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CONCLUSÃO 

A obra de Josué de Castro ultrapassa a visão mecanicista em relação à causali

dade no processo saúde-doença. Ao problematizar a autonomia entre as dimensões 

biológica e social, o autor contribui para o alargamento do campo de investigações 

em saúde, incorporando ao estudo de enzimas, de nutrientes e de alterações morfo

lógicas o debate em torno da integração social e das instituições políticas de bem-estar. 

Esta análise não pode ser entendida como reflexo das transformações sociais 

que perpassam o período de produção da obra. As mudanças históricas não 

impõem rigidamente ao pensamento os objetos e os limites de sua formulação. Na ver

dade, a fome na produção intelectual do escritor é o resultado de um confronto 

com a realidade histórica, onde o texto e as condições sociais são transformadas. 

A interpretação do pensamento do autor, realizada neste estudo, buscou 

compreender esse processo. Trata-se de uma das leituras possíveis, o que significa 

reconhecer a existência de outras abordagens sobre a obra. A possibilidade de novas 

interpretações garante a força dos textos de Josué de Castro. Neste sentido, a obra 

permanece viva, exigindo a crítica e o debate. No contexto atual de crescimento da 

pobreza, da miséria e, também, de crise e precariedade dos vínculos sociais, parece 

ser oportuno resgatar as abordagens comprometidas com a investigação empírica e 

teórica em torno da fome e das estratégias políticas, voltadas para a redução de seu 

impacto. No âmbito do projeto higienista dos anos 30 e da consolidação da saúde 

pública, o escritor formula a questão alimentar, sobretudo, como problema eugênico. 

Assim, por meio da alimentação adequada, é possível valorizar a raça, construir o 

homem brasileiro, formar uma nação. 

A partir de um amplo esforço para delimitar cientificamente a al imentação, 

uti l izando neste percurso as conquistas da bioquímica e da fisiologia, Josué de 

Castro busca articular o problema alimentar às mais prementes questões nacionais. 

Descreve a fome na população, investigando o consumo de alimentos entre as famí

lias dos trabalhadores e, também, introduz suas primeiras propostas para solucionar 

o problema. No contexto político e social do primeiro Governo Vargas, o pensamen

to do escritor ganha espaço como a "via alimentar" para a construção do trabalhador 

brasileiro e contribui, assim, para a inserção do tema na agenda pública. 

A crescente influência da geografia em suas análises tem como conseqüência o 

aprofundamento da compreensão do fenômeno da fome, enquanto interação entre 



o homem e a natureza. Assim, embora Josué de Castro contribua para a definição de 

uma disciplina específica - a nutrição - , há a perspectiva de superar demarcações rígi

das entre os diferentes campos do saber. O conhecimento da fome - realidade cole

tiva e experiência ao mesmo tempo biológica e social - é, necessariamente, multi

disciplinar, envolvendo a antropologia, a biologia, a fisiologia, a sociologia ou, nas 

palavras do autor, uma abordagem de natureza ecológica. O seu pensamento, no 

entanto, não é imune à tendência de naturalização dos processos sociais. Este será 

um permanente conflito na interpretação de Josué de Castro. Geografia da Fome ex

pressa este dilema e, talvez, exatamente por isso, represente um marco na sua pro

dução acadêmica. Na verdade, o autor enfrenta, enquanto intelectual e ator políti

co, as contradições de seu tempo e busca, no livro, entender o fenômeno da miséria 

e da fome para além dos aspectos puramente descritivos. Neste esforço há um pro

testo contra a fragmentação da realidade e um apelo no sentido de criar um novo 

modelo de interpretação da fome, privilegiando as conexões e interdependências 

de um objeto multifacetado. Ao estudar os padrões hierárquicos, as formas cultu

rais e a multiplicidade de sentidos, envolvidos na prática alimentar, Josué de Castro 

valoriza uma perspectiva reflexiva interdisciplinar na área da saúde. O s riscos da ten

tativa de fazer dialogar diversos saberes estão presentes no livro, evidenciando o mé

rito de um autor preocupado em romper dualidades e compreender processos de 

interação. 

Ao final da década de 40, e nos anos 50, no bojo do movimento "sanitarista-

desenvolvimentista", o escritor elege a fome como a expressão do subdesenvolvi

mento. Isto, porém, não significa conceber o problema alimentar como um fenôme

no biológico determinado pelos processos sociais mais amplos. Embora seja nítido o 

privilegiamento das condições econômicas e sociais do País na manutenção do 

quadro alimentar, é possível perceber uma rede de mediações entre as dimensões 

biológica e social da fome. 

A fome na obra de Josué de Castro é, portanto, um tema que exige o diálogo 

e, desta forma, defronta-se com a profunda complexidade que envolve a articulação 

dos diferentes campos do saber. A utilização pelo autor do instrumental teórico-me

todológico da geografia espelha a preocupação de buscar uma "região" do conheci

mento onde esta articulação encontra-se problematizada. 

Como desdobramento destas reflexões, é possível localizar a obra de Josué de 

Castro na fronteira entre a saúde pública, estruturada em um modelo naturalista, e a 

perspectiva de superar este caminho explicativo, através da relativização da determi

nação biológica e de uma visão mais ampla da saúde. Este processo é marcado, mui

tas vezes, pela convivência, ainda que conflituosa, de ambas as tendências analíticas. 

Com isso, emergem ambigüidades que, contudo, não são entendidas aqui como 

erro, mas como demonstração dos avanços e recuos que, invariavelmente, se colo

cam na construção do conhecimento. 



Neste sentido, Josué de Castro é uma referência importante para uma aproxi

mação com o debate histórico em torno da fome e da miséria no Brasil. Hoje, o 

tema é reinscrito no cenário nacional sob novas abordagens e perspectivas. Assim, se 

nos anos 40 e 50 a carência alimentar é um obstáculo ao desenvolvimento e, desta 

forma, compõe de forma privilegiada a agenda do Estado; nos anos 90 ela vai operar 

no sentido de criar de um consenso na cooperação e na solidariedade social. H á , 

portanto, um deslocamento não só em relação a fome, como também no que se 

refere ao papel do Estado e da sociedade civi l. Em que medida este movimento 

expressa ruptura e reorientação no tratamento e na concepção da pobreza, sem 

dúvida é algo a detalhar empírica e teoricamente. O u seja, é importante explorar 

em que medida o recurso à idéia da fome no Brasil contemporâneo pode forjar uma 

obrigação moral e também uma prioridade pública. O esforço de Josué de Castro 

em estudar a realidade nacional e criar novas possibilidades interpretativas, sem 

abdicar da busca de alternativas concretas para o enfrentamento da miséria e da 

exclusão, segue, portanto, como exemplo de compromisso público e abrangência 

intelectual. 
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