um
perfeito conhecimento de causa, conhecimento
que abrange a doutrina e o caso concreto ao
mesmo tempo."
Opinião ainda mais remota c muito eloqüente
também é do então jornalista ALUÍSIO ALVES - - hoje
Governador do Rio Grande do Norte — em artigo publicado na "Folha da Manhã", do Recife, a 6 de março
de 1943, em que ele diz de Jarbas Maranhão:
"Impressionante figura de homem, que,
em plena mocidade, já está realizando tarefas
que muitos outros, tão ciosos de sua idade e
de sua experiência, nunca puderam sonhar e
executar."
Nenhum conceito, porém, tão preciso e significativo da tendência e capacidade de Jarbas Maranhão
<le dar-se integralmente, de corpo e alma, aos seus trabalhos e obrigações, sem poupar energias e a própria
saúde, sobretudo se tem diante de si um problema
humano ou social, do que o que se reflete em artigo
escrito a 22 de abril de 1944 na mesma "Folha da Manhã", do Recife, pelo saudoso estadista Agamemnon
Magalhães, que era, como todos sabem, por demais rigoroso e mesmo severo em seus julgamentos sobre a
conduta dos homens púbUicos, seguro e parcimonioso
nas referências e apreciações de suas qualidades. Pois
era dessa forma que ele se expressava, no aludido artigo, a propósito do dirigente da Legião, em Pernambuco:
"Jarbas Maranhão, o incansável Secretário da L.B.A., fixou em admirável oração o
sentido social e humano da creche."
20 —

Oração - - acrescentamos nós - - proferida no lançamento da pedra fundamental da primeira creche
do Recife, tecnicamente organizada, que Jarbas ergueu logo depois em Santo Amaro, bairro de fábricas
e vilas populares c onde construiu, na mesma época,
um ambulatório para assistência médico-soeial, com
um dos mais perfeitos, senão o mais perfeito serviço
de assistência à maternidade e à infância, na capital
pernambucana.
Vimos, assim, acompanhando de perto -- repita-se
• o seu comportamento político. Comportamento
inalterável, nas lutas e representações universitárias;
como oficial-de-gabinete da Interventoria Federal; na
direção da L.B.A. e do SENAI; ria Justiça do Trabalho; como Secretário de Estado; no Congresso; nas
atividades político-partidárias.
Estudante, na Faculdade de Direito do Recife, foi
eleito e reeleito Presidente do Diretório. Exerceu autêntica liderança acadêmica. Promoveu intensa vida
universitária. Estimulou e renovou os processos de
assistência aos estudantes. Lutou pela valorização cultural da classe. Criou o Centro de Debates Tobias Barreto., a Comissão de Serviço Social e Cultura, Curso
de Oratória. Organizou o Foro Acadêmico, a Comissão de Controle de Embaixadas e Excursões para melhorar os padrões de intercâmbio universitário, a que
deu um vigoroso impulso. E destacou ainda a sua gestão, entre outras atividades, instituindo o Centro de
Desportos Universitários e levando a efeito, pela primeira vez, o Teatro do Estudante de Pernambuco.
As revistas e jornais universitái'ios daquela época,
como "Universidade", "Minerva", "Novos Rumos",
"Jornal Estudantino", "Boletim da Casa do Estudante
de Pernambuco", são unânimes em exaltar a atuação
21

difundir o conhecimento das modernas técnicas do
Serviço Social.
Foi também fecundo o seu trabalho, na direção do
SENAI, portando-se com elevação em suas funções na
Justiça do Trabalho e como Secretário de Estado para
os negócios de Interior, Justiça, Educação e Saúde,
quando promoveu reuniões de prefeitos para levantamento dos problemas e necessidades municipais;
quando instituiu as bolsas escolares para os estudantes desprovidos de recursos financeiros; quando extinguiu as taxas ainda existentes a fim de tornar absolutamente gratuito o ensino secundário nos estabelecimentos oficiais; e quando prestigiou o magistério e as
atividades da inteligência e da cultura. Ao seu tempo
de Secretário os técnicos sanitarislas realizaram a reforma do Departamento de Saúde Pública de Pernambuco.
Um dos fundadores do PSD em seu Estado, ViccPresidente do Diretório Regional, coube-lhe interpretar na Convenção de organização do Partido, perante
os convencionais, o programa doutrinário daquela
agremiação. Na linha de frente em todas as refregas
partidárias, homem de luta, há mantido sempre um
sereno e elevado procedimento de educação política.
Tudo, como se vê, definindo um estilo e um comportamento que se distanciam das tricas políticas, que
desprezam o jogo demagógico das manchetes dos jornais, espécie de vedetismo só para causar efeito.
"O Desafio da Fome" revela, ainda, antiga preocupação entranhada em Jarbas Maranhão, desde o
tempo de estudante, no Recife, com os problemas do
Nordeste, a ponto de defender, com grande antecipação, a tese de que o problema nordestino transcende
2-1 -

às soluções puramente regionais para enquadrar-se
numa planificação nacional com a colaboração decidida do Govêrnoi Federal em articulação com os governos locais.
Mostra-se, o Senador Jarbas Maranhão, liberto do
medo e das conveniências daqueles que cedem às injunções e às acomodações, incapazes de apontar os
verdadeiros caminhos.
Ele, neste trabalho, por exemplo, refere corajosamente as causas da fome no Brasil, causas que têm
suas origens mais no colonialismo do que em outros
motivos aludidos por muitos, durante bastante tempo,
em tentativas de despistamento.
Estas palavras com que termina o capítulo "influência da alimentação no comportamento humano"
são, a respeito, bem eloqüentes:
"Sem dúvida, nosso progresso se tem
orientado num sentido muito técnico e pouco
humano, carregando consigo a maldição de
dois terríveis estigmas: a penúria nas massas,
o medo e a indecisão nas elites."
Em outro capítulo, sobre a mudança de orientação do nosso sistema econômico, fixa-se na Reforma
Agrária como eficiente meio capaz de alterar o nosso
panorama rural, dizendo, textualmente, que só através dessa providência a produção será realmente desenvolvida .
"A estrutura agrária brasileira tem que se
fundamentar nos princípios do humanismo
econômico, libertando-se do latifúndio, da técnica primária e dos retardatários processos
coloniais aviltantes do homem. A economia
que ainda se mantém nesses moldes conduz,
— 25

forçosamente, as massas à escravidão e à inferioridade. Torna-se imperioso que o Estado,
complementando e disciplinando a iniciativa
privada, interfira na planificação da ecO'nomia, como um todo, controlando a exportação de produtos alhncntares essenciais, ordenando sua distribuição para o consumo
interno, atendendo, em primeiro lugar, às necessidades vitais do brasileiro. A medida decisiva que nos cabe é traçar para Q, Brasil
diretrizes seguras de uma política ruralista,
em que a reforma agrária será o passo indispensável para o encaminhamento do problema
alimentar, porque, bem orientada, corrige a
monocultura e combate o latifúndio, que oferece em nosso país aspectos impressionantes.
Reforma Agrária que é redistribuição de terras, disseminando a média e a pequena propriedade e a organização de colônias coopera tivistas; facilidade de crédito, de transporte
e armazenamento; mecanização, adubação,
irrigação; assistência médica e educacional ao
agricultor."
Já agora o imperativo da Reforma Agrária, preconizada pelos que realmente desejam alterar e resolver o problema da fome, nas suas raízes, entre eles,
Josué de Castro, Caio Prado Júnior, Pompeu Accioly
Borges, Manuel Diegucs Júnior, Francisco Julião, José
Arthur Rios, Souza Barros, está a um passo de sua concretização. As promessas, ao que tudo indica, vão ser
substituídas pela ação positiva a fim de evitar as inquietações populares, cada vez mais próximas, se o
assunto for deixado em suspenso, sem a adequada
solução.
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Não se pode, evidentemente, esquecer que as lulas
das massas rurais, em face às suas precárias condições
de vida, vêm ajudar o processo de mudança de nossa
arcaica estrutura agrária. "Ninguém ignora — acentua Caio Prado Júnior — é certo, as miseráveis condições em que vive a massa trabalhadora do campo
brasileiro, mesmo em suas regiões mais desenvolvidas
como São Paulo. Mas o que ainda não é suficientemente compreendido é que esses trabalhadores já não
se curvam tão documente, como era, no passado, à
tremenda exploração de que são vítimas, e que paulatinamente vai ganhando terreno entre eles a firme
resolução de pôr termo àquela exploração. Esse é um
fato que um observador mais atento e melhor situado
pode facilmente verificar."

Outro aspecto a salientar no trabalho do Senador
Jarbas Maranhão é a sistematização dos inquéritos realizados sobre a fome no Brasil e, particularmente, no
Nordeste.
A verdade — e isto sobreleva no estudo - - é que
a alimentação em suas implicações médicas, econômicas e mais difusamente sociais, encontra em Pernambuco poderosa fonte de pesquisas. Poderoso manancial para difusão do seu conhecimento no país e fora
dele. A começar por Josué de Castro que projetou o
seu nome, o de Pernambuco e o do Nordeste em todo
o universo através da sua obra, da sua humanística
campanha mundial de luta contra a fome, vale referir,
entre outras contribuições de destaque, em Pernambuco, as pesquisas de Orlando Parahim, Nelson Chaves, Rui Coutinho., Rui João Marques, Geraldo Rosa e
Silva, Vasconcelos Sobrinho, José Nivaldo de Sousa.
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Ainda sob este ângulo o "Desafio da Fome" é de
um magnífico valor informativo., de utilidade indiscutível para aqueles que desejarem um amplo conhecimento do assunto através dos resultados dos inquéritos efetuados na região e no país.
Por tudo isso, o ensaio do Senador Jarbas Maranhão está incluído entre os documentos mais expressivos sobre o flagelo da fome.
Repitamos aqui, pelo sentido de advertência que
contêm, as incisivas e veementes palavras com que ele
finaliza o seu trabalho:
"Um sistema de go<vêrno que aspira atingir às elevadas finalidades do humanismo político, através da democracia política, econômica, étnica e social, não se pode curvar inerte
ante o espectro da fome e da pobreza. Ao povo
brasileiro a fome está em violento desafio.
Ou o regime enfrenta e extingue a penúria
alimentar do país, ou será diluído, derrotado
pela miséria das massas. Destruído pela revolta do povo excitado na fome."
Encaremos, portanto., o depoimento do Senador
Jarbas Maranhão também como um significativo apelo
de sua sensibilidade humana e social a que não podem
faltar todos aqueles - • técnicos, sociólogos, políticos
— que desejam a valorização do homem brasileiro,
pois a extinção da fome, em nosso país, é, por certo,
a medida mais urgente em benefício do povo.
JAMESSON FERREIRA LIMA
Fundador da Sociedade Brasileira de
Alimentação. Delegado Regional no Nordeste da Associação Brasileira de Luta
Contra a Fome (ASCOFAM).
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DESAFIO DA FOME
(Trabalho do Senador Jarbas Maranhão
publicado no Diário do Congresso Nacional, em 17 de julho de 1955 — Com ligeiras modificações c dados estatísticos
mais aproximados desta publicação')

INFLUÊNCIA DA ALIMENTAÇÃO NO COMPORTAMENTO HUMANO E NA
CONFIGURAÇÃO
DA SOCIEDADE

A
alimentação é um fato biológico decisivo na configuração da sociedade humana.
Ninguém ignora que assegurando estabilidade fisiológica ao indivíduo, abrange e atinge profundamente
o todo social, pelo que repercute na economia, na higiene, na política, na cultura.
O clima, a nutrição, os cruzamentos, diferenciam
os homens. As civilizações, em sua maior ou menor
grandeza e peculiaridades, são influenciadas pelo ambiente geográfico, onde os meios de nutrição constituem fatores expressivos. Quando se analisa o homemhabitante, objeto da geografia humana, os meios de
subsistência são valiosos elementos a exigir atenção.
VIDAL DE LA BLACHE, por exemplo, destaca o papel
de certas plantas, entre elas o trigo, o milho, o arroz,
como veículos de civilização geral.
BULNES chega ao extremo de considerar o milho
planta maldita, fator de decadência dos povos, por ele
alimentados; enquanto o trigo, várias vezes, tem sido
apontado como altamente favorável ao desenvolvimento humano. De qualquer forma, é questão tranqüila o valor das condições alimentares no> aspecto
sócio-higiênico das coletividades.
PLATÃO antevira que o alimento podia fortificar ou
debilitar não só o corpo como a alma. Realmente,
— 33

tanto a altura, a longevidade, a aparência dentária,
a disposição física, a saúde e bem assim a personalidade podem ser afetadas pelos hábitos dietéticos.
Com certeza, o comportamento humano e animal
se transforma em face da fome. No homem, quando
faltam os alimentos de maneira drástica, a feição psicológica varia entre a excitação e a depressão, espécie de psicose cíclica, ou entre períodos de alucinações e episódios delirantes. A escassez parcial crônica, constante, por sua vez, condiciona a um estado
permanente de desinteresse, tristeza e apatia. Certas
formas carenciais específicas levam à ansiedade, irritação e até à mania aguda ou demência, como sucede
na pelagra.
Nos campos de concentração da última guerra mundial foi verificado que o regime alimentar de acentuada restrição, alterava a elaboração dos hormônios
sexuais provocando a mudança morfopsicológica no
sexo masculino e amenorreia no sexo feminino. Esse
fato, de recente comprovação científica, já havia sido
referido por GILLMAN e GILLMAN, entre pelagrosos.
As alterações hormonais, na esfera genital, foram
também registradas por V. VIRGIL GHEORGHIU em "A
25.a Hora", quando uma das principais figuras do. romance, internada em campo de concentração, do assunto se aproveita para satirizar com veemência a
civilização.
A verdade é que a carência nutritiva se faz sentir
em todo o organismo: na pele, nos órgãos visuais, nos
aparelhos digestivo, circulatório e respiratório, no sistema nervoso, nas glândulas de secreção interna.
Compreende-se, assim, perfeitamente, porque a
falta dos meios de subsistência, ou sua sensível restrição, atua como obstáculo que impede ou altera o
crescimento normal das populações.
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A fome, já mencionada no Gênesis, do Velho Testamento, na terra de Canaan, assume, vez por outra,
em muitos países, formas dramáticas.
A índia, em 941, 1.022 e 1.033, sofreu fomes tão
severas que províncias inteiras se despovoaram e o
canibalismo se generalizou; e, depois, em 1.770, perdeu, ainda por penúria alimentar, aproximadamente
um terço do seu povo.
Na China, quatorze milhões de pessoas sucumbiram vitimadas por uma epidemia de fome, no ano
de 1849.
Todavia, não somente deve inquietar a tragédia
da fome arrasadora, conduzindo ao estado orgânico
de inanição ou starvation, deprimindo a sociedade,
minando-lhe as energias, arruinando-lhe a capacidade
produtiva; não apenas deve preocupar e afligir essa
fome trágica - - que, como estuda REUTER, não é fenômeno freqüente na civilização ocidental -- fome devastadora, das épocas de convulsão, dos campos de
prisioneiros, dos longos períodos de estiagem, e outros
fenômenos. Deve inquietar, afligir, preocupar, do
mesmo passo, senão principalmente, a fome crônica,
insidiosa, que decorre da falta de determinados princípios nutritivos, que pode não chamar a atenção do
observador comum, mas acarreta, por igual, desastrosas conseqüências à coletividade.
É a fome dos que comem todos os dias na ilusão
de se haver alimentado.. Não é sempre a fome calórica, mas é sempre a fome específica; não é sempre a
fome total, mas é sempre a fome parcial. Mesmo a civilização contemporânea, apesar de marcantes conquistas técnicas e científicas, continua se revelando
incapaz de resolver esse problema: o mais elementar
das necessidades humanas.
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Entre os chineses, cerca de 50% (cinqüenta por
cento) da mortalidade devia-se à fome crônica.
Para a comissão de técnicos do Milbank Memorial
Fund com exceção, talvez, das psicoses, a subnutrição
é a doença mais freqüente na humanidade.
Sem dúvida, nosso progresso se tem orientado
num sentido muito técnico e pouco humano, carregando consigo a maldição de dois terríveis estigmas:
a penúria nas massas, o medo e a indecisão nas elites.

SENTIDO DETERMINANTE DA NOSSA EVOLUÇÃO. CONSEQÜÊNCIAS DO LATIFÚNDIO E DA
MONOCULTURA
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OALIENTA-SE o Brasil dentre os países pior alimentados. Triste condição que ó um desafio tremendo à
nossa cultura e sensibilidade, ferindo a consciência de
quantos, animados do ideal democrático ou de concepção humana da vida, almejem a valorização da
gente brasileira.
A observação cheia de colorido e entusiasmo do
primeiro cronista ao tocar o solo novo, de que "a terra
é em tal maneira graciosa que em se querendo aproveitar dar-se-á nela tudo", não tardou a ser desmentida pelos fatos. O regime de chuvas, as condições topográficas e as características do. solo desfizeram
rapidamente tão otimista impressão.
Só através de ingentes esforços pôde o colono
firmar em nosso, pais um tipo impar de civilização nos
trópicos, não sem alterar profundamente a paisagem c
praticar graves erros, cujas conseqüências ainda hoje
perduram.
Não se justificaria continuasse o processo econômico dentro daquela mesma técnica do fcudalismo
colonial que contribuiu para "desbaratar nosso patrimônio somático, pelas deficiências sanitárias do meio
e, sobretudo, pela desnutrição, pela miséria", na expressão de ALVINO DE PAULA.
CAIO PRADO JÚNIOR refere que a evolução de um
povo está na dependência de um sentido determinante.
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A aventura do lusitano, em busca irrefreável de
riqueza, sua competição comercial para manter a supremacia da cana, marca o. sentido determinante de
nossa evolução.
"Foi o açúcar o motivo da colonização, isto é, o
fator a prender o homem à terra... Onde chegava o
elemento, colonizador lançava logo as sementes da
cana. Era como que o grude para fixá-lo" — observa
MANUEL DIEGUES JÚNIOR, em magnífico ensaio sobre o
Nordeste agrário.
O colonizador obedeceu, antes de tudo, ao objetivo da produção de riquezas exportáveis, não de bens
de uso e consumo. Essa a constante que condicionou,
desde o início, o processo de nosso desenvolvimento.
Infelizmente, porém, os resultados dessa política vêm
comprometendo até hoje, o núcleo psicossociológico do
brasileiro.
Assim é que SÉRGIO BUARQÜE DE HOLANDA, em "Raízes do Brasil", indaga se, por acaso, a ânsia de prosperidade sem custo, de títulos honoríficos, de posições
e riquezas fáceis, não é bem uma das manifestações
mais cruas do espírito de aventura, responsável por
todas essas fraquezas e com influência decisiva em
nossa vida nacional.
O que ela é, sem dúvida, é uma decorrência da
mentalidade colonial, que se firmou nos alicerces viciosos da monocultura e latifúndio, da ganância e trabalho escravo, sobre os quais se levantou a organização social do Brasil, sobretudo no Nordeste.
O erro da colonização, menos um erro que um imperativo da época, tornou-se ainda mais grave quando,
por força da exigência de braços livres para o industrialismo nascente e seus reflexos de humanitarismo
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liberal no terreno político, o escravo passou a ter, ao
menos juridicamente, o status de homem livre.
A esse acontecimento, que agravou o desequilíbrio da economia agrária, seguiu-se, no Nordeste, a
decadência do engenho, debilitado quando não absorvido pela usina, que, na prática da cultura extensiva,
ampliava cada vez mais o latifúndio, esterilizando' a
terra, incorporando párias. De tal forma que VASCONCELOS SOBRINHO chega mesmo a pretender que o engenho central, ao invés da usina, teria salvo a estrutura econômica e social ruralista e mantido o equilíbrio da riqueza melhor distribuída.
Aliás, em todos os lugares onde se firmou a monocultura absorvente, sobretudo da cana, seguiu-se-lhe
como corolário a expansão do pauperismo. Os exemplos são os mais ilustrativos: Cuba, índias Ocidentais,
Porto Rico, Luisiânia.
Em Porto Rico — um dos mais expressivos documentários da fome — os espanhóis não desenvolveram demasiado a monocultura canavieira por considerarem as condições do solo pouco favoráveis. Os
estadunidenses, porém, ao dominarem a ilha, reduziram, aos poucos, os duzentos e cinqüenta engenhos
encontrados a algumas grandes usinas, controladas por
altos capitalistas, num processo de deformação da
economia insular, em que a concentração de riqueza
contrastou com a generalização da miséria. Não há
como esconder que, para o nativo, o contacto com o
colonizador branco foi como que o encontro do lobo
com o cordeiro.
Contraditòriamente, o mesmo açúcar que adocicou a vida de uma elite que se locupletava de seus
lucros, quase sempre à distância, tornou ainda mais
amargas as condições de existência dos trabalhadores
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que, na agricultura e na indústria, o produziam; criou
o escravo legal e depois o pária, outra espécie de escravo —- o escravo social; impôs salários de fome, inferi orizou as massas.
No Brasil, a monocultura marcou a terra de lado
a lado. No Nordeste, a cana; no Leste, o cacau; no
Sul, o café; o exclusivisino da borracha caracterizou
o Extremo-Norte.

A FOME NO NORDESTE AÇUCAREIRO
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A ZONA do Nordeste açucareiro, a fome sempre teve
um caráter endêmico.
A base da alimentação firmou-se na farinha de
mandioca, no milho, nas comidas de origem africana,
na caça e na pesca. A esterilização prejudicou o plantio de frutas e verduras, tão necessárias à harmonia
dietética.
"O português no Brasil — assinala GILBERTO FREYRE
— teve de mudar quase radicalmente o seu sistema
de alimentação, cuja base se deslocou com sensível
déficit, do trigo para a mandioca, e o seu sistema de
lavoura, que as condições químicas e físicas do solo,
tanto quanto as de temperatura ou de clima, não permitiram fosse o mesmo doce trabalho das terras portuguesas ... Na formação de nossa sociedade, o mau
regime alimentar decorrente da monocultura, por um
lado, e por outro da inadaptação ao clima, agiu sobre
o desenvolvimento físico e sobre a eficiência econômica do brasileiro, no mesmo mau sentido do clima
deprimente e do solo quimicamente pobre... A mesma
economia latifundiária e escravocrata que tornou possível o desenvolvimento econômico do Brasil, sua relativa estabilidade em contraste com as turbulências
nos países vizinhos, envenenou-o e perverteu-o nas
suas fontes de nutrição e de vida... Muito da inferioridade física do. brasileiro, em geral, atribuída toda
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à raça, ou vaga e muçulmanamente ao clima, deriva-sc do mau aproveitamento de nossos recursos naturais de nutrição, os quais, sem serem dos mais ricos,
teriam dado para um regime alimentar mais variado
e sadio que o seguido pelos primeiros colonos e seus
descendentes, dentro da organização latifundiária e
escravocrata. É ilusão supor-se a sociedade colonial,
na sua maioria, uma sociedade de gente bern alimentada."
Prosscguindo em sua análise, o autor de Casa
Grande & Senzala ressalta que a alimentação da família colonial brasileira, dos engenhos e das cidades,
surpreende pela má qualidade, pela pobreza de proteínas de origem animal, pela falta de vitaminas, de
cálcio e outros sais minerais, desde que se acentuou
ante a pressão, de uma influência econômico-social •—
o monocultura - - a deficiência das fontes naturais de
nutrição, que a policultura teria atenuado ou mesmo
corrigido e suprimido, através de esforço agrícola regular e sistemático.
Os próprios senhores-de-engenho nutriam-se deficientemente. Faltava-lhes o leite na dieta.
A expansão da monocultura litorânea atrasava o
desenvolvimento da pecuária, de que foi reflexo a pequena quantidade de carne de boa qualidade, mesmo
para os mais abastados.
Essa pobreza alimentar, que se enraizou desde
tempos remotos, veio se agravando em face de novos
fatores que surgiam.
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NO NORDESTE SEMI-ÁRIDO
(NECESSIDADE
DE UM PLANEJAMENTO PARA RECUPERAÇÃO
E DESENVOLVIMENTO DO POLÍGONO
DAS SECAS)

N,o nordeste, onde se verifica

um estado, de penúria permanente, a situação ainda mais se agrava nos
períodos de seca.
Então a fome assume um caráter agudo. A morte
vai perseguindo os retirantes na trajetória fatídica.
As epidemias campeiam; a tuberculose aumenta; o
tracoma registra curvas ascendentes.
O farmacêutico RODOLFO TEÓFILO, que acompanhou a tremenda seca de 1877 a 1879, anotava, em livro
publicado em 1883, entre outros efeitos da estiagem
nas populações vitimadas, as trágicas manifestações
de carência alimentar nos flagelados, salientando o
surto de beribéri.
E antes dele, já o Padre FERNÃO CARDIM, em seu
Tratados da Terra e Gente do Brasil, relatava que "no
ano de 1583, houve tão grande seca e esterilidade nesta
província (coisa rara e desacostumada, porque é terra
de contínuas chuvas) que os engenhos d'água não moeram muito tempo. As fazendas de canaviais e mandioca muitas secaram, por onde houve grande fome,,
principalmente no sertão de Pernambuco, pelo que
desceram do sertão apertados pela fome, socorrendo-se aos brancos quatro ou cinco mil índios. Passado, porém, aquele trabalho da fome, os que puderam se tornaram ao sertão, exceto os que ficaram em
casa dos brancos ou por sua, ou sem sua vontade".
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Fala-se em uma seca anterior que provocou a
saída dos indígenas da zona dos sertões do Alto São
Francisco, ainda em 1499-1500. Deve ser essa a mais
antiga referência ao fenômeno cíclico das secas.
No período colonial encontramos a repetição do
fenômeno em 1604-1606; 1614-1615; 1651-1652; 16921693; 1707-1711; 1720-1721; 1723-1727; 1735-1737; 17441745; 1748-1751; 1771-1772; 1776-1778; 1783-1784; 17901793; 1803-1805; 1808-1809; 1819-1820. E no Brasil independente: 1824-1825; 1829-1830; 1833-1835; 1845-1846;
1877-1879; 1888-1889; 1898-1900, sem falar nas de nosso
século, por demais conhecidas.
Entretanto — é doloroso constatar - - periodicamente as secas, ainda hoje, continuam atingindo os
brasileiros da região nordestina.
As populações sertanejas — localizadas, na sua
maioria, em zonas de nível primário de civilização,
sem água, sem luz, sem saneamento, sem transporte,
sem produção compatível - quando abaladas pela
seca, ficam à mercê do acidente, em face de suas precárias condições sócio-econômico-culturais.
A flagelação, o êxodo, as doenças, imediatas conseqüências do fenômeno climático, são fatores que resultam em crise permanente, pelo reflexo desfavorável no nível de progresso, já tão rudimentar na coletividade sertaneja.
A prolongada estiagem, observa VASCONCELOS SOBRINHO, é a causa da morte da vegetação, da inexistência do solo, e da desertização do ambiente.
Pode-se medir, assim, o impacto da repercussão
do fenômeno no meio social e econômico.
A escassez de chuvas impondo o quadro desolador.
Quantas vezes cruzei os sertões adustos de meu
Estado, das margens do São Francisco aos contrafor50 —

tes da Serra do Araripe e pelo centro do sertão., onde
a natureza física parece ser ainda mais hostil.
Tenho nos olhos e fixada no espírito e no sentimento a marcante paisagem física e humana, a perturbadora impressão daquelas paragens.
É um céu cheio de nuvens brancas, onde a gente
identifica o conceito de WILDE. de a natureza copiar a
arte.
Não parece um firmarnento que se contemple, horizonte que se divise; sugere um céu pintado.
E sob a beleza desse céu de uma intensa luz, a
beleza trágica de um cenário cinzento e desolado, de
árvores despidas, de galhos secos num simbolismo de
braços definhados e erguidos, suplicando...
Cenário do sertão nordestino ! Solitário, sedento,
estorricado, onde só os mandacarus dão sinal de vida.
Sertão flagelado, estéril, basta cair-lhe uns pingos
d'água, e do fogo de suas entranhas fecundadas desabrocha uma vegetação nova, rebenta todo de verde.
Sertão de populações heróicas. Das migrações
pungentes.
Sertão do casaca-de-couro, do vaqueiro, do homem
em perfeita integração com a gleba.
O sertanejo tem o fetichismo da terra. A terra é
sua carne, seu sangue, sua vida, é mais, sua alma, u'a
mística, um fanatismo mais poderoso que Anlônio
Conselheiro e Padre Cícero.
Vem a seca e morre-lhe o gado, a roça, tudo ele
perde. O sertanejo sofre. Mas é a retirada, o abandono da terra, sua maior tragédia, sua cruciante expiação...

E um dia ele volta, sorumbático, interiorizado, na
alma a mesma beleza e a opulência do sofrimento da
terra.
Volta para a grande luta do sertão.

O problema da seca é um problema de fome.
É um problema de política econômica. Seca significa queda de produção, perda dos fatores de rendimento e trabalho. Seca significa desemprego. Significa miséria. Depressão. Morte. No flagelo de 1932,
segundo o relatório da Inspetoria de Obras Contra as
Secas, morreram 22.616 pessoas; e, cm 1877, somente
no Ceará, 119.000.
Diz JOSÉ AMÉRICO: "É simples a definição. Deixando de chover cessa a produtividade da terra. Abandonadas as áreas agrícolas, sobrevém o desemprego
rural e apresenta-se a terrível alternativa: a emigração, ou as obras públicas... E a seca é niveladora.
Os pequenos fazendeiros chegam a um estado de
exaustão que os obriga a dispensar o pessoal e a pedir
colocação. É uma agonia silenciosa. Só pedem o que
fazer para viver. Nós aqui, tendo tudo. sentimos falta
de tudo. Eles só têm uma necessidade: só precisam
comer. Não é mais propriamente seca, apesar da falta
de chuva. É pobreza e esgotamento. Se ainda há céticos, podemos ir até lá. Vamos ver a terra morta, sustentando uma gente semimorta".
Todo o plano que visar a recuperação do Nordeste tem que cogitar profundamente do problema
das estiagens. O seu tratamento - - escreve LOPES DE
ANDRADE - - comporta uma solução sociológica e cientifica .
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Em termos gerais, a irrigação das regiões assoladas é o passo definitivo para superar os efeitos dos
estios.
M. RIBEIRO acredita que a recuperação da zona
nordestina se obtém na média açudagem. Em qualquer sítio - - acrescenta ele - - onde houver um desses
mananciais a seca não provocará os seus terríveis reflexos, porque a população, e a lavoura estarão a
salvo dos males originários da falta do precioso liquido.
O pequeno açude, para JOSÉ AMÉRICO, é o fixador
providencial. "Se a seca chega a esgotá-lo, o fundo
de lama ou de areia ainda sustenta a cultura de subsistência, como único refrigério dos maus tempos. Se for
bem alimentado, com barragem de boa altura e bastante profundidade, poderá atravessar mais de dois
anos de estiagem. O mais difícil é educar, reformar
a mentalidade. E todo homem do sertão tem fé no
açude particular. Todos desejam essa cooperação
como um presente do céu... O problema das terras
secas será sempre, logicamente, um problema d'água...
Toda a água será pouca: as barragens de retenção
das enchentes; barragens sucessivas no mesmo rio;
os aterros das estradas de ferro e de rodagem; os
ininadouros das serras; os barreiros dos planaltos; a
gota d'água oculta sob as pedras... A água é a chave
desse problema cruciante... de uma comunidade sacrificada com direito a medidas protetoras e planos
de recuperação".
Lamentável é, portanto, que o flagelo somente
seja atacado, com energia, ante a agressividade de
sua presença, quando se fazem sentir, em toda aspereza, os seus efeitos catastróficos. A assistência, em
tais ocasiões, é apenas um paliativo, por melhor boa— 53

As secas não são um problema de região, apenas.
São um problema de amplitude nacional.
O fenômeno se projeta por mais de um milhão de
quilômetros quadrados, alcançando grandes frações
da população brasileira (vinte milhões) .
São sensíveis e amplas suas repercussões, e não é
preciso insistir sobre o que representa, para o interesse econômico, social e até militar do país, o desenvolvimento do Nordeste.
Em uma política de lula contra os fatores depressivos do polígono há que considerar não só as medidas de emergência, mas sobretudo as de caráter
permanente, planificado, visando a organizar racionalmente a economia da região, de modo compatível
com as suas peculiaridades.
De uma vez por todas, encaremos as secas como
fator de degradação do Nordeste e também do país;
não apenas como razão de auxilio e generosidades,
nem mesmo através de planos açodados, até por isso
incompletos, nas fases agudas da inclemência.
Encaremo-las, sim, como sério problema de governo — grave problema do Estado brasileiro, que deve
resolvê-lo, como o há de resolver.
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INQUÉRITOS, PESQUISAS, DEPOIMENTOS
SOBRE OS DESEQUILÍBRIOS NUTRITIVOS
NO BRASIL

E,
/ M nossos dias, os técnicos, através de pesquisas e
inquéritos, têm demonstrado que os desequilíbrios nutritivos no Brasil, assumem as mais variadas formas
e matizes.
A primeira jornada de pediatria e puericultura
'Rio de Janeiro, outubro de 1948) inclui, entre as suas
conclusões, essas duas que transcrevemos:
l.a) "Fora da camada privilegiada, são
más as condições de alimentação da criança
brasileira, na atualidade. Os regimes alimentares são quase sempre pobres de proteínas,
gorduras, sais minerais e vitaminas, e não
chegam para a cobertura das necessidades calóricas mínimas. Concorrem para tanto a ignorância e o pauperismo."
2.a) "As crianças que freqüentam OwS
nossos ambulatórios de pediatria, na sua grande
maioria, apresentam estado nutritivo que deixa
muito a desejar. No mínimo, setenta a oitenta
por cento estão em hipotrofia. Somente aquelas que têm menos de 4 meses, e vivem ainda
no regime de alactamento natural exclusivo,
podem ser consideradas como eutróficas, com
critério não muito rigoroso de avaliação do
estado de nutrição."
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JOSUÉ DE CASTRO, em "Geografia da Fome", acusa
perturbações nutritivas ao longo de todo o território
brasileiro: a subnutrição no Gentro-Oeste e ExtremoSul, as epidemias de fome no Sertão nordestino, a fome
endêmica na área amazônica e no> Nordeste açucareiro.
RUY COUTINHO, por sua vez, através de investigação nas áreas em que dividiu o Brasil, conclui pela
afirmativa de que o nosso país é, na sua maior extensão, mal alimentado por causa da monocultura e do
exclusivismo econômico, e somente onde a policultura
tem conseguido certo desenvolvimento, a dieta apresenta algum equilíbrio e variedade.
O homem brasileiro é - - diz ALOEDO COUTINHO em geral, subnutrido crônico, e vive e trabalha em
míseras condições de conforto e salubridade.
Efetivamente os inquéritos consultados são unânimes em documentar o desequilíbrio dietético de nosso
povo.
Em 1934, JOÃO DE BARBOS BARRETO, A. Moscoso e
N. SOEIRO, indicavam que a alimentação dos escolares
do Rio de Janeiro era merecedora de crítica.
Em São Paulo, ALMEIDA JÚNIOR demonstrou a insuficiência dietética.
JORGE DE QUEIROZ MORAIS assinala que cerca de metade da população desse Estado vive miseravelmente,
vegetando sem ideal, corroída por endemias e mal alimentada.
Outro pesquisador paulista, POMPÈO DO AMARAL
(1945), investigando as condições alimentares de 5.053
pessoas, estabelece que a ração média do paulistano,
em confronto com a ração-padrão, apresentava déficit
de proteínas e particularmente de proteínas animais,
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déficit de gorduras e excesso de hidrocarbonados, falta
de cálcio e de todas as vitaminas.
A propósito desse inquérito, CAIO PRADO JÚNIOR
acentua que as conclusões se referem sobretudo ao
setor mais próspero do país, e onde a população goza
do mais alto padrão de vida, acrescentando com razão:
"fora de São Paulo a posição do problema alimentar
brasileiro é ainda muito pior".
Com efeito, em Pernambuco, JOSUÉ DE CASTRO
(1934) apurou que a média do salário de 2.585 trabalhadores do Recife era Cr$ 3,70 e com isto o operário
vestia, alimentava-se e dava residência a mais de 4
ou 5 pessoas de que se compunha a família. "Em Pernambuco (e falando-se do Recife fala-se do> Brasil
inteiro, exceto alguns setores do Rio e São Paulo) tem
o trabalhador de gastar 71,6 por cento do que ganha
com a alimentação, e nem assim se alimenta, porque
na realidade o que faz é morrer lentamente de fome,
e com ele, o mais é que a raça também vai definhando."
JAMESSON FERREIRA LIMA, no ano de 1936, em moradores de mocambos em Santo Amaro (Recife), verifica que em 15 por cento aproximadamente, dos mocambos visitados, a penúria era incompatível com a
condição humana; o salário todo dedicado à alimentação era insuficiente para manter uma quota racional dos valores nutritivos; os alimentos mais usados
eram charque, farinha, feijão, pão, café e toucinho;
ausência de consumo de leite e queijo; consumo reduzidíssimo de manteiga, carne verde, ovos, frutas e legumes .
Em conferência realizada na Sociedade dos Internos dos Hospitais do Recife, em 1938, Rui COUTINHO
apresenta as seguintes conclusões sobre a alimentação
popular: das 666 famílias atingidas pela sua investi— 61

gação, 49,6 por cento não consumiam leite; 21 por
cento consumiam entre 450 e 500 gramas diárias; 12,3
por cento entre 250 e 300 gramas; o consumo per capita
encontrado foi de 47,5 gramas; 62 por cento das famílias não consumiam ovo; a carne verde só era usada
pela maioria das famílias pobres aos domingos; consumo de frutas e legumes, muito reduzido.
Na cidade de Salgueiro (Pernambuco) ORLANDO
PARAHYM (1941) observa que as crianças de condições
sociais precárias estavam submetidas habitualmente a
verdadeiro estado de subalimentação. E, em 1944, analisando o problema alimentar no sertão nordestino,
evidencia que os defeitos alimentares das classes pobres, na região, agravados até à fome quase absoluta
na época da seca, facilitam a eclosão da tuberculose,
determinando maior letalidade por essa moléstia consuntiva nos anos de flagelo.
GILBERTO DA COSTA CARVALHO, em estudo realizado
na Delegacia Regional de Saúde, 5.a Região, aponta
a precariedade da situação alimentar em Pernambuco.
Quatro anos depois, NELSON CHAVES, em pesquisa
feita para verificar as condições econômicas e sociais,
ao lado do panorama alimentar de operários da "Pernambuco Tramways", serventes da Faculdade de Medicina e operários de fábricas, anota que as condições
de alimentação vêm se agravando. As quotas de proteínas, gorduras, elementos minerais e vitaminas são
excessivamente baixas, incompatíveis com um período de vida mais ou menos longo, normal. Em outro
trabalho (1948), opina que há subalimentação na zona
sertaneja, mesmo independentemente das secas.
JAMESSON FERREIRA LIMA, na Diretoria do Departamento de Medicina Social, da Legião Rrasileira de
Assistência, em Pernambuco, constata em 9.032 doen62 —

tcs de ambulatório - - no período de março de 1943
a março de 1946 — 1.940 casos ligados a desajustamentos nutritivos. De 832 doentes hospitalizados pela
L.B.A., no mesmo período, 372 apresentavam perturbações condicionadas à deficiente alimentação. E observa ainda que, no "Ambulatório Jarbas Maranhão"
(Slo. Amaro, Recife), durante os anos de 1948 e 1949,
as condições de habitação dos moradores do bairro haviam sensivelmente melhorado, com as vilas populares,
mas persistia a mesma situação alimentar que ele verificara cm 1936. A mesma ou mais agravada, porque
certos alimentos, a exemplo do charque, em face da
elevação do preço, começavam a decair no uso da alimentação popular. Também, cm 800 gestantes examinadas no aludido ambulatório, na mesma fase, e em
600 crianças -- entre 1948 e 1951 — destacou-se a carência de ferro cm mais de 70 por cento de todos os
examinados, seguida de deficiência da riboflavina (vitamina B2) que é uma forma carencial das mais freqüentes nas zonas pobres de todo o Estado.
JOAQUIM DA COSTA CARVALHO e JAMESSON FERREIRA
LIMA, em trabalho apresentado ao 7.° Congresso Brasileiro de Higiene (São Paulo, dezembro, 1948) chamam
a atenção para a penúria alimentar em Pernambuco,
conduzindo, umas vezes, à carência única e à policarência, de fácil evidência diagnostica, e ainda à carência
frusta, nas formas a que SEBRELL chamou de pré-clínicas ou das lesões bioquímicas.
Na cidade de Flores (Pernambuco), o mesmo e
último pesquisador constata, em 1949, que o aumento
espetacular no preço dos gêneros de primeira necessidade, oscilando entre 200 a 450 por cento, tornava bastante precária a possibilidade de aquisição daqueles
gêneros.
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Em 1951, AGAMEMNON MAGALHÃES recomenda - estender a merenda escolar aos Grupos do interior onde
a subnutrição é flagrante.
ORLANDO PARAHYM, em 1952, encontra sinais clínicos denunciadores da carência nutritiva, com acentuada freqüência, na zona sertaneja do Nordeste.
ANTÔNIO FIGUEIRA assevera que o estado de nutrição de nosso povo é dos piores, e só não tememos confronto com a China e a índia.
MARCOS SUASSUNA considera que a fome parece ser
um estado obrigatório para o povo brasileiro.
NELSON CHAVES insiste em que sobre carência nutritiva possuímos tudo.
RUY JOÃO MARQUES chama a atenção para a pobreza
alimentar, que é infelizmente inegável em quase todas
as camadas sociais da capital de Pernambuco.
JAMESSON FERREIRA LIMA declara que a fome é o
elemento negativo mais poderoso de nossa realidade
social.
Em 1953, os técnicos da F.A.O. — que estiveram
em Pernambuco para observar as condições de nutrição do povo, entre eles o grande nutrologista Dr. Waterlow — verificaram a precariedade nutritiva da população pobre do. Estado.
Assim não resta dúvida, ante a opinião unânime
dos estudiosos do problema da alimentação, que o povo
brasileiro sofre terrivelmente as conseqüências da
f orne.

64 —

ANÁLISE 1NTERPRETATIVA DAS CAUSAS DA
FOME. PREVALÊNCIA DO FATO ECONÔMICO
SOBRE O GEOGRÁFICO

u

MA realidade salienta-se na análise interpretativa
das causas da fome: resulta muito mais do fato econômico que do fato geográfico.
A fome é filha da pobreza. Essa assertiva trivial,
é ressaltada por GILLMAN E GILLMAN na sua investigação entre os africanos malnutridos; e, entre nós, em
Pernambuco, por exemplo, mais uma vez, verificada
por JAMESSON FERREIRA LIMA.
De fato, observou este que em 1.400 industriários, na sua grande maioria operários das fábricas do
Recife, com a dieta básica de feijão, charque e café,
39% apresentavam sinais aberrantes de perturbações
nutritivas, às vezes chegando até à fase de inanição
completa.
De igual forma, registra que, no. "Ambulatório
Jarbas Maranhão", no Recife, o diagnóstico prevalente
nas gestantes e crianças, durante cinco anos consecutivos, é a subnutrição.
Todavia, em 18.788 doentes, anotados na seção
de Clínica Médica do IAPC (1949-1950) em condições
econômicas relativamente melhores, a carência nutritiva, em suas várias formas, apenas é constatada em
menos de um por cento.
Pensa o mesmo estudioso que os dados colhidos
no IAPC podem não expressar, realmente, em cará- 67

ter absoluto, o estado nutritivo dos comerciados examinados, mas deixam patente que aqueles sinais carenciais típicos, tão freqüentes entre os industriários
e os assistidos da LBA, que levam ao fácil diagnóstico, são menos encontrados na classe dos comerciários, onde é menos baixo o nível econômico e social;
e, acrescentamos, mais elevado o nível cultural.
Na verdade, o industriário, com o salário mínimo
adotado para o Recife, não pode satisfazer às necessidades alimentares de uma família média de cinco a
seis pessoas. O Quadro n.° l que transcrevemos, do
Departamento Estadual de Estatística (Pernambuco),
é um expressivo comprovante do que afirmamos.
Em toda a América do Sul, de modo geral, a carência nutritiva primária, ou seja a que se relaciona
com a falta dos princípios alimentares, por insuficiência dietética, explica-se pela sua história econômica.
Isso bem se comprova no Brasil, onde a monocultura do açúcar, a monocultura do cacau, a monocultura do café, o exclusivismo extrativo da borracha,
propiciaram a precariedade alimentar do homem brasileiro .
São Paulo só se livrou dos efeitos negativos do
cultivo cafeeiro — esclarece JOSUÉ DE CASTRO — porque os japoneses, aproveitando as terras já esgotadas
pela agricultura nômade do café, desenvolveram a policultura, em torno da cidade, melhorando o abastecimento e o padrão nutritivo da população.
Nas condições de nossa economia, é impossível cogitar da mudança radical da situação alimentar do
povo.
Veja-se a percentagem de nossas terras utilizadas
com lavouras, segundo o Censo de 1950 — apenas
de 8,22, sendo que permanentes 1,90.
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ÁREA SEGUNDO A UTILIZAÇÃO DOS ESTABELECIMENTOS
AGROPECUÁRIOS DO BRASIL

(Dados do Censo de 1950)
N.° de estabelecimentos recenseados era 1950: 2.064.642.
Área total recenseada: 232.211.106 ha
Área total utilizada c/lavouras: 19.095.054 ha
f permanentes: 4.402.426 ha
Sendo \
( temporárias: 14.692.631 ha

100%
8,22
1,901
\ 8,22
6,32 J

Áreas de pastagens: 107.633.043 ha
Áreas de mata: 55.999.081 ha

46,35
24.12

Terras incultas: 34.310.721 ha

14,78

"O nosso consumo de carne é de 54 quilogramas
per capita e por ano, enquanto que este consumo
atinge a 136 quilogramas na Argentina, 107 na Nova
Zelândia, 62 nos Estados Unidos da América, 64 na Inglaterra e 57 na Dinamarca. O consumo do leite é ridiculamente insignificante: 37 litros por ano, ou seja,
cerca de 100 gramas por dia. Tal consumo atinge as
cifras de 164 litros na Dinamarca, 108 nos Estados Unidos, 101 na Austrália e 95 na França. Igual insignificância encontramos no. consumo das demais fontes
de proteínas, queijo e ovos: 600 gramas de queijo,
quando na Dinamarca se consome 5,5 quilogramas.
A manteiga é consumida entre nós na mesma quantidade que o queijo, 600 gramas, enquanto os Estados
Unidos, a Inglaterra e a Dinamarca consomem, respectivamente, 18, 10 e 8 quilogramas. O consumo dos
restantes alimentos protetores ocupa idêntica posição
nos quadros estatísticos mundiais: é o mais baixo do
mundo.."
Essas referências numéricas do autor de Geografia da Fome, em alguns aspectos, são menos gritantes
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que as recolhidas na Documentação de CASTRO BARRETO :
"O consumo de carne per capita para a população dói Brasil é de 14 quilos anuais ou sejam 38 gramas diárias; os argentinos com a sua população de
16 milhões de habitantes dispõem de um rebanho de
mais de 33 milhões em cabeças bovinas, e nós, que somos
quase 53 milhões, dispomos de um rebanho de 35 milhões
e meio; a média do rendimento de boi abatido na Argentina foi, entretanto, de 266 quilos e para o nosso
boi abatido foi de 166 kg. Enquanto 12.958.207 argentinos consumiam 1.495.000 toneladas de carne,
41.565.000 brasileiros consumiam 625.364 toneladas,
isto é, cabem a um argentino 115,40 quilogramas e a
um brasileiro 14 quilogramas, menos de 10% por ano,
ou sejam, 38 gramas diárias (1939). O consumo per
capita, na capital da República, vem caindo: era de
160 gramas diárias em 1941, e já em 1945 passou a
130 gramas. O abate foi, no rebanho desse país irmão,
de 23,8 (capacidade de renovação anual), o nosso
atingiu a 13,3 por cento, com grande sacrifício, ao
ponto de se tornar necessário, um decreto sobre a matança de vacas e novilhas. Tudo isto é prova de que
não somos ainda um país criador, habilitado à exportaçãf) de carnes, não obstante nossa exportação de
carne congelada e resfriada haja subido de 8.514 toneladas em 1915, para 140.639, em 1940. Daí em diante,
verificou-se crise de abastecimento interno de carne e
proibição de exportação, ou melhor, sua redução que
fez cair a média anual para 37.790, de 1944-1945."
Pelo Quadro n.° 2 transcrito de RUBENS SIQUEIRA
sobre o consumo per capita e por ano dos principais
gêneros alimentícios de 1920 a 1942, nota-se que em

certos períodos cai o consumo a despeito do aumento
da população.
Em Minas Gerais, em 1947, a produtividade do
Estado comparada com a de outros países é excessivamente baixa. A batata inglesa que na Europa atinge
a produção de 30 a 40 mil quilos por hectare, em Minas
não c superior a 10 mil quilos. O milho, uma das culturas fundamentais da fazenda mineira rende em média 1.300 quilos por hectare. Nos Estados Unidos se
procura obter 15 mil quilos na mesma área. Em Minas
üerais, no ano de 1947, a produção estava em queda.
No Estado de Pernambuco constata-se que de 1944 a
1951 a produção agrícola registrada é quase a mesma,
notando-se, vez, por outra, oscilações para menos. (Ver
Quadro n.° 3, com dados até 1957.)
Comparando-se a produção do milho e da batata
inglesa entre Minas Gerais (1947) e Pernambuco (1949),
por hectare, observa-se que Pernambuco apresenta
muito menor rendimento. Assim é que, neste Estado,
a batata inglesa não chega a 2.400 quilos por hectare
e o milho rende apenas 660 quilos. Quanto ao arroz,
Pernambuco, atinge apenas a produção de 1.1.40 quilos
por hectare, o café 460, o feijão 540, a raiz de mandioca 12.000 e o tomate 7.989 quilos por hectare.
A produção animal também é bastante insuficiente,
em relação à população. (Ver Quadro n.° 4, com dados
até 1958.)
No. que se refere ao ano de 1953, a estimativa do
consumo no Estado foi a constante do Quadro n.° 5.
Em relação à população, o consumo per capita
e por ano (1953) do arroz é 3,9 kg, da batata inglesa
é 0,171 kg, do café em grão 5,6 kg, da banana 153,47
frutos, do charque 10,1 kg, da farinha de mandioca
148,2 kg, da farinha de trigo 17,3 kg, do feijão 13,2 kg,
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da laranja 44,1 frutos, da manteiga 0,7 gramas, do
milho em grão 40,5 kg e do tomate 16,7 kg.
Na Bahia, THALES DE AZEVEDO, em 1943, estudando
a situação alimentar em Salvador, registra a sensível
deficiência de protídios de origem animal. Esse déficit
ele atribui à redução de matança do gado vacum, porcino e ovino, diminuição das importações, reduzida a
produção de pescado e aves, leite e ovos, progressiva
majoração dos preços.
Naquele ano, um habitante de Salvador dispunha
por dia de oito gramas de protídios, não alcançando
sequer as 9,5 gramas que uma criança de dois anos
exige diariamente para seu desenvolvimento.

NECESSIDADE DE MEDIDAS
SISTEMÁTICAS
E EFICAZES. DIFICULDADES NA SUA
APLICAÇÃO

com o problema alimentar se relacionam outros da
maior importância a exigir estudos e soluções em
conjunto, muitas delas apontadas, com maior ou menor penetração neste ou naquele sentido, por sociólogos, médicos, técnicos e políticos que se dedicam ao
assunto.
Gilberto Freyre, Josué de Castro, Ruy Coutinho,
Peregrino Júnior, Jamesson Ferreira Lima, Dante
Costa, Silva Melo, Castro Barreto, Álvaro Ribeiro, Orlando Parahym, Nelson Chaves, Vasconcelos Sobrinho,
Rubens Siqueira, Moura Campos, Thales Azevedo, Pompêo do Amaral, A. Moscoso, Nestor Duarte, José Américo, Thalino Botelho, Alvino de Paula, Lopes de Andrade, Êdísori Cavalcanti, Afrânio do Amaral, Agostinho Monteiro, Mário Rangel, Haroldo Cândido de Oliveira, entre outros, já se preocuparam com o exame
racional do problema da alimentação.
Há a considerar, no entanto, que as características do país, a extensão territorial, as peculiaridades
regionais, a precariedade das vias de comunicação, a
deficiência de transportes, a produção estacionaria,
em queda, ou deficitária em relação ao consumo —
envolvendo aspectos do maior interesse, políticos, econômicos, sociais, fisiográficos - - o excessivo aumento
do custo de vida (dos maiores do mundo, segundo informação da ONU), a situação médico-sanitária, dificultam as medidas rápidas para revitalização do homem,
numa pronta solução do problema.
Basta, para ilustrar, referir um aspecto da situação nordestina: o da monocultura açucareira, onde
as condições das massas são as mais desoladoras.
Da zona da mata de Pernambuco, provém, através do cultivo da cana, o> sustentáculo econômico do
Estado. Há quem defenda que seria aconselhável
aproveitar-se as terras férteis da mata para P agricul76 —

tura de sustentação. Todavia, nas condições atuais,
essa cultura não poderia constituir a base da riqueza
nordestina. Ultimamente o IAA propôs um financiamento de Cr| 5,00, por saco de açúcar, para a realização do plantio de cereais naquela zona, providência
cuja repercussão, até o presente, não teve maior intensidade.
PAULO PIMENTEL, Diretor do Departamento Estadual de Estatística naquele Estado, acredita, porém,
que o plantio de cereais para a alimentação local só se
justificaria sem prejuízo da produção canavieira e sua
industrialização. Não lhe parece admissível que os
usineiros desviem capital, atenção e trabalho em detrimento da grande indústria açucareira, fonte real de
riqueza, abrindo, ao mesmo tempo, concorrência com
as regiões policultoras do Estado; e acrescenta que,
sendo o litoral e a mata regiões onde predominam a
grande indústria, a cana, os frutos e os legumes; e o
agreste e o sertão, regiões de milhO', feijão, algodão
e outras fibras, da carne, das gorduras, essas divisões
naturais, com suas causas econômicas e geográficas,
não devem ser subvertidas. "Incentivar na zona da
mata, a cultura de cereais, é tirar o pão do sertanejo
e do agrestino, e despovoar, cada vez mais, aquelas
regiões."
Para VASCONCELOS SOBRINHO a zona norte de Pernambuco, onde se cultiva a cana-de-açúcar, é mais
propícia, atualmente, ao cultivo de cereais, do algodão, pecuária e fruticultura. "A subzona da mata
seca, do vale do Capibaribe para o norte, não deve
insistir em uma lavoura que não encontre no meio a
satisfação de suas exigências, que são, principalmente,
umidade do solo e invernos amplamente prolongados,
quando pode dedicar-se a outras atividades agrícolas
mais de acordo com as condições do meio. Às defi— 77

ciências nas condições de umidade somam-se às do
solo, em grande parte pertencente à mancha de areia
da região das palmeiras que abrange grandes extensões de Goiana, Igaraçu, Pau-d'Alho, Nazaré da Mata,
Aliança e Timbaúba. Apenas um ou outro trecho dessa
vasta zona, a da mata seca, suporta bem o cultivo da
cana; são, por exemplo, o vale do Tapacurá, o baixo
Capibaribe e alguns outros pontos nos municipios do
norte."
Essas opiniões de técnicos indicam que a solução
para o problema alimentar no Nordeste requer estudos mais acurados.
Para a economia de Pernambuco, o açúcar representa ainda fator predominante. Em 1947, ele contribuiu na nossa exportação marítima com 52,42 por cento
do peso e com 36,36 por cento do valor global das exportações pelo porto do Recife. Em 1950, o açúcar alcançou 04,17 por cento do peso, e 41,64 por cento do
valor.
O quadro seguinte demonstra, ainda, a percentagem de peso e valor da exportação do açúcar pelo aludido porto, em relação à exportação total do Estado,
nos anos de 1951 a 1957.
TOTAL GERAL DAS
EXPORTAÇÕES
ANOS

QUANTIDADE
TONELADAS

1951 . .
1952
1953
1954
1955
1956
1957

540.495
452.042
619.578
640.125
807.533
712.230
810.520

VALOR

Cr$ 1.000

2.851.68?
2.494.401
2.961.272
3.908.743
5.752.911
6.446.804
7.800.619

EXPORTAÇÃO DE AÇÚCAR

% DO TOTAL
EXPORTADO

QUANTIDADE
TONELADAS

352.914

314.105
489.014
441.130
559.532
453.933
522.945

Cr$I.OOO

1.136.685
1.134.000
1.420.G46
1.615.198
2.700.102
3.360.885
4.319.149

FONTE : Departamento Estadual de Estatística, de Pernambuco.
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QUANTIDADE

65,29
69,48
78,95
65,91
69,28
63,73
64,61

39,86
45,46
47,97
41,32
46,93
52,13
55.36

MUDANÇA DA ORIENTAÇÃO ANACRÔNICA
DO SISTEMA ECONÔMICO. IMPERATIVO
DA REFORMA AGRÁRIA. CONTROLE CIENTÍFICO DOS SOLOS.

F
.L/:

tais circunstâncias, nossos esforços devem ser
dirigidos, como passo inicial, no sentido de alterar a
orientação anacrônica de nosso sistema econômico.
JOÃO DAUDT D'OLIVEIRA diz que se o Brasil quiser
sobreviver como nação forte e soberana, precisa organizar já e já os seus planos de mobilização econômica
lotai. "Cabe-lhe realizar uma tarefa gigantesca — levar
o homem do campo, da enxada para a máquina, da
casa de taipa para a habitação higiênica, da subalimentação e da avitaminose crônica para o conforto
e bem-estar."
CASTRO BARRETO registra a seguinte opinião de um
economista: "Nos últimos 20 anos a nossa produção
de gêneros alimentícios ficou estacionaria em torno
de 18.000.000 de toneladas anuais. A população cresceu de 10.000.000, determinando, apreciável insuficiência de substâncias alimentícias e produzindo como
resultado a atual carestia de gêneros em que nos debatemos".
Os técnicos do Instituto Brasileiro de Educação,
Ciência e Cultura, I.B.E.C.C., organização pertencente
aos quadros da UNESCO, chegam à conclusão (1917)
que a produção preferencial de matérias-primas e especiarias para a exportação determinou a fragilidade
da agricultura de sustentação. "O fenômeno fundamental, é, porém, a escassez da produção de alimen— 81

tos, mesmo do feijão, e do arroz, base da alimentação,
que é, afinal, insuficiente para o consumo da população".
CAIO. PRADO JÚNIOR condena o fato de ser o Brasil
um simples fornecedor do comércio dos mercados internacionais, precisando antes tornar-se um sistema
organizado de distribuição dos recursos nacionais para
satisfação de seu próprio povo, romper definitivamente
com o seu longo, passado colonial e constituir-se função da própria comunidade brasileira, e não de interesses e necessidades alheias.
A estrutura agrária brasileira tem que se fundamentar nos princípios do humanismo econômico, libertando-se do latifúndio, da técnica primária e dos
retardatários processos coloniais aviltantes do homem.
A economia que ainda se mantém nesses moldes
conduz, forçosamente, as massas à escravidão e à inferioridade .
Torna-se imperioso que o Estado, complementando
e disciplinando a iniciativa privada, interfira na planificação. da economia, como um todo, controlando a
exportação de produtos alimentares essenciais, ordenando sua distribuição para o consumo interno, atendendo, em primeiro lugar, às necessidades vitais do
brasileiro.
Estamos, aliás, numa fase mais adiantada, até na
fase de orientar a economia não só de um país senão
de todos os países, no sentido do bem-estar coletivo.
A medida decisiva que nos cabe é traçar para o
Brasil diretrizes seguras de uma política ruralista,
em que a reforma agrária será o passo indispensável
para o encaminhamento do problema alimentar, porque, bem orientada, corrige a monocultura e combate
o latifúndio — que oferece em nosso país aspectos im82 —

pressionantes. Reforma agrária que é redistribuição
de terras, disseminando a média e a pequena propriedade, e a organização de colônias cooperativistas; é
ainda, assistência médica e educacional ao agricultor;
facilidade de crédito, de transporte e armazenamento;
mecanização; adubação; irrigação.
No Parlamento, representantes do povo têm posto
em equação o problema, cuja solução está, em linhas
gerais, apontada, urgindo, agora, que para sua execução sejam dados os primeiros passos.
O último governo do Presidente Getúlio Vargas
cogitou do assunto e aprovou, em tese, as sugestões
para uma reforma, inicialmente elaboradas pelo Senhor
POMPÊO ACIOLY BORGES, em virtude de recomendação
do. então Ministro João Cleophas.
COSTA PORTO considera perfeitamente compreensível que, diante do grave problema da distribuição de
terras e ante a comprovação de que os particulares
não dão um passo para solucionar esse estado de coisas,
o Governo sinta a necessidade de sair a campo, tomando, a si a tarefa de encontrar fórmulas racionais
para superar as dificuldades existentes.
O Art. 147 da Constituição dispõe que o uso da
propriedade está condicionado ao bem-estar social.
NESTOR DUARTE frisa que "a propriedade que não
atenda a seu destino econômico, à utilidade para que
se formou e não se devote ao uso do bem-estar social,
deixa de ser propriedade, perece ou se torna de precário direito. Passa, enfim, a sofrer a intervenção do
direito público que lhe pode transformar o sentido e
o destino".
O artigo 141 da Constituição, § 16, declara, por
sua vez, que o direito de propriedade é garantido,
salvo o caso de desapropriação por necessidade ou uti— 83

lidade pública ou por interesse social. São ainda de
COSTA PORTO as seguintes palavras: "bastaria este artigo para justificar a desapropriação de terras, a fim
de facilitar o acesso à exploração agrícola, porque não
é possível negar que neste caso existe um alto interesse social a defender".
Somente através da reforma agrária a produção
poderá ser realmente desenvolvida.
É acadêmico, diz SILVA MELO. discutir a maneira e
a forma como devem ser ministrados os alimentos se
a população não os tem em quantidade suficiente.
Fora de dúvida que esses alimentos só podem ser
conseguidos por intermédio da agricultura, e entre a
agricultura e a nutrição há um parentesco em linha
reta.
DEE JACKSON é enfático na sua afirmativa de que
todos os alimentos básicos se originam direta ou indiretamente das plantas.
O problema da agricultura está, antes de tudo,
ligado ao problema do solo. A verdade, porém, é que
ainda não há um estudo sistemático do. solo brasileiro .
O Professor TOMÁS COELHO FILHO, catedrático de
Geologia da Faculdade Nacional de Filosofia da Universidade do Brasil, ao. expor o esboço geográfico -dos
solos brasileiros no livro "Geografia da Fome", de
JOSUÉ DE CASTRO, refere-se às escassas fontes diretas
nacionais, onde, ainda assim, não se colhem senão
vagas indicações a respeito. E proclama que à falta
dos necessários estudos, que só de muito recente se
vem empreendendo com critério científico e âmbito
regional nos Estados do Rio Grande do Sul, Minas
Gerais e São Paulo, a única noção possível sobre os
solos brasileiros é ainda empírica. O seu quadro, incluído no referido livro, está baseado em nomencla84 —

tura indígena, definida pelos principais traços característicos do solo e sua aptidão natural à produção
vegetal, onde está implicitamente associada a idéia do
clima.
VIRGÍLIO BONALDI refere-se à dificuldade que temos
na enumeração, extensão e adequação dos solos agrícolas do Brasil, faltando-nos, em caráter positivo, uma
carta agronômica bem orientada. "Quando muito, cartas de Gabinete, apenas presumíveis no que estabelecem."
Também VASCONCELOS SOBRINHO menciona a falta
de um estudioso para o solo sertanejo.
O controle científico dos solos, ao menos do ponto
de vista agronômico, é a diretriz racional para desenvolver a agricultura. Assim, este técnico é rico em sugestões para melhorar a política econômica de Pernambuco, atendendo às tendências dos solos. Indica
ele que o solo sertanejo não pode ser trabalhado por
maquinaria, segundo os mesmos processos usados nos
solos argilosos, por sua natureza fixos e estáveis.
"Temos que criar para o sertão uma agronomia regional, privada, baseada em leis e princípios em consonância com o meio".
O solo da zona da mata é em grande parte argiloso, ideal para culturas, mesmo arbóreas, de sistema
radicular exigente de penetrabilidade.
O solo do litoral é fortemente silicoso, apto à habitação das plantas caracterizadas por seu sistema radicular, que vão buscar na profundidade não somente
a água como a matéria orgânica.
A zona do agreste é cerealífera por excelência,
mas se presta a outras atividades agrícolas. A avicultura é certamente uma das suas grandes possibilidades. O gado é de criação aconselhável, em várias regiões do agreste.
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Todavia para VASCONCELOS SOBIIIXHO o solo físico
brasileiro parece ser geralmente pobre.
O que não se discute é que, na questão dos solos
a técnica tem realizado milagres. Sem dúvida, há
fomes parciais, aliás de caráter universal, que derivam
do próprio solo, como por exemplo, a do cálcio e do
fósforo. Excluindo isso. os solos podem recuperar-se
com facilidade.
Na Rússia, a educação das plantas feitas por LisSENKO e MITCHOURINE alarga a plantação em terras, antigamente não cultivadas, da Sibéria.
Nos Estados Unidos e Dinamarca, também o cultivo dos solos é de grande eficiência.
Os brasileiros, precisamos verificar os solos favoráveis à difusão em massa de certas plantas úteis à
alimentação popular, como: a castanha do Pará, o
caju, o abacaxi, o cajá, a laranja, a banana, a goiaba,
o umbu, o inhame, cará, etc., muitas delas já examinadas pelo Departamento de Fisiologia da Universidade de São Paulo a cargo do Prof. FRANKLIN DE MOURA
CAMPOS, que nesse sentido vem realizando um trabalho valioso; pelo Instituto Nacional de Nutrição, pelo
S.A.P.S., por vários técnicos: Dante Costa, E. Pecnik,
J. M. Chaves, ítalo V. Matoso, Pedro Borges, Nelson
Chaves, Rubens Siqueira, Orlando Parahym, etc.
No Nordeste brasileiro, uma bromeliácea de fácil
cultivo, "Bromelia laciniosa", a macambíra, nome popular, é uma das fontes mais ricas, segundo JOSUÉ DE
CASTRO, de cálcio, no mundo inteiro, apresentando um
teor de cálcio 15 vezes superior ao do próprio mineral.
O óleo de buriti, também do Nordeste, contém 5.000
unidades de vitamina A. A faveleira "Jatropha acantifolia" da família das euforbiáceas, mostra um teor de
60% de proteínas.
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UM PLANO ALIMENTAR PARA O BRASIL, SOB
A ORIENTAÇÃO DE UM ÓRGÃO CENTRAL. PROVIDÊNCIAS DE ORDEM ECONÔMICA, PEDAGÓGICA E CIENTÍFICA

O desenvolvimento da produção, em síntese, deveN
se ter em conta: a questão dos transportes e a mecanização da lavoura; o crédito aos pequenos e médios
agricultores e a garantia do preço mínimo; o uso de
melhores sementes; o aproveitamento das terras cultiváveis próximas aos centros urbanos para a cultura
de sustentação, formando-se os chamados cinturões
verdes; a produção em massa de alimentos regionais
indicados tecnicamente para melhoria da alimentação
popular; atentando^-se para o aumento e proteção dos
rebanhos.
O problema alimentar inclui para sua solução
como diz, com acerto, GUSTAVO CAPANEMA, medidas que
abranjam um complexo sistema triangular de providências: medidas de ordem econômica, de ordem pedagógica e de ordem científica.
Em nosso entender há, contudo, positiva supremacia das primeiras sobre as duas últimas, porque, a
desnutrição extensa do país advém principalmente de
causas, bem acentuadas por DANTE COSTA, na Conferência de Nutrição, realizada em Montevidéu: deficiência de produção de gêneros alimentícios; escasso
poder aquisitivo da classe média e principalmente das
classes trabalhadoras; reduzida capacidade popular
para a conveniente seleção de alimentos, mesmo tendo
em vista as dificuldades financeiras com que se defrontam certos grupos da população.
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Não desconhecemos que, no Brasil, como diz PEREGRINO JÚNIOR, há instituições, como o S.A.P.S., o
Instituto Nacional de Nutrição, que realizam tarefas
das mais interessantes. Além dessas, possuímos um
Conselho Nacional de Alimentação, seções ministeriais
encarregadas direta ou indiretamente do assunto, e
outras instituições com a finalidade de melhorar o
nível alimentar do povo.
Ultimamente, aliás, o problema está situado entre
nós, muito bem, do ponto de vista teórico. Temos cientistas e técnicos dos mais capazes; resta-nos, apenas,
firmar corajosamente uma política tendente a diminuir a gravidade da situação alimentar brasileira, adotando as medidas geralmente preconizadas para atender ao problema da fome no país; medidas de caráter
econômico, social, científico, técnico, educacional, reforma agrária, assistência ao trabalhador rural; fiel
cumprimento da lei que determina o uso de restaurantes nas fábricas; organização eficiente das refeições escolares — não> em caráter suplementar como
geralmente se faz no momento — mas como medida
que complemente a dieta do lar, assunto que se constituiu uma das recomendações da segunda Conferência Interainericana de Nutrição (Petrópolis, junho,
1950), por proposta do nutrólogo brasileiro JAMESSON
FERREIRA LIMA; enriquecimento dos alimentos de consumo; difusão de serviços assistenciais à gestante e
à criança; educação alimentar de todas as camadas
sociais; ação conjunta e uniformizada, para evitar desperdício de energia, atuação desencontrada e desorganização assistencial.
É de urgente necessidade organizar um plano alimentar para o Brasil sob a orientação de um órgão
central. A Inglaterra, por exemplo, tem o Ministério
da Alimentação.

De qualquer forma esse órgão encarregado da
questão teria as seguintes atribuições, baseadas em sugestões que a esse propósito já fizeram RUBENS SIQUEIRA, DANTE COSTA, JOSUÉ DE CASTRO, JAMESSON FERREIRA LIMA e outros:
1.°) Supervisionar toda assistência alimentar no
país, estabelecendo unidade de ação e uniformidade do
ponto de vista técnico, orientando a administração pública em todas as questões relacionadas com a alimentação;
2.°) Planificar os moldes da reforma agrária para
a aprovação governamental;
3.°) Impedir a má aplicação das verbas orçamentárias destinadas à alimentação;
4.°) Reexaminar as refeições adotadas em todos
os serviços públicos, e corrigi-las, se necessário;
5.°) Estudar os problemas econômicos relacionados com a alimentação (custo de vida, custo de rações per capita, controle dos alimentos, venda de rações tecnicamente balanceadas, a preço módico, à população, etc.) e promover medidas destinadas a solucioná-los;
6.°) Realizar inquéritos e pesquisas sobre a nutrição em todo o país, particularizando o problema em
cada região geográfica, e promover assistência urgente na Amazônia e Nordeste brasileiro., onde as condições são particularmente inquietantes;
7.°) Pesquisar o valor nutritivo dos alimentos regionais no sentido de aplicá-los na organização das
dietas;
8.°) Levantar um mapa com a distribuição científica dos solos brasileiros, especificando a melhor
aplicação no cultivo;
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9.°) Conhecer das disponibilidades alimentares
do meio, das possibilidades de conservação, industrialização, distribuição interna e externa dos alimentos;
10) Tomar medidas imediatas e práticas para o
desenvolvimentoi da produção, organizando uma política alimentar de controle da exportação dos gêneros
indispensáveis ao consumo nacional e de importação
de espécimens de fácil desenvolvimento nas regiões
brasileiras;
11.°) Sugerir meios de barateamento dos principais gêneros alimentícios e de seu enriquecimento técnico;
12.°) Instalar ou fiscalizar serviços destinados a
melhorar a alimentação coletiva (restaurantes populares, refeições escolares, restaurantes nas fábricas,
cooperativas de consumo em vilas operárias, hortas
nas escolas, cantinas maternais e escolares, etc.);
13.°) Organizar regimes alimentares para os doentes hospitalizados;
14.°) Promover amplos planos educativos para a
difusão dos bons hábitos dietéticos, visando de preferência a escola;
15.°) Propugnar pela difusão, no. plano universitário, do estudo do problema alimentar, com a criação da cadeira de Nutrição nas Faculdades de Medicina, e Alimentação nas Faculdades de Filosofia, estendendo os cursos de nutrição, de dietistas e visitadoras de alimentação a todos os centros universitários;
16.°) Articular o trabalho, em ação coordenada
de todas as instituições existentes, públicas ou privadas, que se dediquem ao assunto, para maior rendimento e produtividade;
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17.°) Preparar e encaminhar o pessoal técnico necessário à ação especializada;
18.°) Descobrir e prevenir as causas da subalimentação, buscando corrigir os seus efeitos;
19.°) Planejar a assistência alimentar em todo o
país, tendo em vista as condições econômicas e sociais
da coletividade.
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TOMADA DE CONSCIÊNCIA DA QUESTÃO
ALIMENTAR NO UNIVERSO. RESPONSABILIDADE DA DEMOCRACIA ANTE O ESPECTRO DA POBREZA. O BRASIL E O
ESTIGMA DA FOME

l Á foi notado que a história da humanidade é, em
grande parte, a história da luta contra a fome.
A luta continua com as novas experiências de
fome exaltadas na crise das últimas guerras mundiais.
Sessenta por cento da população do. globo, dispondo de menos de 2.200 calorias por indivíduo, sofrem
de fome. Apenas dezessete por cento consomem mais
de 2.700 calorias. A parte restante vive às portas da
prostração.
Sente-se, assim, em toda rudeza, a terrível extensão do pauperismo, quando "das 60 milhões de mortes
anuais, 30 a 40 milhões devem ser atribuídas à desnutrição".
Preocupado com o avanço da fome sobre o mundo,
o Presidente Roosevelt convocou as Nações Unidas à
Conferência de Hot Springs, em maio de 1943, para o
debate de problemas agrícolas e alimentares.
Surgiu a F.A.O. — Organização de Alimentação
e Agricultura das Nações Unidas - - numa tomada de
consciência da questão alimentar no universo.
Esse organismo encarregado de investigar e atacar
o problema em sua amplitude mundial, à falta de podêres decisivos, tem sido, infelizmente, limitado a uma
espécie de órgão consultivo internacional, restringida
sua missão, que era a de promover a elevação dos
standards de vida e nutrição dos povos.
A F.A.O. desejou podêres mais amplos. Instigou
a criação do Comitê Internacional da Crise Alimentar;
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mas viu projetos seus da maior relevância recusados
ou procrastinados pelas grandes potências, como os
que visavam criar o Conselho Mundial de Alimentação, a Câmara de Compensação Internacional de Produtos Agrícolas, a Reserva Internacional Contra a
Fome.
Tem sido das mais positivas sua contribuição no
campoi do progresso científico; no terreno das pesquisas econômicas e sociais; através de missões que estudam problemas e apresentam projetos de desenvolvimento; enviando assessores a governos; organizando
cursos; concedendo bolsas para formação de técnicos.
Os seus dirigentes tudo têm feito a fim de que
ela não falte à humana e imensa tarefa a que foi destinada. Tarefa cuja significação e alcance podem bem
ser percebidos e avaliados, quando se sabe que "dos
dois e meio bilhões de seres vivos que habitam nosso
planeta, cerca de um bilhão e setecentos milhões ainda
não conseguiram libertar-se do círculo de ferro da
fome"; quando não se ignora que "os 19 países mais
ricos, contando apenas 16% da população do mundo,
usufruem mais de 10% da renda mundial, enquanto
que os 15 países mais pohres, onde vivem mais de 50%
do efetivo humano, recebem menos de 10% da renda
mundial".
Diante de um mundo, que permanece assim, cheio
de agressivos contrastes, de riqueza e miséria econômica, de abundância e pobreza, de nações prósperas
e povos subdesenvolvidos, tem a F.A.O. usado o valor
de seus especialistas, num esforço inaudito de construir o melhor, perseguindo as medidas necessárias.
Todavia, como registra RENÉ MASSEYEFF, os seus
projetos verdadeiramente importantes sobre o plano
internacional, possíveis de conduzir a soluções eficazes, conheceram todos a mesma sorte, não por defi98 -

ciência dos serviços da F.A.O., mas pela repugnância dos governos em modificar o status quo atual. (*)
E, no entanto, para ser debelada a fome - - fenômeno universal -- imperiosa se faz uma ação conjunta
(*) Em Copenhague, no ano de 1947, foi discutido o problema da alimentação mundial. Nesga ocasião os economistas
da delegação britânica defenderam a criação de um banco internacional de alimentação, para o qual convergissem os excessos da safra dos países agrícolas a fim de serem distribuídos nas fases de penúria. A delegação estadunidense foi contra
a idéia, e ela não logrou aprovação. A Inglaterra não desejava
que fossem assegurados aos produtores de gêneros alimentícios
preços estáveis elevados e os E.U.A. não quiseram que se organizasse um esquema cujo desenvolvimento levasse a um controlo rígido da produção. Lord John Boyd OIT, eminente membro da delegação britânica, propôs a formação de estoques de
emergência, constituídos de alimentos básicos, mantidos pelas
nações produtoras e exportadoras, para utilização internacional.
A reserva seria aproveitada nas fomes mundiais e os estoques
reverteriam em benefício das nações necessitadas, por preços
reduzidos. Os Estados Unidos da América do Norte- pretendiam colocar futuras sobras de trigo para uso dos países carentes .
A despeito, porém, das grandes safras estadunidenses, em
1946, e dos esforços da UNRRA, o suprimento alimentar da
Europa em 1947 estava abaixo 15% do registrado antes da
guerra. Na índia, em grandes trechos, a média do consumo
diário, em calorias, era de 1.750 ou 350 menos que antes da
guerra. No Sul da China a fome continuava (1947) a dizimar
milhões de sores humanos. Em várias regiões a média de
calorias não ultrapassava 500', o que correspondia à alimentação dos mais rigorosos campos de concentração. "Em 1947
previa-se ainda um déficit de suprimento na maioria dos cereais de maior consumo mundial. A produção mundial de grãos
(principalmente trigo e centeio) foi calculada em 1940 excluindo a China e a Rússia, em 127 milhões de toneladas métricas, comparada com 105 milhões em 1945 e 124 milhões e
700 mil na média do período de 1934-38. Desse total, entraram no comércio internacional, em 1946-47, 25 a 26 milhões
de toneladas em lugar de 26 milhões no ano anterior e 29 milhões e 400 mil antes da guerra. A produção mundial de arroz,
em 1946, foi calculada em 100 milhões de toneladas contra
91 milhões do ano anterior, mas aquém da média anterior a
guerra, a qual registrava 106 milhões de toneladas. Calcula-se
ainda que em 1946-47 entraram no giro do comércio mundial,
do total produzido no ano, apenas 2 milhões e 700 mil toneladas, em lugar de 2 milhões em 1945, mas bem inferior à
média de 7 milhões e 800 mil toneiadas do período de antes
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dos responsáveis pelo bem-estar público, nos vários
países.

ÍNDICES
N° DE

ESPECIFICAÇÃO

ORDEM

Dessa maneira e enquanto os objetivos dos planos
mundiais não puderem ser concretizados — o que é,
nas atuais circunstâncias, mui Io difícil, em face dos
conflitos de interesses econômicos e políticos entre os
diferentes países — temos que reagir, no Brasil, contra o estigma da fome, que nos relega a um plano
de inferioridade só igual aos dos povos mais atrasados
do mundo.
Cabe à nossa democracia a grande responsabilidade
de enfrentar o problema angustiante.
Um sistema de governo que aspira atingir às elevadas finalidades do humanismo político, através da
democracia política, econômica, étnica e social, não se
pode curvar inerte ante o espectro da fome e da pobreza .
Ao povo brasileiro a fome está em violento desafio.
Ou o regime enfrenta e extingue a penúria alimentar do. país, ou será diluído, derrotado pela miséria
das massas. Destruído pela revolta do povo excitado
na fome.
da guerra. A produção mundial de açúcar em 1946 foi de 28
milhões de toneladas métricas, compreendendo tanto o de cana
como o de beterraba, em lugar de 25 milhões em 1945 e 32
milhões em 1934-38. No setor de óleos e gorduras vegetais
não houve aumento em 1946, comparativamente com 1945, pois
a produção mundial não atingiu senão a 16 milhões de toneladas contra 20 milhões da média anterior à guerra. A produção de carnes, em vários países, apresentou-se maior em
1946 que antes da guerra, mas inferior à do ano precedente
com exceção da Europa Continental, onde foi maior, mas ainda
assim em volume 60% do anterior à guerra. O suprimento
de carnes do comércio internacional em 1946-47 atingiu apenas a 750 mil toneladas métricas, abaixo de 2 milhões e 800
mi! do ano anterior ou da média de antes da guerra, a qual
era do l milhão e 900 mil toneladas".
100 —

1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

1948

1949

1950

1951

1952

Higiene. :; . . :
Limpeza. . .:
Combustível
Transporte. : : . : .
Diversões. : : :
Serviços
Diversos. . . : :

100.00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

110.70
103,46
108,68
109,22
110,85
112,46
105,81
100,54
100,21
121,69
115,93
126,03

120,63
113,46
118,41
115,42
161,44
117,57
110,80
107,17
100,28
130,21
133,74
126,81

138,02
116,79
129,70
128,53
182,51
121,96
121,54
120,08
100,70
151,51
146,80
139,50

149,98
123,82
142,24
144,03
195,56
125,71
125,60
128,80
113,71
171,35
165,34
152,15

GERAL..:

100,00

109,62

121,12

132,18

145,77

Alimentação

QUADttO N.° 1-A

CUSTO DE VIDA NO RECIFE, N ÚMEROS-ÍNDICES
PONDERADOS, DE 1948/957
Í N D I C E S
DISCRIMINAÇÃO

Alimentação: .
Habitação e Luz
Vestuário. : :
Educação
Saúde.
Higiene:
Combustível
Transporte.
Diversos
Geral.:.....

1948

1953

1954

1955

1956

1957

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

170,86
136,65
153,05
159,89
198,90
140,86
180,24
136,73
113,71
173,65
180,59
167,30
161,81

218,01
139,39
164,91
175,51
213,58
197,82
197,67
170,88
164,31
190,58
216,02
207,25
192,21

257,39
162,31
185,24
211,94
225,54
221,76
219,22
217,30
179,05
215,67
243,88
242,13
223,14

305,02
189,89
217,71
258,90
260,14
252,72
289,51
225,15
226,09
237,39
310,41
306,54
265,03

381,88
203,63
286,12
352,73
299,63
286,56
306,65
401,73
255,23
267,19
459,64
403,22
330,93
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QUADRO N-« 2

QÜADCf) N-° l—R

CUSTO DE VIDA DA CLASSE MÉDIA, NO RECIFE,- 194S-1958
PRODUTOS

N.°

1
2
3
4
5
0
7
8
8
10
11
12

NÚMEROS
ÍNDICES

DESPESA em Cr»

1943

1953

1948

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

448,17
259,29
356,03
394,89
388,35
338,00
393,40
437,68
336,16
351,20
559,33
517,10
400,06

ESPECIFICAÇÃO

AlimentaçSo. ... i
HabitaçSo e Lui
Vestuário
Educação
Saiide
Higiene
Limpeza
Combustível
Transporte
Diversfües
Serviços
Diversos
GERAL

19.675,10
8.775,16
3.531,86
2.038,34
2.313,14
791,62
824,46
1.116,02
1.135,43
1.402.31
2.782,10
1.305,24
45.690,86

1958
88.177,05
22.752,76
12.574,45
8.049,15
8.983,01
3.071,52
3.243,48
4.884,61
3.817,06
4.925,07
15.501,22
6.749,43
182.788,81

1920

1930

18,8 kg.

17,3 kg.

1,2 kg.
0,7 kg.
0,4 ks.

2,0 kg.
0,7 kB.
0,6 kg.

1939

1942

DIFERENÇA

1948/5S

:

68.501,95
13.977,60
9.042,59
6.010,81
6.669,87
2.279,90
2.419,02
3.768,59
2.681,58
3.522,73
12.779,12
5.444,19
137.097,05

%

149,92
30.59
19,79
13,16
14,00
4,09
5,29
8,25
5.87
7,71
27,97
11,92
300,0»

Carne. ;
Carne conservada
Banha
Manteiga
Queijo
Leite...
Açúcar
Arroz
Batata
Feij ao
Farinha tle mandioca
Milho
Farinha de trigo
Banana. . . . .'
Laranja
í
Uva

70,5
19,1
25,9
4,9
22,1
21,5
163,0
13,5
13,2
2,4

kg.
kg.
kg.
kg.
kg.
kg.
kg.
kg.
kg.
kg.

55,4
28,3
23,4
8,1
18,6
27,7
134,3
20,8
31,9
10,5

kg.
kg.
kg.
kg.
kg.
kg.
kg.
kg.
kg.
kg.

17,2
2,4
1,7
1,1
1,0
0,9
65,9
26,2
31,7
12,3
19,1
26,3
130,4
20,4
29,9
25,8
4,8

kg.
kg.
kg.
kg.
kg.
kg.
kg.
kg.
kg.
kg.
kg.
kg.
kg.
kg.
kg.
kg.
kg.

18,5 kg.
2,4 kg.
1,2 kg.
0,3 kg.
0,4 kg.
0,9 kg.
56,4 kg.
28,3 kg.
42,4 kg.
9,8 kg.
20,2 kg.
25,6 kg.
129,4 kg.
21,4 kg.
17,5 kg.
28,0 kg.
4,6 kg.

{Departamento Estadual de Estatística, de Pernambuco)

QUADRO N.° 1-c
CUSTO DE VIDA DA CLASSE MÉDIA, NO RECIFE, 1957/58

NÚMEROS
ÍNDICES

N-»

DESPESA EM Crt

DIFERENÇA

ESPECIFICAÇÃO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

1957

195S

1957

Alimentação
Habitação e Luz
Vestuário
EducacSo
Saúde
Higiene
Limpesa
Combustível
Transporte
Diversões
Serviços
Diversos

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

117,36
127,33
124,43
111,95
129,61
135,40
128,29
108,95
131,71
131,44
121,69
128,24

75.134,38
17.868,58
10.105,35
7.189,83
6.930,86
2.268,46
2.528,20
4.483,38
2.898,08
3.746,91
12.787,64
5. 262,98

88.177,05
22.752,76
12.574,45
8.049,15
8.983,01
3.071,52
3.243,48
4.884,61
3.817,06
4.925,07
15.561,22
6.749,43

GERAE

100,00

120,89

151.204,65

182.788,81

1953

1957/58

%

13.042,67
4.884,18
2.469,10
859,32
2.052,16
803,06
715,28
401,23
918,98
1.178,16
2.773,58
1.486,45

8,63
3,23
1,63
0,57
1,36
0,53
0,47
0,27
0,01
0,78
1,83
0,98

31.584,16

20,89

Departamento Estadual de Estatística, de Pernambuco
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QUADRO N." 3
PRODUTOS
P R O D U T O S
QUANTIDADE
PRODUZIDA

QUANTIDADE
PRODUZIDA
ABACAXI

(UNIDADE

ALGODÃO
CAROÇO

. FRUTO)

1944...
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951

ALHO

(UNIDADE
15 KG)

24.500.000
25.900.000
26.945.100
27.510.800
27.840.000
17.698.942
16.830.900
13.697.200

AMENDOIM
C/CASCA
(KO)

(15 KG)

3.266.667
3.621.333
3.504.513
3.830.066
3.951.539
3.395.168
3.663.000
4.546.000

—9.486
9.698
13.685
16.825
18.770
27.310

FEIJÃO

(UNIDADE

ARROZ
C/CASCA

60 KG.

(UNIDADE
60 KG)
46.167
46.717
41.231
41.141
35.453
30.469
36.300
30.490

17.500
26.910
22.520
22.400
48.300
51.200

1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951

BANANA

(UNIDADE.
CACHO)

BATATA DOCE
(UNIDADE
TONELADA)

15 KO)

129.733
101.133
113.267
110.600
113.773
110.698
95.100
97 . 620

371.500
347.967
346.700
474.883
518.033
640.357
720.510
775.400

LARANJA

(UNIDADE
CENTO)

1.420.000
1.223.845
1.328.014
1.346.692
1.428.230
1.450.000
1.494.227
1.411.291

MAMONA

(UNIDADE
KO)

40.000.000
41.000.000
30.425.000
43.542.052
35.200.000
34.500.000
33.614.000
29.543.100

P R O D U T O S

PRODUTOS
QUANTIDADE
PRODUZIDA

FUMO
EM FOLHA

(UNIDADE

BATATA
INGLESA

(UNIDADE
60 KG)

CAFÉ

QUANTIDADE
PRODUZIDA

BENEFICIADO
(UNIDADE
15 KO)

MILHO

(UNIDADE
60 KO)

MANDIOCA
(UNIDADE
TONELADA)

TOMATE

(UNIDADE
KG)

UVA

(UNIDADE
KG)

_

1944...
1945
1946
1947...
1948
1949...
1950
1951

7.074.000
7.596.218
8.922.254
9.745.512
9.401.136
9.550.000
10.419.200
12.128.100

35.635
26.650
45.972
49.617
57.813
58.442

6.738
5.155
12.560
17.012
15.680
17.010

1.442.000
1.780.000
1.971.000
1.479.267
1 . 799 . 550
1.297.283
1.317.205
1.291.673

1944..
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951

2.713.500
2.936.667
2.906.439
3.153.282
2.072.190
2.285.972
2.348.240
2.084.610

702.454
722.831
730.035
745.811
878.992
912.336
938.364
857.947

31.178.210
49.656.710
31.103.820
36.540.715
56.840.000
58.470.100

— 16.424
24.250
31.840
32.700
49.820
52.970

Principais Culturas Agrícolas em Pcrnanbuco
Departamento Estadual de Estatística — Pernambuco.

P R O D U T O S
QUANTIDADE
PRODUZIDA

CANA DE
AÇÚCAR

(UNIDADE
TONELADA)

CEBOLA

(UNIDADE
15 KG)

COCO DA
PRAIA

(UNIDADE
FRUTO)

FAVA
(UNIDADE
60 KG )
_

1944...
1945...
1946
1947
1948
1949
1950
1951.. .

104 —

5.138.944
4.530.517
5.201.694
5.191.035
5.261.320
5.447.081
5.484.501
5.987.961

63.626
54.376
68.433
89.392
68.940
67.040

25.870.000
28.370.000
28.495,100
29.001.400
34.760.100
29.591.480
31.210.000
32.499.880

91.795
80.745
113.964
110.419
127.770
146.120
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SUÍNOS

326.170
414.405
426.256
434.189
457.575
496.906

377.500
391.646
413.223
424.924
496.309
540.921

747.835
812.452
838.216
857.781
976.138
1.023.454

1944
1945
1946
1947
1948
1949

OVINOS

CAPRINOS

944.400
988.117
998.844
1.054.408
1.156.958
1.232.405
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1945
1946
1947
1948
1949

SUÍNOS

150.751
181.051
217.605
229.621
230.701

222.013
240 . 263
219.042
247.112
260.071

OVINOS

83.481
105.010
117.554
117.288
124. 58S

CAPRINOS

227.407
265.125
311.700
309.667
317.537

Dept-o Estadual de Estatística — Pernambuco
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QUADRO N-° 4 - A
QUADRO N-° 5

ESTIMATIVA DA POPULAÇÃO DO ESTADO, 1954/1958.
ANOS

ESTIMATIVA DO CONSUMO NO ESTADO

HABITANTES
PRODUTOS

1954...
1955
1956...
1957....
1958

3.733.911
3.823.570
3.915.836
4.010.883
4.107.486

UNIDADES

Abacaxi
Alho

Departamento Estadual de Estatística - Pernambuco
QUADRO N-° 4 - B
PRODUÇÃO ANIMAL
Charque
POPULAÇÃO PECUÁRIA

Farinha de trigo

EFETIVOS ESTIMADOS, SEGUNDO A ESPÉCIE - 1950 - 1957

Feijão
Laranj a

NÚMERO DE CABEÇAS EXISTENTES
ANOS
BOVINOS

1950...
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957

1.089.725
1.154.594
956.529
1.181.318
972.584
1.022.389
1.020.778
1.067.656

Tomate

SUÍNOS

OVINOS

602.188
659.475
647.351
661 . 759
665.378
722.326
742.683
794.392

548.476
590.905
569.198
588.119
555.393
626.126
655.278
697.642

Fruto
Quilo
Quilo
Quilo
Quilo
Fruto
Quilo
Quilo
Quilo
Quilo
Quilo
Quilo
Fruto
Quilo
Quilo
Quilo
Quilo
Fruto
Quilo
Quilo
Quilo

QUANTIDADES

15.880.000
295.300
51.700
14.450.000
2.980.000
558.820.000
62.201.000
624.000
1.540.000
20.493.000
2.120.000
37.000.000
28.790.000
175.850.000
63.070.000
8.161.000
48.300.000
160.930.000
2.570.000
147.781.000
61.100.000

CAPRINOS

Departamento Estadual de Estatística - Pernambuco.
1.310.791
1.369.735
1.460.358
1.460.463
1.355.62.5
1.487.822
1.472.717
1.509.659

QUADRO N-° 4 - C
GADO ABATIDO NO ESTADO, 1950/57

NÚMERO DE CABEÇAS
ANOS
BOVINOS

1950..
1951..
1952. .
1953...
1954...
1955.
1956. . .

1957 a)

;;

240.164
256.953
249.302
274.995
234.986
177.097
201.675
230.804

SUÍNOS

OVINOS

248.852
242.149
258.049
224.387
220.392
279.714
306.417
259.738

109.239
107.163
113.124
125.315
128.458
125.053
147.587
149.805

CAPRINOS

291 . 776
294.082
297.715
310.309
302.814
298.278
322.053
306.936

- üujeito a revisão
Departamento Estadual de Estatística - Pernambuco.
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