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APRESENTAÇÃO 

A experiência como docente em cursos de graduação em nutrição e nutricio

nista em um Centro Municipal de Saúde permitiu a aproximação com duas questões 

fundamentais. A primeira diz respeito à natureza do papel do educador na área de 

nutrição. Na verdade, a delimitação do nosso objeto e do perfil do profissional for

mado é extremamente complexa. A reprodução de um saber fragmentado, e que 

não responde às necessidades e exigências inerentes aos processos nutricionais de 

maior relevância no País, impõe sérios limites ao estudo do problema alimentar den

tro de uma visão mais ampla de saúde. 

A segunda questão insere-se longe do espaço acadêmico, em que, em geral, os 

imprevistos e conflitos reais são amortecidos. O espaço de um serviço de saúde esta

belece cotidianamente o confronto entre uma técnica biologicista, reducionista e a 

experiência concreta de vida das pessoas. Ao contrário de nós, técnicos de alimenta

ção, a população não estabelece uma dissociação clara entre o que come e como 

trabalha, como mora, que acesso tem ao lazer. A alimentação diária das crianças, 

dos trabalhadores, enfim, a maneira de preparar e classificar os alimentos, para cada 

momento de vida, concretiza-se dentro de uma lógica adequada a uma determinada 

experiência social. 

Essa experiência mostra, claramente, a impossibilidade de adquirir alimentos 

em quantidade e qualidade que atendam às suas necessidades mínimas. Ao mesmo 

tempo, esse quadro estimula pesquisas de alimentos de baixo custo. O u seja, na me

dida em que a orientação para o consumo de ovos, carne, leite torna-se, no míni

mo, desconcertante, quando voltada para uma população alijada do consumo dos 

bens e serviços básicos, afloram esquemas alternativos. O uso de casca de ovo, de 

pregos para aproveitamento do ferro, de cascas de frutas e de outros exemplos "nu

tritivos e baratos" é, freqüentemente, estimulado na alimentação. 

A necessidade de refletir sobre o que representa o saber instituído como lin

guagem científica e legítima sobre a alimentação torna-se, assim, fundamental. O u 

seja, não será de fome que falamos? E o que é fome? Que formas de compreensão 

sobre a fome vêm predominando historicamente? Em que medida a fome se man

tém como objeto de discussão e se articula dentro do campo da saúde? 

Sem dúvida, uma ampla lista de desdobramentos poderia ser criada aqui, em 

atendimento às dúvidas em relação à questão da fome. No entanto, não seria 



possível esgotá-las e nem mesmo encontrar respostas para algumas delas. Assim, o 

esforço realizado neste livro será o de resgatar as próprias formas de abordagem 

sobre a fome. Mais ainda, buscar entender a fome em sua existência histórica como 

objeto, do qual em determinado momento pode-se falar e instituir práticas. 

A obra de Josué de Castro sistematiza um discurso sobre a fome, a partir dos 

anos 30 e nas três décadas seguintes no Brasil. O seu pensamento ganha espaço na

cional e internacional e representa não só uma visão da fome mas também uma vi

são da saúde e da sociedade de uma determinada época. 

Ao demarcar a fome como objeto de análise, o escritor confronta-se com uma 

das questões centrais da produção científica no campo: a articulação entre o biológi

co e o social. E transcendendo a dimensão individual e alcançando o movimento 

mais amplo da sociedade que Josué de Castro constrói, nos seus textos, o significado 

do conceito de fome. 

Estabelece-se, assim, na obra, uma íntima relação entre a fome, enquanto fe

nômeno biossocial, e o debate econômico, ideológico e político travado em um de

terminado contexto social O surgimento de uma questão prioritária, que se deva 

compreender, supõe mudanças sociais que alargam horizontes, criam expectativas e 

preocupações novas. Neste sentido, é importante entender a relação do texto com 

seu momento histórico, que não se coloca imediatamente, mecanicamente. A obra 

não é reflexo das condições sociais em que é produzida, tampouco uma expressão 

absolutamente autônoma. A obra interage com a realidade em um processo dinâmi

co e contraditório em que se desenvolvem lutas, confrontos e resistências. 

Nesse sentido, são priorizadas, dentro da vastíssima produção intelectual do 

autor, as obras que marcam o processo de construção-reconstrução do conceito de 

fome. São momentos do pensamento assumidos aqui como sínteses no movimento 

de sistematização do discurso. Os textos escolhidos também assinalam redefinições 

em relação aos temas propostos, ou seja, representam, em algum nível, mudanças 

na articulação da fome com a questão da nação, do desenvolvimento e da ciência. 

Além disso, representam recortes temporais que, se por vezes refletem períodos 

marcantes dentro do próprio contexto social, dão uma cronologia própria à obra. 

Assim, a produção de Josué de Castro será analisada em duas fases: a primeira -

compreendida entre os primeiros escritos na década de 30 e a publicação do livro 

Geografia da Fome, em 1946 - é marcada pela intenção de lançar as bases científi

cas para o estudo da fome no País. Nessa fase, há a descrição do problema em sua 

dimensão fisiológica e em sua dinâmica como questão social, na medida em que, 

para o escritor, a fome atinge de modo intenso e cotidiano a maioria dos trabalha

dores brasileiros, repercutindo, dessa forma, no perfil mais amplo da sociedade. 

A segunda fase - no final da década de 40 e até seus últimos escritos no início 

dos anos 70 - representa uma crescente incorporação do pensamento social e eco

nômico na obra, compondo, assim, uma vigorosa interpretação da fome articulada 



ao processo de desenvolvimento do País. Ao mesmo tempo que o período assinala 

redefinições importantes, há também a convivência com perspectivas presentes em 

suas formulações anteriores. 

Em síntese, este é o caminho adotado pelo presente estudo sobre a produção 

intelectual de Josué de Castro. A perspectiva, no entanto, não é a de buscar a 

verdade última acerca dos textos do autor. Fundamental é clarear uma tomada de 

posição perante a obra, que sinaliza um caminho e possibilita um debate - principal 

pretensão deste livro - em torno de um pensamento marcante no estudo da fome, 

tanto no no cenário nacional quanto no internacional. 




