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(RE)LENDO JOSUÉ DE CASTRO 

Inicialmente, cabe enfatizar que são poucos os trabalhos que tomam o pensa

mento de Josué de Castro como objeto de reflexão. No Brasil, embora na maioria 

dos estudos a respeito dos processos de consolidação de políticas de alimentação e 

nutrição, bem como do campo da ciência da nutrição, esteja presente a referência 

ao autor, pode-se dizer que são, ainda, tímidos os esforços de sistematização da sua 

obra. Foi encontrada apenas uma interpretação mais densa, sob o ponto de vista 

teórico. Todavia, no ensaio do autor italiano Giuseppe di Taranto intitulado Societá 

ed Sottosviluppo nell' Opera di Josué de Castro (1982). 1 

No entanto, a consulta à produção que, de alguma forma, analisa o pensamen

to do escritor, suscitou questões nucleares para a investigação.2 Sem pretender reali

zar, no entanto, uma exaustiva crítica das "leituras" de Josué de Castro, foi possível 

extrair, na bibliografia revista, um consenso em torno da visão da obra como um 

marco no processo de compreensão da fome. 

Assim, para Coimbra (1982:144), em sua investigação sobre a história da ali

mentação escolar no Brasil: "Foi Josué de Castro que criou quase como obra pessoal 

um conjunto amplo de instituições de política de alimentação, sendo impossível 

compreendê-las sem referência a sua inspiração, suas idiossincrasias, seus potenciais 

e suas limitações." 

Natal (1982:144) reforça esta perspectiva: 

Creio mesmo que Josué de Castro constitui a grande matriz para se pensar a 
problemática alimentar nutricional (...) Publicou inúmeros trabalhos sobre o tema e 
tal era a força de seu pensamento-interpretação que acabou por se constituir no 
primeiro dirigente latino-americano da FAO no pós-guerra. Tal fato - indubitavel
mente - atesta não só o peso do debate sobre o tema no Brasil como a respeitabi
lidade da interpretação do autor no Brasil e no mundo. 

1 Dentre os principais estudos da obra, podem-se citar: Taranto (1982), Castro, A. M. (1984), Minayo 
(1985), Labra (1988); Linhares (1980) e Tobelem (1974). 

2 "Se a interpretação parte da possibilidade de uma autêntica interpretação do texto, mas ao mesmo 
tempo concebe toda interpretação do texto como forma histórica de sua existência, a crítica das in
terpretações precedentes torna-se parte fundamental da própria interpretação" (Kosik, 1986:142). 



Em outro estudo sobre as políticas públicas no campo da alimentação e nutri

ção, L'Abbate (1982:2) indica, também, a íntima relação entre o surgimento destas 

políticas e a obra de Josué de Castro. 

No Brasil, a política social e a produção de conhecimento técnico-científico em 

alimentação e nutrição constituem processos estreitamente relacionados, que 

emergem num mesmo momento (...) tanto em relação ao saber como a prática 

política, o grupo de intelectuais da nutrição atua e se projeta por intermédio 

de Josué de Castro. 

Sublinhando a visão dos escritos do autor como ponto de partida para o estudo 

do problema alimentar no País, é forçoso citar Silva (1979): 

Do início do século até a Segunda Guerra Mundial, pouca coisa se escreveu 
sobre desnutrição no Brasil. O primeiro trabalho que utiliza procedimentos aparen
temente mais apropriados, se bem que parcialmente explícitos, foi realizado 
por Josué de Castro, em 1932. 

Em suma, fica clara a unanimidade quanto à importância da obra, tornando-se 

mesmo imperativo para pesquisadores, que se debruçam sobre a questão alimentar, 

introduzir, em algum nível, uma reflexão sobre os escritos de Josué de Castro. No 

entanto, ainda que se possa observar um consenso em torno da relevância do seu 

pensamento para a constituição de um saber científico sobre alimentação e nutrição 

no Brasil, o exame das diferentes interpretações mostra uma diversidade em torno 

das influências teórico-metodológicas na produção intelectual do escritor. Tais análises, 

ao buscarem os eixos de articulação do pensamento e os pontos de contato com 

esquemas teóricos, revelam tendências distintas subjacentes à obra. 

Para Natal, a fome em Josué de Castro é uma construção orientada pelo para

digma da causação circular da doença, baseado, principalmente, nas idéias do 

economista Myrdall (1960). O u seja, a fome impediria o aumento da produtividade 

do trabalho, dada a pouca capacidade física do trabalhador e, a partir daí, o desen

volvimento econômico é obstruído, acarretando baixos salários, menos riqueza e, 

assim, num movimento circular, aumentando a fome. 

A visão do círculo vicioso da pobreza influenciou extremamente a abordagem 

dos sanitaristas brasileiros nos anos 50. Como assinala Braga (1978), esse movimento 

circular adquiriu, inicialmente, o "sentido doença-pobreza", ou seja, a doença traria 

a queda da produtividade, conseqüentemente, a miséria e a desnutrição. Posterior

mente, a discussão percorreu o trajeto inverso, com ênfase no desenvolvimento 

econômico como condição para o alcance da saúde e do bem-estar. 



Para Natal (1982:61), Josué de Castro, portanto, estaria vinculado a esta visão 

circular: 

Para Castro (...) o que há é uma baixíssima produtividade que funciona como 
empecilho para a subida dos salários, da melhoria das condições de vida e de novo 
da produtividade. Assim, Josué de Castro acaba por recuperar o 'velho círculo 
vicioso' da miséria embora numa perspectiva anti-malthusiana. 

E, mais adiante, conclui : "sua tese central é a de que o desenvolvimento 

equivale à sociedade abundante com melhora das condições materiais de vida de 

todos" (Ibid., p.66). 

O estudo de Silva analisa a teoria do círculo vicioso da pobreza como uma das 

tendências explicativas da desnutrição ao longo do tempo. Essa tendência, segundo 

a pesquisadora, caracteriza-se "pelo modo de pensar as relações que a desnutrição 

mantém com o desenvolvimento, que é fundamentalmente identificado com o cres

cimento econômico do País" (1979:84). Como exemplo desta corrente, refere-se a 

um trecho do relatório do Brasil apresentado à III Conferência Latino-Americana de 

Nutrição, realizada em 1953, e que conta com a participação de Josué de Castro. 3 

O desenvolvimento econômico insuficiente do País e sua própria evolução são 
as principais causas da subnutrição generalizada, contribuindo, por sua vez, à 
subnutrição para a intensificação da crise econômica (...) O círculo vicioso forjado 
pelo binômio subnutrição e subprodução, evidentemente é um dos mais sérios 
fatores a estrangular as aspirações e iniciativas de progresso e elevação do povo. 
(Castro, 1979:84) 

O trecho citado, para Silva, evidencia a filiação do escritor à teoria do círculo 

vicioso da pobreza. Esta influência teórica, ainda segundo a autora, poderia até mes

mo constituir impedimento para melhor compreender o fenômeno. 

A teoria é questionável sob muitos aspectos. Do lado da nutrição-produtivi
dade, a transposição do que ocorre ao nível do indivíduo para o País como um 
todo é mecânica e não necessariamente corresponde à realidade de um país como 
o Brasil (...) Do lado do crescimento econômico-nutrição, basta a prova de que a 
teoria foi submetida na economia brasileira para demonstrar sua falsidade. 
(S i l va :1979 :87 ) 

3 Silva (1979) ressalta, ainda, que o Plano Nacional de Alimentação contido neste relatório foi elabora
do pela Comissão Nacional de Alimentação presidida por Josué de Castro. 



Por outro lado, reduzir a elaboração do problema da fome em Josué de Castro 

a essa perspectiva economicista é que pode configurar um problema, como analisa 

L'Abbate (1982:32): 

(...) é necessário fazer a seguinte ressalva: o uso da expressão círculo vicioso na 

obra de Josué de Castro tem na nossa opinião o objetivo de enfatizar a relação 

entre o biológico e o social, dentro de um conjunto de explicações nas quais há 

um nítido privilegiamento do social no sentido de que se deve buscar a origem da 

situação alimentar na população (...) 

A pesquisadora sugere que a visão do subdesenvolvimento na obra não se res

tringe à dimensão econômica e aponta outros desdobramentos importantes: 

(...) o que se pode discutir é a maneira como conceituava 'subdesenvolvimento' 

mais do que a teoria do círculo vicioso de pobreza na qual - com a ressalva colo

cada acima - se inspirou - (...) é no dualismo estrutural que Castro busca a explica

ção fundamental para o subdesenvolvimento, pois existem 'dois Brasis' e eles se 

originam da divisão do sistema latifundiário em duas vertentes: 'o do norte pratica

mente feudal e o do sul, capitalista' marchando para a fase de industrialização. 

(Ibid., p.32) 4 

Além disso, a produtividade e o crescimento econômico não seriam as questões 

mais importantes na abordagem do desenvolvimento presente nos textos do escri

tor: "a luta contra a fome se torna praticamente um problema ético; o homem não 

deve passar fome porque é humano e não apenas porque produz" (Ibid., p.33) 

O estudo de Taranto que, entre os trabalhos consultados, busca uma "sistemati

zação doutrinária" da obra de Josué de Castro, 5 aponta, também, a presença de uma 

diversidade de influências teóricas na relação que o autor estabelece entre fome e 

processo de desenvolvimento econômico-social. 

Em primeiro lugar, sobressai a influência da interpretação de Vidal de La 

Blache, geógrafo francês de grande difusão nos anos 20, na construção da fome 

como objeto de investigação. Este teórico afasta-se da visão determinista, que atribui 

ao meio natural o poder de impor os limites e as potencialidades da vida humana. 6 

Como ressalta Taranto (1982:27), para o geógrafo, haveria uma interação mútua 

4 L'Abbate extrai parte de suas colocações do livro de Josué de Castro Sete Palmos de Terra e Um Cai
xão, p.165. 

5 "O objetivo deste trabalho é dar sistematização doutrinária à obra de Josué de Castro" (Taranto, 
1982:1). 

6 A corrente determinista à qual Vidal de La Blache iria se opor foi a que dominou a geografia, no final 
do século XIX e início do século XX, na Alemanha, e que teve, em Friedrich Ratzel, um de seus maio
res autores. 



entre os dados físicos e o homem: "Vidal de La Blache considerava o mundo animal 

e vegetal o resultado da ação e da reação do homem e o ambiente físico: o cl ima e 

o solo". 

A aproximação com a geografia lablachiana ilumina a concepção da fome 

como expressão da relação entre o biológico e o social. Assim, na tentativa de expli

citar as conexões entre a dimensão fisiológica da nutrição humana e as caracte

rísticas da organização social, Josué de Castro relaciona a fome ao processo de 

desenvolvimento do País. 

Para Taranto, os problemas da economia nacional ganham lugar privilegiado 

na análise de Josué de Castro que se associa, por vezes, a matrizes de pensamento 

distintas. A noção de produtividade, como ponto de estrangulamento, está presente 

mas não resume o debate travado pelo escritor. Como outra influência importante, 

Taranto ressalta o dual-estruturalismo e as propostas da Cepal - Comissão Econômica 

para a Amér ica Latina - nos anos 50: "Castro compart i lha a interpretação e a 

sugestão da Cepal acerca da industrialização, da necessidade de mudar a relação 

centro-periferia, do planejamento econômico e da criação de um mercado como o 

latino-americano" (Ibid., p.49). 

Taranto chama a atenção, também, para a presença de algumas teses oriundas 

da interpretação marxista da questão do subdesenvolvimento, embora isto não leve 

o autor a associar Josué de Castro ao paradigma marxista. A visão do imperialismo, 

do desenvolvimento como um processo cíclico nos países dominados, a crítica às 

elites, alternando o controle econômico e, também, a reforma agrária, como condi

ção básica para romper com o atraso no setor agrícola, foram alguns dos pontos 

compartilhados com as análises marxistas. 

Não obstante, seu pensamento, como demonstra Taranto, seria marcado de 

maneira mais ampla pelo chamado catolicismo social, que postula a necessidade 

de subordinar a economia às necessidades humanas. Tal enfoque corresponde à 

perspectiva da transformação integral do ser humano que, em última análise, significa a 

transposição da era do homem econômico para a era do homem social. A afinidade 

com esta corrente, expressa na Encíclica Quadragésimo Anno de Pio XI e orientada 

por uma forte tendência humanista, teria como conseqüência, segundo Taranto, 

uma visão pouco pragmática dessa questão: " A solução do problema nasce da 

observação empírica (...) mas o remédio que propõe prende-se excessivamente a 

uma perspectiva idealística-filosófica senão evanescente, pouco adaptada ao 

contexto social" (Ibid., p. 36). 

A partir deste esforço de síntese das tendências de interpretação até aqui apon

tadas, é possível perceber que, para alguns autores, há um núcleo muito claro e coe

so no pensamento de Josué de Castro, como nos estudos que demonstram sua iden

tificação à teoria do círculo vicioso da pobreza. Por outro lado, em outros, perce

be-se um leque maior de tendências teóricas, algumas inclusive contraditórias. 



No entanto, é importante lembrar que as interpretações utilizadas aqui repre

sentam esforços diferenciados de análise do pensamento do escritor. Este fato, certa

mente, interfere na percepção de cada um destes teóricos quanto à identificação do 

movimento mais amplo da obra. Apesar desta evidência, porém, fica clara a comple

xidade da tarefa de captar "de que falava o autor", não só em relação ao tema nu

clear da fome, como também no que se refere ao diálogo estabelecido com ou

tros estudiosos. 

A citação de Andrade (1984) exemplifica bem esta última questão: 

Analisando-se a evolução do pensamento geográfico do Brasil, observa-se que 
Josué de Castro, mantendo-se um pouco à margem da comunidade de geógrafos, 
não foi um adepto da geografia lablachiana, da escola clássica francesa que aqui 
dominava nas décadas de quarenta e cinqüenta (...) A sua linha de pensamento era 
outra, oriunda da problemática brasileira, através de caminhos não geográficos, 
mas que conduziam à geografia, sobretudo em suas formulações metodológicas e 
epistemológicas atuais.7 

E clara a divergência entre as interpretações de Taranto e Andrade, no que se 

refere à influência do pensamento de La Blache na obra de Josué de Castro. Este 

fato, bem como as demais discordâncias entre as interpretações citadas, suscitam 

algumas questões importantes que merecem ser aprofundadas. 

A primeira delas diz respeito à possibilidade de, uma vez reconhecidos o impacto 

e a relevância de uma obra, extrair de sua leitura um sentido (e apenas um) irrefutável e 

perene. O investimento desigual no estudo de todas as publicações de um autor, 

poderia, dessa forma, explicar as diferentes conclusões obtidas e, conseqüentemente, 

quanto mais completa a leitura da obra, mais verdadeira seria a aproximação com 

seu significado. A intenção do autor seria, portanto, facilmente identificada pelo 

leitor mais atento. 

No entanto, até mesmo análises que apresentam mesmo nível de profundi

dade e abrangência seguem cristalizando sentidos diferentes. O projeto de um 

consenso em relação à obra parece se esgotar no reconhecimento de sua força 

como matriz teórica no campo do saber sobre fome. 

Outro aspecto importante revelado, a partir dessas leituras, é a tendência a 

interpretar a obra como unidade homogênea, uniforme. Nesta visão continuísta, 

a produção intelectual de Josué de Castro aparece como um progressivo aprofunda

mento teórico-metodológico em torno da questão da fome, sem rupturas ou mo

7 Trecho extraído do livro Fome, um Tema Proibido, organizado por A. M. Castro (1984:149). Manuel 
Correia de Andrade é geógrafo, com pós-graduação em Geografia na Universidade Federal do Rio de 
Janeiro e em Planejamento Regional pela Universidade de Paris, tem mais de 50 livros publicados so
bre o tema. Ver: Caminhos e Descaminhos da Geografia (1989). 



mentos de redefinição. Neste percurso, o que é considerado como o pensamento 

do autor em sua totalidade pode compreender, na verdade, um recorte, ou seja, a 

ênfase em um aspecto específico que, em si, já é uma interpretação, embora não 

explicitada. 

Dentre os trabalhos consultados, o estudo de Coimbra (1982:198) é um 

contra-exemplo da tendência apontada acima. Nele, o autor evidencia a presença 

de transformações na trajetória da obra, apesar de não aprofundá-las: 

A 'matriz Josué de Castro' da política brasileira de alimentação (...) é muito 
mais coerente com o lado 'desenvolvimentista' do que com a vertente tipica
mente 'populista' do sistema político da República de 45 (...) É uma ironia da 
história, porém, que Josué de Castro estivesse em alta exatamente nas fases mais cla
ramente populistas como no final do primeiro e durante o segundo Governo 
Vargas, e tivesse sido punido quando, após 64, um desenvolvimentismo autori
tário e modernizante chega ao poder. Isto em parte decorre de seus próprios desloca
mentos ideológicos ao longo da década de cinqüenta, quando ao desenvolvimen
tismo se agrega um forte componente nacionalista e reformista, coisa que os novos 
tempos iriam tolerar com dificuldade. 

Este trecho assinala uma descontinuidade importante e, ao mesmo tempo, 

sugere algumas indagações, principalmente, em torno da possibilidade de identificar 

possíveis rupturas no pensamento de Josué de Castro. Em vista disso, cabe pergun

tar: como é possível analisar estas mudanças? Existiria uma estrutura básica na obra a 

partir da qual se tornariam compreensíveis os diversos textos que a compõem? As 

reorientações teóricas nos escritos de um autor representariam incoerência, pouca 

maturidade, algo que devesse ser valorizado ou excluído da interpretação? 

Finalmente, perpassa todos os estudos sobre Josué de Castro a revelação da 

dinâmica de interação entre a obra e o contexto social em que é produzida. C o m 

efeito, p pensamento do autor ilumina o processo de interlocução com os temas e 

intérpretes de seu tempo. Neste sentido, é necessário aprofundar a relação da obra 

com as exigências políticas, econômicas e sociais do seu momento histórico, embora 

imediatamente surja como problema a extensão da produção intelectual do escritor. 

Como foi observado anteriormente, esta produção, composta de mais de duzentos 

títulos, inicia-se nos anos 30 e atinge a década de 60, sendo que, a rigor, até o ano 

de sua morte - 1973 - o escritor continua a publicar, sobretudo sob a forma de 

ensaios e periódicos científicos. Desta forma, como proceder à periodização e 

recorte da obra? Será necessário incluir os escritos do autor em toda sua extensão? 

Na tentativa de esclarecer estas questões, foi importante realizar uma aproxi

mação com o debate travado em torno desse campo de pesquisa, qual seja, o da 

história do pensamento, a partir do discurso produzido pelo autor. Assim, como 

questão central extraída da reflexão sobre as interpretações do pensamento de Josué 



de Castro, destaca-se a multiplicidade de sentidos que podem ser atribuídos a um 

mesmo texto e, como desdobramento, a necessidade de esclarecer as possibilidades 

de uma interpretação mais objetiva da obra. 

Para iluminar a discussão, sem no entanto pretender esgotar o debate, que 

pode ser articulado à dimensão filosófica da noção de verdade e da relação sujeito-

objeto, a opção foi buscar uma síntese da discussão no campo da pesquisa histórica 

e da análise do discurso. 8 

Neste percurso surge como primeiro ponto importante a historicidade do 

discurso e da interpretação. Um discurso não remete somente a um autor enquanto 

dono absoluto do sentido da sua obra, ele representa um diálogo com outros con

ceitos, temas, autores e encontra-se, assim, inscrito em um horizonte social (Bakhtin, 

1988). 9 É, através da interação entre o que é dito e o seu momento histórico, que o 

significado é construído. Este significado traduz-se, porém, como algo dinâmico, 

continuamente reorientado, embora possa ser transformado em um sentido "oficial". 

Como enfatiza Orlandi (1988:85): 

(...) de um lado, dada a relação do discurso com sua exterioridade, ou seja, com a 
situação (se enunciação e histórico-social) os sentidos são múltiplos, há variação, 
de outro lado, dada essa mesma relação, há a sedimentação histórica dos sentidos, 
sua legitimação em termos institucionais, seu uso regulado. 

O discurso, como prática histórica, assume, portanto, diferentes sentidos, deri

vados do próprio processo de interpretação. Este processo representa a própria "con

cretização" da obra, como avalia Kosik (1986:128): 

Durante a composição da obra o autor não pode prever todas as variantes de 
significados e de interpretação a que a obra será submetida no curso de sua ação. 
Mas, por outro lado, são sempre aparentes a autonomia e o desvio da obra das 
intenções do autor; a obra é uma obra e vive como obra exatamente porque exige 
uma interpretação e cria vários significados. 

É no aprofundamento desta visão de autonomia relativa tanto do autor quanto 

das leituras do texto que se deve compreender a discussão da possibilidade de uma 

interpretação objetiva. Ao contrário de um movimento linear, em busca de uma com

posição homogênea e coesa, representando a verdade absoluta sobre a intenção do 

8 Sobre a análise de discurso, ver a excelente discussão de Minayo (1989), em sua tese de Doutorado. 
9 Para Bakhtin (1988:112): "Na maior parte dos casos é preciso supor (...) um certo horizonte social 

definido e estabelecido que determina a criação ideológica do grupo social e da época a que perten
cemos, um horizonte contemporâneo da nossa literatura, da nossa ciência, da nossa moral, do nosso 
direito". 



autor, é necessário perceber outra dimensão do que seja uma aproximação objetiva 

da obra. O encontro da "estrutura significativa" do texto não é o ponto de partida, 

mas o resultado da pesquisa. Enquanto resultado, o essencial de uma obra é captado 

através de um ponto de vista teórico, assumido pelo pesquisador, com o propósito 

de equacionar os problemas que se colocam para ele na atualidade. 

Assim, interpretar um texto envolve amadurecer a própria dimensão histórica 

do processo de leitura; implica reconhecer que o leitor lê de um lugar determinado 

e este movimento faz parte da significação. Dessa forma, ele tem um papel ativo, 

recortando períodos, privilegiando ou omitindo trechos, a partir das perguntas que 

faz à obra. Esta compreensão da relação entre o pesquisador e a obra representa 

uma exigência metodológica, dentro de uma análise dialética do discurso e afasta-se 

tanto da visão positivista quanto da concepção idealista do processo de conheci

mento. Schaff (1987:101) resume estas duas tendências no campo da história: 

Trata-se, por um lado, do positivismo que atesta que o conhecimento histórico 
é possível como reflexo fiel, puro de todo o fator subjetivo, dos fatos do passado: 
por outro lado, do presentismo, variante atualmente mais em voga do relativismo 
subjetivista, que nega que um tal conhecimento seja possível e considera a história 
como uma projeção do pensamento e dos interesses presentes sobre o passado. 

Para Schaff, o presentismo representa uma ruptura com os pressupostos princi

pais do positivismo - independência entre sujeito e objeto do conhecimento e a 

possibilidade de extrair a história dos fatos de uma forma contemplativa, passiva. 

Mas, ao contestar a perspectiva positivista, esta corrente teórica acaba por negar a 

existência de um processo histórico objetivo. A história e, em contrapartida, o fato 

histórico transformam-se numa elaboração de cada pesquisador, unicamente a partir 

de seus interesses e necessidades. No que tange à análise da obra, significaria pensar 

que cada leitor teria uma interpretação igualmente válida e não existiria nenhum 

critério para definir a perspectiva em que cada uma das análises é realizada. 

A crítica às duas abordagens citadas em torno da questão histórica e, especial

mente, da análise do discurso alcançou extremo vigor, sobretudo nos autores filiados 

ao movimento "estruturalista", hegemônico a partir dos anos 60. Enfatizando a visão 

da palavra como objeto do conhecimento das ideologias, a abordagem estruturalista 

opôs-se à visão empiricista do discurso. O u seja, viu como insustentável a origem do 

texto a partir de um sujeito individual e privilegiou as condições de produção do dis

curso. 

Aprofundando a questão da possibilidade de uma análise objetiva da obra, 

alguns autores filiados à tradição marxista propuseram, ainda, a utilização da noção 

de "visão do mundo" para identificar a estrutura coerente da obra. Para Goldman 

(1979:20), essa concepção pode ser definida como: " O conjunto de aspirações, de 



sentimentos e de idéias que reúne os membros de um grupo, freqüentemente de 

uma classe social e as opõe aos outros grupos". 

Essa categoria representa a consciência coletiva, expressa de forma mais eficaz 

e clara do que nos outros membros da sociedade, em uma época definida. Tal cons

ciência não é, portanto, individual, mas social. A visão de mundo seria este sentido 

dominante para uma classe social determinada e que se encontraria presente na 

produção de um autor. 

A busca do essencial na obra tem como referência esta forma de analisar o 

mundo. O "corpo do discurso" torna-se apreensível na medida em que se recortam 

as categorias de análise com as quais o discurso se constrói e são remetidas à visão 

de mundo, enquanto instrumento de seleção das partes importantes da obra 

para a pesquisa. 

Embora esta linha de análise tenha avançado na construção de uma metodolo

gia capaz de tomar o discurso e a obra enquanto uma prática social, em muitos 

momentos, significou pensar o dicurso como parte determinada da estrutura social. 

Para Pêcheux (1990:44), essas leituras consistiram em: "multiplicar as relações 

entre o que é dito aqui (em tal lugar) e dito assim e não dito em outro lugar e de 

outro modo, a fim de se colocar na posição de entender a presença do não-dito no 

interior do que é dito". 

A principal conseqüência da tendência estruturalisata no âmbito da análise 

textual, segundo Pêcheux, foi construir "o discurso sem sujeito", sem lugar para a 

descrição da obra, vista em última análise como "enunciados empíricos vulgares". É a 

partir desta crítica, que este teórico propõe, como caminho para a análise da prática 

discursiva, a incorporação das relações sociais e históricas presentes no que é dito, 

embora mantendo-se a perspectiva do discurso como acontecimento. 

Não se trata de pretender aqui que todo discurso seria como um aerólito 
miraculoso independente das redes de memória e dos trajetos sociais nos quais 
ele irrompe, mas de sublinhar que só por sua existência todo discurso marca a pos
sibilidade de uma desestruturação-reestruturação dessas redes e trajetos: todo dis
curso é o índice potencial de uma agitação nas filiações sócio-históricas de 
identificação, na medida em que ele constitui ao mesmo tempo um efeito destas 
filiações e um trabalho (...) de deslocamento no seu espaço; não há identificação 
plenamente bem-sucedida. (Pêcheux, 1990:56) 

Em linhas gerais, tal enfoque implica captar a tensão entre as relações estrutu

rais que se expressam numa obra e a possibilidade permanente de inovação que ela 

revela, tornando-se assim um caminho privilegiado de análise. Para isso, é importante 

exercitar uma crítica dialética das principais contribuições metodológicas no campo 

da análise do pensamento e, portanto, evitar a simples negação de abordagens 



extremamente ricas. A proposta de leitura do pensamento de Josué de Castro aqui 

desenvolvida buscará enfrentar este desafio através de uma das múltiplas questões 

que podem ser extraídas de uma produção tão ampla. 

A escolha de uma via de aproximação - a relação entre o biológico e o social 

na obra - representa um recorte, uma pergunta-chave para o entendimento da 

obra. É no bojo da articulação entre a vida biológica e a organização social que 

Josué de Castro se inscreve no debate sobre o Estado, a nação e a ciência. 




