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PREFÁCIO 

As ciências sociais dentro do campo da saúde coletiva vêm sofrendo um forte 

impacto dos novos tempos políticos, o que, dentre outras aspectos, tem servido para 

enriquecer o debate acadêmico. Efeitos positivos podem ser sentidos quer pelo des

dobramento das temáticas, quer a partir da pluralidade de perspectivas teóricas utili

zadas. Atualmente são inúmeras as possibilidades de desenvolvimento do campo da 

saúde coletiva pelo viés das ciências sociais, no que diz respeito à ausência de com

promisso com esquemas analíticos envelhecidos, rígidos e ortodoxos. 

Nessa perspectiva, pode-se pensar em novas abordagens para velhos e conhe

cidos problemas ou, ao contrário, na introdução salutar de novos objetos que aca

bem por desafiar os quadros analíticos clássicos. 

O livro Fome: uma re(leitura) de Josué de Castro, sem dúvida, apresenta uma 

abordagem original no âmbito da saúde coletiva diante de problemas antigos e im

portantes para a sociedade brasileira e, em particular, para os profissionais do campo: a 

questão da fome. 

O tema, como se sabe, retornou com força ao cenário político do País, graças 

ao carisma do sociólogo Herbert de Souza e de sua inquestionável capacidade de 

mobilizar os diferentes setores da sociedade civil. Betinho, como o sociólogo é co

nhecido, e A Ação da Cidadania contra a Fome, a Miséria e pela Vida representam a 

autonomia ético-criativa da sociedade brasileira. Por isso evidenciam deformações e 

perversidades das políticas públicas e o papel fundamental das grandes lideranças no 

equacionamento dos temas sociais. 

Uma das qualidades do livro da professora Rosana Magalhães é a de ter rela

cionado a emergência da fome na agenda pública dos anos 40 à militância de um 

notável intelectual brasileiro: Josué de Castro. 

A abordagem da autora é, nesse sentido, bastante inovadora. Aceita o desafio 

de tomar a obra de Josué de Castro, o debate com o saber e a conjuntura política, 

reconstruindo a fome como objeto de investigação e enquanto tema prioritário da 

agenda política. O u seja, demonstra com rigor que a fome, quer como objeto de 

pesquisa, quer como tema de debate da cidadania brasileira, é inseparável da obra, 

do pensamento e da militância de Josué de Castro. 

A questão metodológica central do livro é construída em torno da pergunta: 

como entender a obra de Josué de Castro? É possível compreendê-la sem fazer refe



rência ao sujeito/autor e, portanto, sem que se leve em conta o fato de expressar um 

ponto de vista determinado? 

Entretanto, como cuidadosamente aponta Rosana Magalhães, "um discurso não 

remete somente a um autor enquanto dono absoluto de seu sentido, ele representa 

um diálogo com outros conceitos, temas, autores e encontra-se assim inscrito em 

um horizonte social". 

Desse modo, o caminho metodológico aqui proposto corre um duplo perigo. 

Por um lado, arrisca-se a circunscrever o significado da obra a um único sentido "au

torizado" pelo autor, sentido esse que cumpre ser resgatado e exibido como "a ver

dade" extraída da obra. Por outro lado, há o perigo oposto de construir, ou melhor, 

reconstruir, muito a gosto dos estruturalistas de diversas matizes, um discurso sem 

sujeito. Ora , nesse enfoque o texto seria uma construção anônima, enfim, uma 

construção sem referência a uma consciência, a uma subjetividade. 

Além de lidar, muito bem com essa tensão, Rosana Magalhães chama a atenção 

para um outro problema metodológico. Trata-se, agora, de assumir que a obra (ou o 

discurso) não é absolutamente transparente ao leitor. Não há como garantir uma vi

são objetiva do pensamento e da obra de Josué de Castro, por sinal vastíssima e que 

se espalha por quatro décadas da história político-social do País. Nesse sentido, a 

autora deixa claro que o caminho de análise privilegiado é apenas uma das alter

nativas possíveis. Outros autores/leitores, provavelmente, escolheriam caminhos 

diversos. C o m o diz Claude Lefort, "o enigma da obra, seu trabalho, está em exis

tir simultaneamente no texto do escritor e nos textos dos seus leitores no campo 

constituído por eles e no debate fecundo e interminável que aí se institui". (Lefort 

apud Chauí, A Invenção Democrática, 2.ed. São Paulo: Brasiliense, 1987, p.13) 

A inovação é aqui mais uma vez bem-vinda. Preserva-se a autonomia do 

leitor/autor e sua capacidade de recriar ou de criar junto, de ser, enfim, parceiro 

do autor. 

Convido os leitores, agora, a percorrer o livro e, juntos, como autores/interro

gadores, a procurar novos sentidos e novos caminhos. 
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