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Alimentação no Brasil Imperial: Elementos para um Estudo de Questões 

Dietéticas, Químico-Médicas e da Fisiologia Do Gosto 

 

Cristiana Loureiro de Mendonça Couto 

 

RESUMO 

 

 

Este trabalho busca compreender os hábitos alimentares no Rio de Janeiro, durante 

o Império (1822-1899), a partir de discussões sobre a ciência, suas relações com a 

alimentação no período e suas implicações nas questões que envolvem o gosto e a 

gastronomia. A análise dos textos produzidos no período, como teses médicas da 

Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro (a partir de 1832), livros de cozinha brasileiros, 

portugueses e franceses (séculos XVIII e XIX) e tratados sobre o gosto e a gastronomia 

elaborados na França (século XIX) permitiu observar que as escolhas sobre aquilo que se 

deve ou não comer, para além do paladar, estão relacionadas a questões de higiene e 

nutrição — estas últimas, estreitamente relacionadas a conhecimentos químicos. Permitiu, 

ainda, observar as questões de continuidade em história da ciência, como a presença de 

traços das antigas noções de dietética, que não foram ―eliminadas‖ pelos novos 

conhecimentos sobre alimentação oferecidos pela química e pela fisiologia experimental.  

 

Palavras-chave: História da Ciência, comida, alimentação, receitas, medicina, química, 

nutrição, fisiologia experimental, século XIX, Império, Rio de Janeiro.  

 



 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

The aim of this study is to understand the dietary habits current in Rio de Janeiro at 

the time of the Brazilian Empire (1822-1899) through contemporary discussions on 

science, its relationship to alimentation and implications on issues related to taste and 

gastronomy. An analysis of documents written at that time – such as medical dissertations 

presented to the Faculty of Medicine of Rio de Janeiro (from 1832 onwards) and (19th 

century) Brazilian cookbooks and treatises on gastronomie and taste published in France – 

shows that the choice on what ought and ought not be eaten, beyond a matter of taste, was 

related to issues on hygiene and nutrition, in turn intimately related to chemical notions. It 

further allowed identifying aspects of continuity, such as the presence of traces of older 

dietetic notions, which were not ―erased‖ by the new knowledge on alimentation brought 

by chemistry and experimental physiology. 

 

Keywords: History of Science, Food, Alimentation, Recipes, Medicine, Chemistry, 

Nutrition, Experimental physiology, 19th Century, Brazilian Empire, Rio de Janeiro 
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A alimentação como objeto de estudos acadêmicos tem sido destacada em muitas 

disciplinas, notadamente a antropologia, a sociologia e a história. Na produção intelectual 

das ciências sociais, por exemplo, é um tema recente. Antropólogos e sociólogos, desde o 

final do século XIX, trataram indiretamente do assunto, abordado a partir de problemáticas 

relacionadas a outros fenômenos sociais, como o totemismo, o tabu, a comunhão e o 

sacrifício.1 Nas últimas décadas, porém, intensificaram-se, principalmente nos Estados 

Unidos e na Europa, estudos em que hábitos alimentares,2 definidos por local e por época, 

tornaram-se o principal objeto de análise, e não apenas um assunto integrante de ou 

marginal a temas mais centrais.  

Segundo o antropólogo Sidney W. Mintz, quase todos os estudos de comunidade 

ou da cultura material, entre os anos 1930 e 1960, incluem um ou dois capítulos em que a 

comida e sua busca são mencionadas.3 Entretanto, mesmo nos anos 1980, o estudo 

antropológico da comida ainda não tinha ―renascido‖ como tema.4 Meneses & Carneiro 

                                                 
1 Asfora, ―Apício: História da Incorporação de um Livro de Cozinha na Alta Idade Média,‖ 1, nota 1. Pinto e 
Silva, ―Papagaio Cozido com Arroz,‖ 45. Para os historiadores Meneses & Carneiro, ―Os antropólogos, desde 
o século XIX, se empenharam em desenvolver uma etnografia sistemática dos hábitos alimentares e em 
buscar interpretá-los culturalmente. A primeira fase da Antropologia caracterizou-se por um comparativismo 
das diferentes tradições culturais. A análise dos tabus, onde se destacam os alimentares, foi desde os 
primórdios da antropologia cultural um terreno fértil para especulações sobre o significado simbólico da 
alimentação‖. Meneses & Carneiro, ―A História da Alimentação: Balizas Historiográficas,‖ Anais do Museu 
Paulista, 19. O antropólogo Sidney Mintz aponta que a antropologia se ocupa da comida e, particularmente, 
dos papéis que ela desempenha na organização social desde que o teólogo escocês William Robertson Smith 
estudou o sacrifício e a comida nos anos 1880. Mintz, ―Comida e Antropologia,‖ Revista Brasileira de Ciências 
Sociais, 31. 

2 Sobre a questão da alimentação como tema de estudo, Meneses & Carneiro, 10-1, destacam sua 
multiplicidade de focos de atenção: entre eles, privilegiar o tema a partir do alimento (sua produção, aquisição, 
circulação, consumo, carência, mercado, representações, funções sociais e culturais etc.); da nutrição, da dieta 
e seus modelos e sistemas alimentares; dos hábitos à mesa, práticas alimentares, culinária, espaços e 
equipamentos, contextos e agentes; da história do gosto e da gastronomia; da educação, segurança e políticas 
alimentares. Essas fronteiras, lembram os historiadores, estão longe de ser claramente demarcadas – ―e não é 
evidente que devam sê-lo‖. Assim, ―para maior esclarecimento‖ na análise desses objetos, os dois autores 
derivam seu exame em enfoques predominantes: são eles o biológico, o econômico, o social, o cultural e o 
filosófico, considerando que os estudos sobre alimentação ocorrem desde a Antiguidade. ―Desde a 
Antiguidade, pode-se dizer que a alimentação vem sendo objeto de atenção e conhecimento‖. 

3 Entre os poucos trabalhos nos quais a comida assume papel central nesse período, Mintz destaca Land, 
Labour and Diet in Northern Rhodesia (1839), de Audrey Richards; Malay Fischermen (1966), de Raymond Füth, e 
Housekeeping among Malay Peasants (1966), de Rosemary Füth. Mintz, 32. 

4 Mintz, 32, 34-6. O marco refere-se ao livro de Jack Goody, Cooking, Cuisine and Class, publicado em 1982. 
Entre os trabalhos a partir dele, Mintz destaca Golden Arches East (1997), de James L. Watson, sobre a difusão 
dos restaurantes fast food na Ásia; Rice and Self (1993), de Ehmiko Ohnuki, sobre a complexidade política e 
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traçam algumas linhas antropológicas de investigação nesse período: a perspectiva 

funcionalista, até os anos 1960; a estruturalista, nas décadas de 1960 e 1970, e os estudos de 

base materialista, nos anos 1980.5 Nos anos 1990, as práticas culturais relacionadas ao tema 

— hábitos, etiquetas e maneiras à mesa — ganham relevo, segundo estes historiadores, 

quando norteados pelos problemas propostos por Norbert Elias ao tratar do ―processo 

civilizador‖.6 Nessa vertente, destacam-se trabalhos como o de Stephen Mennell, All 

Manners of Food (1985).7  

Partilhando com a antropologia um campo comum de interesses, a sociologia 

privilegiou alguns problemas relacionados à alimentação, como a diferenciação social pelo 

alimento (as de gênero e de poder), a comensalidade e o consumo. Segundo algumas 

revisões da produção na área, o tema alimentação como foco principal de análise parece ter 

ganhado peso a partir dos anos 1980.8  

                                                                                                                                               
cultural do arroz no Japão; Que Vivan los Tamales! (1998), de Jeffrey Pilcher, sobre as tortillas e seu papel 
poderoso como símbolo de identidade nacional no México; a comida como índice de mudança social é 
abordada em obras como Food, Gender and Poverty in the Ecuadorian Andes (1998), de Mary Weismantel, e as 
políticas populacionais chinesas e sua influência nos âmbitos social e nutricional são tema de diversos estudos 
reunidos no volume Feeding China’s Little Emperors (2000), organizado por Jun Jing. Entre as monografias, além 
de sua própria obra, Swetness and Power (1985), que trata do açúcar e das relações entre colônias e metrópoles 
europeias, Mintz ressalta o trabalho de Arturo Warman (La Historia de un Bastardo, 1988), sobre o milho, além 
de estudos sobre pimentas, como Peppers (1992), de Amal Naj, Capsicum y Cultura (1986), de Janet Long-Solís, 
e Chilies to Chocolate (1992), organizado por Nelson Foster e Linda Cordell. 

5 Na perspectiva funcionalista, os dois historiadores situam Audrey Richards (vide nota 3), aluna do polaco 
Bronislaw Malinowski (1884-1942), um dos fundadores dessa escola. A perspectiva estruturalista se estabelece 
a partir dos trabalhos de Claude Lévi-Strauss (1908-2009) – Le cru et le cuit (1964), Du miel aux cendres (1967), Le 
origine des manières a la table (1968) e Le triangle culinaire (1968) – quando, dizem os autores, ―o alimento passa a 
ser investigado como sistema cultural e abordado linguisticamente‖. Meneses & Carneiro, 19-20. Ao discutir 
as limitações da abordagem estruturalista (no que concerne ao estudo dos hábitos alimentares, principalmente 
na Inglaterra e na França, países de que trata), o estudioso Stephen Mennell inclui, além de Lévi-Strauss, a 
antropóloga Mary Douglas (―Deciphering a Meal‖, 1972) e o semiólogo Roland Barthes (―Toward a 
Psychosociology of Contemporary Food Consumption‖, 1961). Mennell, All Manners of Food, 6-13. 

6 Meneses & Carneiro, 19-20. 

7 ―Este [livro] surgiu da intersecção de três interesses. Um foi simplesmente comer. (...) Em terceiro lugar 
houve a minha duradoura admiração pelo trabalho de Norbert Elias, cujas ideias permeiam este livro mesmo 
naquelas poucas partes em que seu nome não é mencionado‖. Mennell, All Manners of Food, xi. Daqui em 
diante, todas as traduções de textos originalmente escritos em francês ou inglês serão de nossa 
responsabilidade. 

8 Para uma apresentação dos principais trabalhos em torno desses temas, cf. Meneses & Carneiro, 23-5. 
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Uma obra representativa desse esforço é Sociology on the Menu - An Invitation to the 

Study of Food and Society, lançada em 1997 por Alan Beardworth & Teresa Keil. A 

argumentação destes sociólogos é a de que entender as complexas interrelações entre 

comida e sociedade merece atenção especial e um posicionamento de igual importância 

diante de outros temas principais da sociologia contemporânea.9 Para esses pesquisadores, 

comer é uma experiência humana fundamental, dada a demanda do corpo por nutrientes, 

os poderosos significados simbólicos que a comida pode conter, a energia gasta na 

obtenção de alimento e os esforços cooperativos que envolvem a produção e distribuição 

da comida — processos essenciais para a continuidade e sobrevivência de qualquer 

sociedade e, mais ainda, estruturas fundadoras da organização social.10 

De maneira semelhante, argumentam Beardworth & Keil, antropólogos sociais 

também têm incorporado análises sobre o tema em seus trabalhos. A maior preocupação 

desses estudiosos têm sido, segundo esses autores, a descrição, a documentação e a análise 

detalhadas, em escala relativamente pequena, de sistemas sociais tradicionais. Olhar para 

uma sociedade tradicional de uma maneira mais global implica prestar atenção em 

processos que envolvem produção, distribuição, preparo e consumo de alimentos, já que 

este complexo de atividades fornece uma ampla moldura da vida cotidiana.11 

Outro exemplo da importância do aspecto social nos estudos que envolvem 

alimentação é salientado por J. Pilcher em ¡Que Vivan los Tamales! Food and the Making of 

Mexican Identity, publicado em 1998. Pilcher considera que a independência do México no 

                                                 
9 Beardsworth and Kiel, Sociology on the Menu, 1. 

10 Os autores citam, ainda, outros fatores importantes que colocaram o tema da alimentação (cuja expressão 
―food and eating‖, em inglês, nos parece mais apropriada aqui) na ordem do dia da agenda sociológica. São 
eles: o recente aumento de livros e artigos sobre o assunto; cursos específicos sobre comida e sociedade em 
universidades norte-americanas, canadenses e inglesas; conferências regionais e internacionais devotadas ao 
tema; organizações e associações dedicadas ao estudo sociológico das relações entre processos sociais e 
nutricionais; e, por fim, à recente ―mudança do centro de gravidade‖ da sociologia, antes focada nas práticas 
de produção, para o estudo das práticas de consumo. Ibid., 2-4. 

11 Ibid., 4. 
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início do século XIX ajudou a moldar o perfil dos primeiros livros de cozinha publicados 

no país, que imprimiam, por sua vez, um discurso nacionalista à matéria culinária.12  

Já a história parece ter incorporado, há mais tempo, o tema alimentação como um 

dos seus focos principais de estudo. Desde que a historiografia francesa, a partir dos anos 

1960, entendeu as práticas do cotidiano como objetos de estudo de historiadores — a 

chamada história social, que tem como um dos expoentes o francês Fernand Braudel 

(1902-1985) —,13 vários trabalhos modernos relativos à história da alimentação começaram 

a ser produzidos. Alguns historiadores localizam esse momento como o da 

―institucionalização‖ da história da alimentação. ―É com as propostas da ‗escola dos 

Annales’ que, na década de 60, ganha fisionomia definitiva e explicitamente programática 

nosso campo de pesquisa‖, afirmam Meneses & Carneiro.14 

A partir dos anos 1970, esse tipo de temática nos estudos históricos ganhou corpo. 

Não caberia nesta introdução, e nem é nosso objetivo, apresentar uma historiografia 

detalhada de um assunto tão vasto e multifacetado quanto a alimentação, mesmo que esta 

historiografia moderna parta da década de 1970. Os estudos históricos sobre comida, em 

vários países e sob diversas perspectivas teóricas, abrangem uma multiplicidade de aspectos 

— entre eles, econômicos (questões agrárias, tecnológicas, crises, fomes, comércio de 

produto), biológicos (fisiologia da digestão, noções de regime), psicossociais (o comer e 

aquele que come) e religiosos (significação do alimento, sacrifícios, tabus alimentares, 

jejuns).15     

                                                 
12 Pilcher, ¡Que Vivan los Tamales!, 45. 

13 Kaelble, ―Social History in Europe,‖ Journal of Social History, 29.   

14 Meneses e Carneiro, 14 e 28. Para detalhes sobre as discussões teóricas, metodológicas e temáticas nos 
Annales, cf. especialmente as páginas 29-31. A historiadora Barbara Wheaton localiza nos anos 1940 os 
primeiros trabalhos que recomendam o estudo dos hábitos alimentares pelos fundadores dos Annales, Marc 
Bloch e Lucien Febvre. Wheaton, Savoring the Past, xvii. 

15 Para detalhamento de cada uma dessas vertentes de pesquisa e suas principais linhas de análise, cf. Meneses 
& Carneiro, 28-55.  
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Interessa, contudo, apontar aqui alguns estudos históricos recentes que, de alguma 

maneira, analisam a alimentação em aspectos, períodos, lugares e/ou relações que serão 

tratados, também, em nossa tese — construída não a partir de um enfrentamento histórico 

mas, sim, de uma abordagem em história da ciência, com diretrizes estabelecidas pela 

equipe Cesima/PEPG em História da Ciência/PUC-SP, programa no qual nossa 

dissertação de mestrado,16 finalizada em 2003, também foi forjada. 

Antes de prosseguirmos pela historiografia, portanto, vale expormos essas 

diretrizes, bem como nossa proposta de estudo, para uma melhor compreensão da seleta de 

trabalhos em história — e, por outro lado, da quase total ausência de estudos que seguem a 

mesma orientação por nós proposta, quer em termos metodológicos, quer em relação às 

especificidades do tema. 

Dando seguimento à perspectiva adotada durante o mestrado, esse estudo procura 

compreender a alimentação no Brasil — especificamente no Rio de Janeiro, centro político, 

econômico e cultural do país entre a Independência (1822) e a República (1889), datas que 

delimitam o período estudado — tomando como foco principal de análise as relações entre 

livros de cozinha antigos e ideias sobre alimentação e nutrição. Como suporte documental, 

no que se refere ao Brasil, além de livros de cozinha brasileiros, que começam a ser 

publicados em 1840, alinham-se teses médicas, geradas a partir de 1832, quando é 

inaugurada a Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. 

Para a compreensão do estabelecimento no Brasil das ideias relacionadas à 

alimentação no contexto social e médico oitocentista, serão analisadas fontes europeias — 

em particular, francesas —, que formam parte das bases da culinária e da ciência no Brasil 

Imperial. Neste caso, as análises buscam, principalmente, apontar a influência da química 

nos conhecimentos sobre a nutrição, derivados de um modelo francês e, posteriormente, 

                                                 
16 Couto, ―Alimentação no Brasil e em Portugal no Século XIX e o que os Livros de Cozinha Revelam sobre 
as Relações entre Colônia e Metrópole.‖  
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alemão, que teriam reflexos sobre a corte carioca e sua alimentação. Estas fontes envolvem 

ainda, a fisiologia e a química do gosto, nos quais as concepções científicas relativas à 

alimentação se fazem presentes. 

Nossa pesquisa perpassa três esferas de análise interligadas, que criam a identidade17 

dos trabalhos em história da ciência: a primeira delas é dedicada à historiografia, ou seja, 

como um determinado tema foi visto, ao longo do tempo, pelos diversos estudiosos que 

sobre ele se debruçaram. A segunda esfera concentra-se no contexto histórico, ou seja, nas 

relações entre ciência e sociedade, que formam um só tecido. Por fim, a terceira é dedicada 

à análise epistêmica e textual da documentação selecionada, de maneira que se possa 

compreender melhor as fontes em que esta documentação se abastece, como elas são 

reorganizadas em outro contexto e a partir de que pressupostos teóricos esses documentos 

são elaborados.18 Vale mencionar que, para essas análises, é fundamental a percepção das 

continuidades ou permanências de ideias, conceitos e teorias nos processos históricos das 

ciências, bem como suas rupturas.19 

Assim, esse trabalho será dividido da seguinte maneira: no capítulo 1 discutiremos a 

historiografia recente, relacionada à alimentação (em suas abordagens antropológica, 

sociológica e histórica) e estudos desenvolvidos particularmente na França, Portugal e 

Brasil, bem como os trabalhos relacionados à história da medicina e da nutrição. Nos 

                                                 
17 Segundo Alfonso-Goldfarb, a questão relativa à identidade em história da ciência permanece em aberto. A 
pesquisadora indica alguns pontos que ainda merecem reflexão. O primeiro deles diz respeito às múltiplas 
interfaces que contribuem para a constituição desta área, a saber, a filosofia (precisamente, a história da 
filosofia e a filosofia das ciências), as várias ciências e a história. O segundo ponto refere-se à excessiva 
proximidade que a história da ciência vem mantendo com suas grandes interfaces. O terceiro ponto relevante 
é a ausência de uma grande área que demarque as diferenças próprias à área e que lhe empreste identidade – 
diferentemente do que acontece, por exemplo, com a história da filosofia, abrigada no seio da filosofia. 
Alfonso-Goldfarb, ―Centenário Simão Mathias: Documentos, Métodos e Identidade em História da Ciência,‖ 
Circumscribere, 7-9. 

18 Para detalhes sobre a metodologia adotada por nós nos estudos em história da ciência, cf. Alfonso-
Goldfarb, ―Centenário Simão Mathias‖. Para uma discussão das tendências historiográficas em história da 
ciência, cf. Debus, ―A Ciência e as Humanidades: a Função Renovadora da Indagação Histórica,‖ Revista da 
Sociedade Brasileira da História da Ciência, e Alfonso-Goldfarb, ―Alguns Apontamentos sobre a Historiografia em 
História da Ciência,‖ O Tempo e o Cotidiano na História. 

19 Para uma discussão mais aprofundada sobre rupturas e continuidades em história da ciência, cf. 
Canguilhem, Ideologia e Racionalidade nas Ciências da Vida, 20-5. 
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capítulos 2 e 3 serão abordadas as discussões contidas nas teses médicas da Faculdade de 

Medicina do Rio de Janeiro, a partir de 1832, relacionadas à medicina e à nutrição — esta, 

por sua vez, estreitamente associada à química. No capítulo 4, buscaremos compreender as 

discussões sobre o gosto, a gastronomia e a ciência, e o capítulo 5 apontará as heranças 

culinárias europeias e as questões químico-dietéticas em alguns livros de cozinha 

publicados à época, em Portugal e no Brasil, como o primeiro e principal receituário 

brasileiro, o Cozinheiro Imperial, publicado em meados dos oitocentos e reeditado ao longo 

do século. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 1 

 

ESTUDOS SOBRE ALIMENTAÇÃO:  

ABORDAGENS HISTÓRICAS, ANTROPOLÓGICAS, SOCIAIS E 

 UMA NOVA PROPOSTA DE ANÁLISE 
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“A prosperidade nos leva a esquecer o quanto a fome pode 

ser impositiva, mas mesmo nesses períodos os hábitos  

alimentares continuam sendo veículos de profunda emoção” 

Sidney Mintz, Comida e Antropologia, 31 

 

1.1. Receituários antigos: algumas questões de abordagem   

 

Além do que foi apontado anteriormente, é preciso lembrar a natureza de 

determinados documentos de estudo aqui utilizados, ou seja, as especificidades dos estudos 

de receituários antigos. Recuperando as discussões já apontadas em nossa dissertação de 

mestrado, Bernard Rosenberguer nos lembra, por exemplo, que livros de cozinha, tais 

como os receituários árabes da Alta Idade Média, estão relacionados ao universo de um 

pequeno grupo social abastado e quase nunca reproduzem a alimentação popular.20  

Transportado o argumento para o contexto do Rio de Janeiro do século XIX, em 

que a leitura era um artigo de luxo e restrita a um segmento da sociedade carioca,21 parece 

lícito supor que o mesmo vale para os livros de cozinha brasileiros — cujo primeiro 

exemplar, como já dissemos, surge quase em meados dos oitocentos. Da mesma maneira, 

determinadas culturas culinárias podem, em algumas sociedades, tornar-se modelo e, assim, 

ser exclusivas de um grupo social dominante.22 

Também, de acordo com o historiador Bruno Larioux, um manuscrito culinário 

não deve ser tratado isoladamente, pelo fato de não ser, por si só, considerado um resumo 

fiel das práticas culinárias de uma época. Primeiro porque, em geral, ele se inspira, em 

                                                 
20 Rosenberguer, ―A Cozinha Árabe e sua Contribuição à Cozinha Européia,‖ 341. Cf., também, Larioux, Les 
livres de cuisine médiévaux.  

21 Para mais detalhes sobre o assunto, cf. Alfonso-Goldfarb, Ferraz & Figueirôa, ―Difuser les sciences ‗dans 
un océan d‘analphabetisme‘,‖ 225-36. 

22 Silva, Cultura e Sociedade no Rio de Janeiro (1808-1821), 3. 
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maior ou menor medida, num modelo anterior, às vezes datado de alguns séculos, mas que 

não é, salvo exceção, uma pura repetição daquele. O exame cuidadoso das heranças e das 

linhagens textuais e a identificação dos diferentes estratos que o compõem constituem, 

portanto, a primeira etapa, diz o historiador, da interpretação histórica dos livros de 

cozinha.23 

Como mostraremos nesta tese, a mesma lógica pode servir para livros de cozinha 

impressos. Em estudo anterior, já apontamos que a primeira obra culinária brasileira, 

Cozinheiro Imperial, é composta, em grande parte, por um corpo de receitas de duas obras 

portuguesas.24 Essa constatação foi feita a partir de um cotejo parcial entre receitas de 

Cozinheiro Imperial e dos livros portugueses Arte de Cozinha (editado em 1680) e Cozinheiro 

Moderno (publicado cem anos depois). Isso reforça o argumento de Larioux, ou seja, a 

inspiração de um receituário de cozinha em modelos anteriores, e instiga, em nosso estudo, 

a possibilidade de se verificarem adaptações, nas próprias receitas ou na seleção por que 

passam para integrar o volume brasileiro, de acordo com um modelo então vigente. Além 

disso, o confronto das várias edições de uma mesma obra culinária pode revelar acréscimos 

e modificações no receituário que, em certa medida, mantém correspondências com o 

contexto em que foram produzidas.25 

Novamente, no que se refere a manuscritos, o estudo detalhado das receitas deve 

atender a algumas questões, que, acreditamos, podem ser observadas em se tratando da 

análise de receituários impressos. Por exemplo, o título da receita, por si só, é uma 

informação importante, pois os termos que a compõem permitem identificar heranças ou 

                                                 
23 Laurioux, ―Cozinhas Medievais (Séculos XIV e XV),‖ 450.  

24 Couto, ―Alimentação no Brasil e em Portugal,‖ 106. 

25 Ibid., 5 e 106-7. 
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transformações, épocas e regiões às quais pertencem. Todavia, é preciso cuidado com 

denominações que sugerem sua origem geográfica, pois nem sempre elas a pressupõem.26 

Em artigo recente, a historiadora portuguesa Isabel M. D. Braga, cuja produção 

acadêmica será contemplada adiante, faz um questionamento semelhante, qual seja, até que 

ponto se pode aferir da nomenclatura de uma receita a sua influência estrangeira.27 

 Não sendo suficiente o exame do nome de uma receita, é preciso analisar seu 

conteúdo, os utensílios, os ingredientes e as técnicas de preparo. Segundo Larioux, estes 

estudos ainda mal se esboçaram.28  

De fato, poucas são as obras que tratam particularmente de livros de cozinha 

antigos.29 Quando o fazem, nem sempre articulam o conteúdo desses compêndios 

culinários ao contexto da época em que foram publicados, ou seja, muitas vezes não 

consideram suas relações com receituários anteriores e posteriores, com ideias sobre dieta e 

nutrição ou com conceitos químicos. 

 

1.2. Alimentação na história: vertentes historiográficas 

 

A partir dos anos 1970 e de algumas diretrizes estabelecidas pela escola dos Annales, 

historiadores como Jean Louis Flandrin (1931-2001) e Jean-Paul Aron (1925-1988) 

produziram estudos sobre alimentação. Em ―Biologie et alimentation au XVIIIe siècle et au 

début du XIXe siècle‖, publicado num dos números dos Annales, em 1961, Aron apresenta 

                                                 
26 Laurioux, ―Cozinhas Medievais (Séculos XIV e XV),‖ 451. 

27 Braga, ―Influência Estrangeira em Livros de Cozinha Portugueses,‖ 238. 

28 Laurioux, ―Cozinhas Medievais (Séculos XIV e XV),‖ 451-2. 

29 Sobre a presença do açúcar em tratados de confeitaria e de conservas, cf. Algranti, ―Alimentação, Saúde e 
Sociabilidade: A Arte de Confeitar e Conservar os Frutos (Séculos XV-XVIII)‖; sobre livros de cozinha 
brasileiros, cf. Gomes & Barbosa, ―Culinária de Papel,‖ Estudos Históricos; sobre trânsito de receitas e disputas 
entre chefs nos livros franceses, cf. Hyman & Hyman, ―La Chapelle and Massialot: an Eighteenth Century 
Feud.‖ Petis Propos Culinaires.  
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aos historiadores ―a justa interpretação das ideias e afirmações dos homens do século 

XVIII e início do XIX num domínio difícil e mal explorado‖, qual seja, o domínio 

biológico da alimentação, ―cuja análise médico-fisiológica desenha-se, em seu início, sob o 

horizonte complexo de um fundo comum onde os fenômenos químicos da digestão 

perpassam não somente as receitas culinárias e os devaneios gastronômicos mas, também, 

as observações morais ou moralizantes.‖30  

Depois de publicar Essai sur la sensibilité alimentaire à Paris au XIXe siècle, em 1967, 

Aron trabalha as particularidades do comer na França do século XIX em Le mangeur du 

XIXe siècle (1973). Nesse livro, discorre sobre os restaurantes que se estabeleceram no 

período, o repertório alimentar, a refeição e seu serviço e as ―fantasias‖ (como os mitos e o 

espetáculo em torno do ato de comer).   

Outro nome que é referência nos estudos sobre a sensibilidade alimentar é Jean 

Louis Flandrin. Suas fontes de estudo, assim como as do historiador italiano Massimo 

Montanari31 e Larioux, incluem livros de cozinha, manuais de etiqueta, listas de preços de 

produtos alimentares, relatos de estrangeiros, antigos menus de restaurantes e de refeições 

particulares. Mas para além dos documentos — que lhe interessam mais pelo aspecto 

qualitativo das informações do que pelos dados quantitativos que encerram —, Flandrin 

foca seu interesse no que considera os aspectos culturais da alimentação, em contrapartida 

ao viés material e biológico que, segundo ele, marcaram os estudos nos anos 1960 e 1970.32 

                                                 
30 Aron, ―Biologie et alimentation,‖ Annales, 971. 

31 Professor de história medieval e da alimentação na Universidade da Bolonha, Montanari já escreveu uma 
dezena de livros sobre alimentação. Entre eles estão Italian Cuisine: A Cultural History (1999), Famine and Plenty: 
The History of Food in Europe (1993), Bologna la Grassa (2004) e Food is Culture (2006). 

32 Flandrin (pref.), Tables d’hier, tables d’ailleurs, 22. Em outro texto, Flandrin comenta o tipo de pesquisa feita 
no período, marcada pelo anacronismo na avaliação das carências e desequilíbrios alimentares dos diversos 
grupos sociais, principalmente na Europa, entre os séculos XIV e XVIII. Para ele, ―só no final dos anos 70 e 
no decorrer dos anos 80 e 90 [do século XX] é que os especialistas em Idade Média e Idade Moderna 
adotaram, também, uma abordagem culturalista (...); eles estudaram como práticas distintivas determinaram as 
escolhas alimentares dos povos ou das diferentes classes sociais; compararam as práticas culinárias, os gostos, 
as aversões, a evolução histórica de uns e de outros; a influência da religião e da dietética [grifo nosso] na 
escolha e no modo de preparar alimentos‖. Flandrin, História da Alimentação, 19 e 21. 
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Seguindo essa vertente, Flandrin organiza ao lado de Montanari, em 1996, Histoire de 

l’alimentation, volumosa obra de referência que reúne cerca de 40 pesquisadores renomados 

e expõe cronologicamente seus estudos, da pré-história à época contemporânea. De 

especial interesse é seu artigo ―Tempero, Cozinha e Dietética nos Séculos XIV, XV e 

XVI‖, em que estabelece as relações entre cozinha e dietética ao analisar a utilização de 

especiarias no medievo a partir de um contexto médico, qual seja, a doutrina humoral 

galênica.33  

Sob a mesma perspectiva culturalista, mas com viés etnográfico, Flandrin 

coorganiza em 1999 o livro Tables d’hier, tables d’ailleurs, que reúne estudos relacionados à 

refeição, e escreve L’Ordre des mets (Arranging the Meal – A History of Table Service in France, 

2007) publicada incompleta em 2002, por conta de sua morte no ano anterior. Nessa 

última, Flandrin analisa a estrutura da refeição na França entre os séculos XIV e XX e 

busca, ao apresentar a história da ―evolução‖ da sequência na qual os pratos são servidos 

nos vários períodos, as razões por trás dessa ordem — que é, segundo ele, ―cultural, mais 

do que natural.‖34  

De fato, a França, consagrada ―berço da gastronomia‖, vem motivando diversos 

estudos nos últimos anos. Conforme já apontado, o país e sua cozinha nos interessam, 

particularmente, pela influência que tiveram na literatura culinária brasileira do século XIX 

(bem como na de várias partes do mundo).  

Entre as produções recentes que se debruçam sobre a história da cozinha francesa 

estão Savoring the Past (1983). Percorrendo o (vasto) período entre 1300 e a Revolução 

Francesa (1789), Barbara K. Wheaton utiliza-se de livros de receitas como sua fonte 

principal de análise. ―Receitas devem ser estudadas num contexto duplo de técnicas de 

                                                 
33 Flandrin, ―Tempero, Cozinha e Dietética nos Séculos XIV, XV e XVI,‖ 478-95. 

34 Flandrin, Arranging the Meal, xx. 
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ofício e das circunstâncias culturais de seu período de origem‖, observa a historiadora. O 

objetivo de seu livro é estimular pesquisadores a explorar esses documentos.35  

Abrangente também nas facetas de análise, sua obra discorre sobre ingredientes, 

receitas, e métodos de preparo na Idade Média, festivais e jantares no século XVI, a 

introdução de novos produtos nas receitas, restaurantes, cozinhas e chefs dos séculos XVII 

e XVIII, além de incursões em confeitaria e na arte de decorar mesas.  

Já Rebecca Spang parte para uma espécie de monografia, ao localizar seu estudo, na 

França, especificamente em torno da questão da emergência do restaurante no século 

XVIII. Em The Invention of the Restaurant,36 lançado em 2000, Spang procura quebrar com 

algumas heranças historiográficas, refletidas muitas vezes em relatos repetidos ―de forma 

inquestionável‖ — o que sugere a ausência, talvez, do retorno às fontes originais e/ou de 

uma reflexão acerca dos pressupostos em que tais concepções foram engendradas, como as 

que ―trataram o restaurante como um ícone do gênio gastronômico francês‖ ou como ― 

‗uma instituição profundamente francesa, ao contrário de qualquer outro estabelecimento 

no planeta‘ ‖37.  

Em outras palavras, uma história, a seu ver, de cunho marxista, cujo exemplo 

emblemático (e infundado) — que resultou em disputa nos tribunais da época —, é o que 

conta ―a história de como alguns restaurateurs (...) — fornecedores indisciplinados e não 

regulamentados dos ‗caldos restaurativos‘ conhecidos como restaurants —, ultrapassaram os 

direitos da guilda de caterers estabelecidos.‖ Ou seja, a versão de que apenas com a extinção 

das guildas (de regulamentos inflexíveis) pela Revolução Francesa é que algo que se 

assemelhasse a um restaurante pôde surgir no século XVIII. Assim, a autora avalia que ―a 

crença na ‗modernidade‘ simples do restaurante confinou sua história a uma espécie de 

                                                 
35 Wheaton, xxi. 

36 Utilizamos, aqui, a edição em português (A Invenção do Restaurante), publicada em 2003. 

37 Spang, A Invenção do Restaurante, 15 e 17. 
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gastro-hagiografia, na qual a descrição anedótica de refeições pródigas e pratos deliciosos 

toma o lugar de uma análise mais matizada‖38.  

Além disso, a historiadora procura salientar a importância de estudos em torno do 

tema, fracamente esboçados:  

 

―Em todos esses estudos, o papel dos restaurantes na vida dos séculos 

XVIII e XIX foi reduzido a um simples quadro em torno de obras de 

arte culinária intrinsecamente valiosas; não é de admirar, portanto, que 

histórias da vida pública e privada, e até da sociabilidade à mesa, 

raramente mencionassem restaurantes.‖39 

 

Seu objetivo, portanto, reside em delinear uma nova história para o restaurante, 

tentando ultrapassar a noção de ―abismo‖ e de ruptura abrupta com que muitos 

observaram os eventos relacionados à Revolução Francesa e que permeou boa parte da 

historiografia do restaurante, retratado como um ―epifenômeno revolucionário‖40. 

Essa observância dos nuances na história e a percepção de como um evento 

complexo foi tratado como um episódio de caráter eminentemente francês (e, nesse 

sentido, ―superior‖) pôde dar à sua pesquisa, por um lado, a abertura para a exploração de 

novos documentos — ou de um olhar novo sobre velhos arquivos. É esse o caráter que 

mais nos interessa, na medida em que novas análises, menos grandiloquentes e sobre um 

objeto mais recortado, permitem a introdução e/ou o detalhamento de novos elementos — 

ou, ainda, o resgate de aspectos que um olhar viciado (em anacronismos, por exemplo) 

deixou escapar. 

                                                 
38 Ibid., 14 e 20. 

39 Ibid., 17.  

40 Ibid., 14. 
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Assim, a autora se debruça, a partir de documentos, sobre as questões de saúde que 

perpassam o comer no período estudado. Por outro lado, a falta de treinamento em 

trabalhar conceitos, ideias e teorias científicas em toda a sua complexidade leva a autora, 

entre outros problemas, a tirar conclusões apressadas e a tratar as relações entre saúde e 

alimentação como algo quase fútil no contexto da emergência do restaurante e da 

―sensibilidade‖ gastronômica parisiense: 

 

―Tais suposições sobre a correlação transparente entre os estados moral 

e físico levam em conta, naturalmente, a manipulação, consciente ou 

não, dos sintomas e da aparência. Se a sensibilidade espiritual e a 

consciência moral se revelassem em acessos de lágrimas ou por um 

apetite, decerto o fastio indicaria necessariamente um coração inquieto e 

uma alma torturada? Nessa discussão quase obsessiva sobre melancolia, 

tísica e outros males, a saúde pode ter sido o suposto objetivo, mas sua 

busca causou um espetáculo de doenças e aflições.‖41 

 

Talvez por trabalhar um período vasto em vários aspectos, a especialista em história 

moderna da Europa Susan Pinkard aborda essa relação entre a saúde e o que se come com 

mais cuidado. Em A Revolution in Taste – The Rise of French Cuisine (2008), a autora utiliza-se 

da história da cultura material e da história social das ideias para explicar as transformações 

por que passou a cozinha francesa no século XVII — e as atitudes diante dela —, o que 

originou ―as fundações dos estilos de cozinha que conhecemos e apreciamos hoje‖42. 

Busca, então, respostas a partir de uma análise conjunta de assuntos como os 

desenvolvimentos demográficos e econômicos do período (delimitado entre 1650-1800), 

ideias médicas e suas transformações, além da história da horticultura, de receitas, técnicas 

                                                 
41 Ibid., 54. 

42 Pinkard, A Revolution in Taste, xiii e 3. 
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culinárias e equipamentos, todos amarrados pelo contexto social em que se inserem — o 

Antigo Regime.  

Interessa-nos, particularmente, sua posição, alinhada com nossa proposta de 

análise, com relação às relações entre medicina e cozinha. ―Alguns historiadores de 

culinária têm visto o declínio da dietética como chave para o entendimento da abrupta 

virada da cozinha condimentada e doce em meados do século XVII‖, analisa a autora. Sua 

observação é endereçada especialmente a Flandrin, que propõe a hipótese de que um 

―afrouxamento dos laços entre cozinha e dietética libera de alguma forma a gulodice; os 

refinamentos da cozinha não visam mais manter a boa saúde das pessoas, mas satisfazer o 

gosto dos glutões‖. ―Há um número de objeções que podem ser levantadas contra esse 

argumento‖, enfatiza Pinkard.43 

Já havíamos discutido a improbabilidade dessa hipótese de afrouxamento proposta 

por Flandrin em nossa dissertação:  

 

―Estas considerações relacionadas ao cozimento servem para destacar 

um ponto importante: o da relação entre a dietética e o paladar nas 

práticas alimentares. Alguns estudos contemporâneos sobre alimentação 

(...) tendem a enfatizar (mas não generalizar), a partir dos séculos XVII e 

XVIII, um ‗afrouxamento‘ das relações da cozinha com a dietética e sua 

aproximação em relação ao paladar. (...) Mas, como já frisamos, cada país 

ou grupo de países deve ser estudado particularmente dentro de seu 

próprio contexto. As considerações feitas (...), no que diz respeito aos 

hábitos alimentares em Portugal no início do século XIX, são um 

exemplo disso e parecem não concordar, portanto, com a afirmação de 

Flandrin sobre o ‗afrouxamento‘ entre a dietética e o paladar. Antes, os 

                                                 
43 Ibid., 67. A citação acima foi retirada da versão em português do artigo de Flandrin, ―Os Tempos 
Modernos,‖ 549, contido na obra História da Alimentação, à qual já nos referimos (nota 32). A citação da 
autora, retirada do original em inglês (Food: A Culinary History, 364), utiliza a palavra ―gourmet‖, traduzido na 
edição brasileira como ―glutão‖, tradução, talvez, inapropriada, como será discutido oportunamente.   
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conceitos de ‗natureza‘ dos alimentos e sua ‗digestibilidade‘, 

reestruturados com o auxílio dos estudos em Química, continuam 

presentes nos tratados de higiene, ou seja, permanecem as preocupações 

dietéticas, enfocadas sob novos aspectos e auxiliadas pelo gosto ou 

paladar, que, até certo ponto, pode ser tomado como guia.‖44 

 

Vale citar, por fim, a produção recente de enciclopédias, biografias e coletâneas que, 

guardadas suas particularidades (como as múltiplas visões que, consequentemente, surgem 

em trabalhos feitos por várias mãos), são obras de referência úteis para pesquisadores. 

Entre elas estão as histórias das técnicas e de cozinheiros — Histoire de la cuisine et des 

cuisiniers (1988) e Histoire des cuisiniers en France (2004) —, as biografias de personalidades — 

Culinary Biographies (2006) —, a reunião de textos clássicos da área — Gusto: Essencial 

Writings in Nineteenth-Century Gastronomy (2005) —, e as enciclopédias — entre tantas, The 

Cambridge World History of Food (2000) e The Oxford Companion to Food (1999).  

 

1.3. Estudos sobre alimentação no Brasil: passado e presente 

 

No Brasil, os estudos em alimentação, até algum tempo atrás, ainda se restringiam a 

poucas obras, algumas das quais clássicos sobre o tema. Entre elas, estão os livros do 

folclorista Luís da Câmara Cascudo (1898-1986) — sendo o mais representativo a História 

da Alimentação no Brasil —, a obra Açúcar (1939), do sociólogo Gilberto Freyre (1900-1987) 

e, mais tarde, a de Eduardo Frieiro (1889-1982), Feijão, Angu e Couve (1967), todas elas fruto 

de seu tempo e, como tal, congruentes com problemáticas e interpretações características 

da época.  

                                                 
44 Couto, ―Alimentação no Brasil e em Portugal,‖ 126-8. 
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História da Alimentação no Brasil, de Cascudo, serviu durante muito tempo como 

referência no assunto para pesquisadores de diversas áreas (historiadores, sociólogos, 

antropólogos e folclorista).45 A obra, em dois volumes, foi editada entre 1967 e 1968, 

consumindo mais de 20 anos de pesquisa do autor, natural de Natal (RN). O objetivo do 

etnógrafo, historiador e folclorista, entre outras especialidades a que se dedicou em 63 anos 

de atividade intelectual,46 era sistematizar informações sobre um assunto que ―vivia esparso 

e diluído em mil livros.‖47 

De contornos claramente etnográficos, aspectos como nutrição foram deixados de 

lado.48 No primeiro volume da obra, Cascudo discorre sobre as dietas indígena, africana e 

portuguesa desde o século XVI. O segundo dedica-se à cozinha brasileira, entendida como 

uma interrelação das três influências anteriores.49 Como etnógrafo, utilizou-se 

abundantemente de fontes orais;50 como historiador, debruçou-se sobre literatura impressa 

e cadernos de receitas, entre outros documentos — documentos estes que merecem 

                                                 
45 Arroyo, em sua análise historiográfica de A Carta de Pêro Vaz de Caminha, 33, refere-se à obra de Cascudo ao 
abalizar afirmações de que o inhame não existia no Brasil do século XVI, como mencionado na carta. Para 
mais exemplos, cf. Frieiro, Feijão, Angu e Couve, 83 e 132; Lody, Santo Também Come; Brandão, A Cozinha 
Baiana; Souto Maior, Comes e Bebes do Nordeste. 

46 Em trabalhos bibliográficos sobre o autor, como os de Zila Mamede (Luís da Câmara Cascudo: 50 Anos de 
Vida Intelectual, 1918/1968. Bibliografia Anotada) e Vânia Gico (Luís da Câmara Cascudo: Bibliografia Comentada 
1968/1995), há uma pequena biografia cascudiana. Gico relata sua atuação em diferentes áreas: Cascudo 
dedicou-se ao jornalismo, particularmente à crítica literária, escreveu romances, traduziu obras e, formado em 
Direito, ocupou cargos de consultor jurídico, trabalhou como advogado e lecionou a matéria (assim como 
História). Ainda segundo ela, sua produção intelectual soma cerca de 150 livros e, até 1966, mais de três mil 
artigos publicados.  

47  Cascudo, História da Alimentação no Brasil, 15. 

48 O autor preferiu deixar o assunto a cargo de Josué de Castro (médico, geógrafo e cientista social, autor, 
entre tantos estudos sobre a fome, do clássico Geografia da Fome, de 1946). Mas convenceu-se de que não daria 
certo as duas abordagens num mesmo compêndio. ―O Anjo da Guarda de Josué afastou-o da tentação 
diabólica. Não daria certo. Josué pesquisava a fome e eu a comida. Interessavam-lhe os carecentes e eu os 
alimentados (...).‖ Ibid., 16. 

49 Além de sua concepção do que é a sociologia da alimentação, o autor trata também de: conservação de 
alimentos; pratos e ingredientes que sustentam o tripé nacional ― como farinha, a feijoada, arroz, sal, açúcar, 
pimenta; técnicas culinárias; frutas que participam ou participaram da alimentação brasileira; alimentação 
infantil; o ritual da refeição; a influência francesa; farnéis de viagem e de trabalho; superstições alimentares; 
bebidas; mitos e realidades da cozinha africana no Brasil; folclore da alimentação. 

50 Entre elas, reminiscências de coronéis e velhos escravos, inquéritos entre mestres de farinha, damas de 
antigos engenhos, cozinheiras e doceiras.  
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destaque pelo volume, abrangência do período considerado (século XVI ao XX) e pela 

origem em que foram pesquisados.51  

Tal abrangência de períodos, fontes e aspectos enriqueceu a oferta de informações 

e análises oferecidas na obra, ampliadas pela formação multifacetada de Cascudo. 

Entretanto, como já dissemos, tais análises são próprias à sua época, quando considerações 

como evolução (―da culinária‖) e progresso (―ciclos de aperfeiçoamento‖) ainda vigoravam. 

Desta multiplicidade de informações decorre, ainda, um encadeamento de descrições e 

interpretações que, às vezes, acabam por embaralhar-se, deixando pontas soltas, sem 

arremate.52 

Também o limite entre o que pertence ao folclore e o que pertence à sociologia, à 

história ou à etnografia são tênues em História da Alimentação do Brasil. Zila Mamede, uma 

das bibliógrafas do autor, classifica a obra como fruto da etnografia e do folclore, e não da 

história. O próprio autor reconhece dificuldade nessa interface em outra de suas obras 

importantes, Folclore do Brasil.53 Para o autor, o Folclore — ―patrimônio de tradições que se 

transmite oralmente e é defendido e conservado pelo costume‖, ―milenar e 

                                                 
51 Entre 1962 e 1963, a Sociedade de Estudos Históricos Dom Pedro II proporcionou-lhe uma viagem de 
pesquisa à Espanha e à Portugal, e seu estudo levou-o também à África. Poliglota, Cascudo pôde consultar 
obras escritas em espanhol, francês, inglês e alemão. Dentre as fontes primárias, consultou amplamente 
traduções de viajantes dos séculos XVI e XIX. Autores como José de Anchieta, Guilherme Piso, Hans 
Staden, Saint-Hilaire, Agassiz e Pohl também são citados na bibliografia, que inclui ainda cadernos de receitas 
do século XIX e autores como Brillat-Savarin, Gilberto Freyre, Pierre Verger e Charles Darwin, entre outros. 
Cartas, jornais do século XIX, teses da época e dicionários foram, também, consultados. 

52 Vejamos um exemplo: ―O povo cisma em não cortar com faca certas frutas, cajus, bananas, sapotis, 
goiabas, araçás. Evita-se a concentração do tanino, o gosto adstringente característico? Em Portugal, no 
campo, diziam-me dos pêssegos: - ―comendo sem cortar, sabe melhor!‖ Incluía-se na defesa o figo: - ―Figo 
cortado é figo estragado.‖ Veda-se o garfo ao aspargo e a faca ao macarrão. O conhecimento secular do ferro 
não determinou seu uso na construção das jangadas nordestinas, das mtepes árabes do golfo de Áden ou das 
tanquas de papiro do lago Tana, na Etiópia. Sabida a fome de ferro com que os indígenas substituíam seus 
utensílios de pedra, madeira, osso pelos de metal, essa tradição só se podia manter tendo fundamentos 
psicológicos na própria mentalidade popular. Razões que nos barcos que usam os pregos não constituiria 
explicação satisfatória para sua permanência funcional nos jangadeiros do Brasil, pescadores da Abissínia e 
marinheiros árabes e bantos d‘África Oriental‖.  Cascudo, História da Alimentação no Brasil, 44. 

53 ―O problema é fixar-se o que é folclórico e o que pertence à etnografia nessa viagem pela alimentação 
popular brasileira. Os dedos da mão são independentes, mas a utilidade máxima é o movimento conjunto. O 
lore alimentar não compreende apenas a especificação dos gêneros e as técnicas da elaboração culinária de 
indígenas, portuguêses e africanos sudaneses e bantos, formadores do cidadão brasileiro, mas também quanto 
se refira ao complexo de superstições e amuletos benéficos, vivo nas velhas cozinhas domesticadas‖. 
Cascudo, Folclore do Brasil, 100. 
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contemporâneo‖ e que ―cresce com os conhecimentos diários que se integrem nos hábitos 

grupais, domésticos ou nacionais‖54 — funciona como ―ciência‖ complementar, auxiliar e, 

às vezes, dominante no estudo histórico-sociológico da alimentação popular.  

Pelo exposto percebe-se, por todo o texto de Cascudo, o pilar que sustenta sua 

concepção da alimentação e o tratamento interpretativo que ele lhe dá: qual seja, a 

importância fundamental dos hábitos alimentares originais e de sua conservação na 

formação e caracterização da cultura do povo brasileiro.  

Outros estudos sobrevieram aos clássicos. Entre eles, o da historiadora Maria 

Beatriz Nizza da Silva, Cultura e Sociedade no Rio de Janeiro (1808-1821) e Vida Privada e 

Quotidiano no Brasil: na Época de D. Maria e D. João VI (1977) —, que estuda a alimentação 

como parte de um tema mais amplo, ou seja, a cultura brasileira no século XIX.  

Em 2007, num encontro brasileiro de pesquisadores da alimentação, ficou claro o 

esforço em se discutirem problemáticas relacionadas aos hábitos alimentares dos 

brasileiros, bem como intercambiar conhecimento sobre essas práticas nas diversas regiões 

e comunidades do país. Entretanto, tais discussões revelaram a intensa influência da 

antropologia no modo de se fazer história.  

As comunicações apresentadas neste 1º Colóquio de História e Cultura da Alimentação, 

realizado na cidade de Curitiba (PR), definiram como ―novos‖ aspectos de estudo temas 

como a construção da identidade através da comida, redefinições dos conceitos de cozinha 

nacional e regional, sociabilidade à mesa e, principalmente, os aspectos simbólicos do 

alimento e de seus métodos de preparo. Nenhuma dessas linhas de investigação abertas 

sugeriu, entretanto, a inclusão de ideias sobre saúde e suas relações com a alimentação de 

                                                 
54 Ibid., 11. Folk-Lore: termo criado pelo arqueólogo inglês William John Thoms (1803-1885) em artigo de 
1946, que significa ―a sabedoria do povo‖, e com a qual o autor concorda. Ibid., 9. 



23 

 

uma determinada nação, população ou classe social ou, ainda, um estudo sobre os discursos 

relacionados ao gosto.55 

Entre as (ainda poucas) produções brasileiras acadêmicas recentes que se debruçam 

sobre aspectos da alimentação como tema principal, vale mencionar os trabalhos de 

Wanessa Asfora, Paula Pinto e Silva e João Máximo. Dos três, o de Asfora — sua tese 

―Apício: História da Incorporação de um Livro de Cozinha na Alta Idade Média‖ — é o 

único que trata da aproximação entre alimentação e medicina.56 Seu objeto de análise, um 

livro de receitas teoricamente produzido na Antiguidade romana,57 está inserido no 

contexto da Alta Idade Média europeia. Neste estudo, além do viés religioso que envolve o 

comer, Asfora analisa ―o aspecto específico e intimamente relacionado aos regimes 

médicos antigos conhecidos no período alto-medieval, o universo das matérias-primas a 

partir das quais comida e medicamento podem ser pensados e articulados‖58. 

Em seus trabalhos de mestrado e doutorado, em que estuda a alimentação no 

Brasil, a antropóloga Paula Pinto e Silva utiliza-se de documentação que é, em parte, a 

                                                 
55 A produção historiográfica do grupo de pesquisa em história da alimentação (cujo articulador, Carlos 
Roberto Antunes dos Santos, foi um dos responsáveis pela realização do colóquio), que está inserido na linha 
de pesquisa Cultura e Poder e vinculado aos cursos de graduação e pós-graduação em história da UFPR, deve, 
entretanto, ser considerada, levando-se em conta, principalmente, a escassez de iniciativas acadêmicas 
brasileiras nessa direção. Entre os temas das dissertações e teses estão estudos sobre tradição, preservação e 
patrimônio culinário (abordagens que, de certa maneira, nos remetem à trilha aberta por Cascudo nos anos 
1960); imigrantes, estabelecimentos (bares, restaurantes, padarias e mercados), padrões alimentares, memória 
e identidade culinárias. Vale citar também, à falta de uma publicação nacional dedicada aos estudos sobre 
comida, a edição n° 33 da revista Estudos Históricos, da Fundação Getúlio Vargas, publicada no 1° semestre de 
2004, sobre alimentação do Brasil. 

56 Aqui, podemos citar, também, a tese de Sonia Maria de Magalhães, ―Alimentação, Saúde e Doenças em 
Goiás no Século XIX‖, de 2004.   

57 O livro foi denominado Apício — termo também adotado pela autora — para evitar a utilização do título 
De Re Coquinaria, tradicionalmente atribuído ao conjunto de textos apicianos por um de seus editores 
modernos e que, na opinião de Asfora, é a melhor opção para dar conta das ambiguidades por trás do nome 
do personagem romano do século I da era cristã, chamado Apício. Asfora, 11-2 (especialmente nota 14).   

58 Asfora, 79. ―Tudo indica que, com o tempo, mesmo na ausência daqueles que detinham o conhecimento 
mais especializado, aqueles ensinamentos permaneciam na cozinha, mesclando-se às experiências cotidianas e 
impregnando-se nas paredes, panelas e caldeirões a ponto de constituírem um saber fazer culinário cujo lastro 
livresco se esfumaçara e já não era mais possível capturar. Talvez por essa razão tenha sido tão difícil enxergar 
a brecha por onde Apício adentrou o período altomedieval. Esse receituário pôde existir naquele mundo 
porque indicava, prescrevia e norteava o preparo de uma comida que é na sua essência sempre medicamento 

— e isso não precisava ser explicitado‖. Asfora, 167-8. 
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mesma que utilizamos aqui e em nosso estudo anterior.59 Sua abordagem, entretanto, é 

distinta, e seus interesses, diferentes. Ao se apoiar na antropologia estruturalista de Claude 

Lévi-Strauss, a autora busca em seu mestrado (―Entre Tampas e Panelas. Por uma 

Etnografia da Cozinha no Brasil‖), a partir, principalmente, de relatos de viajantes entre os 

séculos XVII e XIX, ―identificar uma cosmologia alimentar brasileira, que cria, retrata e 

simboliza um idioma local‖, e é ―definida por uma forma de olhar estrangeira‖60; em 

resumo, um tripé culinário representante de uma linguagem alimentar no Brasil colonial. 

Assim, a lógica subjacente a esse idioma culinário local — evidente na combinação entre 

farinha, feijão e carne-seca — cria um modelo (o tripé alimentar) construído pela 

negociação entre culturas diferentes na estruturação social através da comida.61 

Já em sua tese, ―Papagaio Cozido com Arroz: Livros de Cozinha e Receitas 

Culinárias no Rio de Janeiro do Século XIX‖, concluída em 2007, e ainda partindo da 

culinária como um elemento articulador entre natureza e cultura, como proposto por Lévi-

Strauss, e da ideia de civilização tal como a entendeu Norbert Elias, Pinto e Silva trabalha 

livros de cozinha e tratados de etiqueta que circulavam no Rio de Janeiro do século XIX, 

buscando as mesmas negociações entre diferentes paladares, mas voltando sua atenção 

agora para as regras de sociabilidade à mesa. Novamente a partir dos mesmos documentos 

e com outro interesse, a autora explora receituários portugueses e brasileiros interessando-

lhe os momentos de passagem — o que tiraria ―os cozinheiros de sua condição de meros 

praticantes de ofício mecânico e pouco reconhecido‖ para ―transportá-los a uma nova 

categoria, a de detentores de um conhecimento que é, também, intelectual‖, e o que sinaliza 

                                                 
59 Referimo-nos aos relatos de viajantes do século XIX, livros de cozinha e tratados de etiqueta. 

60 Pinto e Silva, ―Entre Tampas e Panelas,‖ 1. 

61 Ibid., 98-100. 



25 

 

a passagem do ―cozinheiro-autor para o autor letrado que ensina para todos, inclusive 

mulheres‖ e que caracteriza, ainda, ―uma mudança radical na proposta culinária‖62.  

Por fim, João Luiz Máximo da Silva faz um trabalho histórico bem abalizado, rico 

em documentação (catálogos, relatórios técnicos, jornais, revistas), com foco na cidade de 

São Paulo e baseado na cultura material. Sua dissertação,63 defendida em 2002, trabalha o 

impacto do gás e da eletricidade na casa paulistana — particularmente no âmbito da 

cozinha — entre os anos 1870 e 1930. Nessa passagem do fogão à lenha para o fogão a 

gás, João Máximo nos mostra os sentimentos contraditórios (de euforia e de medo) em 

relação à nova tecnologia e a ideologia de progresso subjacente à propaganda do gás e da 

eletricidade para o interior das casas. E, sobretudo, destaca como a cozinha foi redesenhada 

em torno do fogão ―moderno‖, transformando as relações entre patroas e empregadas e a 

dinâmica no preparo e escolha dos alimentos.64 Na mesma linha de pesquisa, a da história 

social, João Máximo se volta em seu doutorado — ―Alimentação de Rua na Cidade de São 

Paulo (1828-1900)‖ — para o estudo das comidas de rua na capital paulista entre 1828 e 

1900. 

Aproveitando-se da intimidade com relatos de viajantes, a doutora em literatura 

portuguesa Sheila Moura Hue, uma das autoras da edição comentada Primeira História do 

Brasil - História da Província Santa Cruz a que Vulgarmente Chamamos Brasil ― a partir do relato 

de Pêro de Magalhães de Gândavo (1540-1580)― publicou Delícias do Descobrimento - A 

Gastronomia Brasileira no Século XVI (2009), elaborado a partir de registros de viajantes, 

cronistas e padres que revelam os hábitos (entre eles, os alimentares) do Brasil colônia.  

                                                 
62 Pinto e Silva, ―Papagaio Cozido com Arroz,‖ 24.  

63 A dissertação ―O Impacto da Eletricidade e do Gás em São Paulo, 1870-1930. Um Estudo de Cultura 
Material‖ foi, em 2008, transformada no livro Cozinha Modelo: O Impacto do Gás e da Eletricidade na Casa 
Paulistana (1870-1930).    

64 Couto, ―Da Lenha ao Fogão a Gás,‖ Menu, 87. 
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Mas ao penetrar no campo da história, Hue comete alguns equívocos, como o título 

da obra: a rigor, o termo gastronomia, forjado no final do século XVIII, não se aplica à 

alimentação do período. O segundo tem relação com as receitas: um dos compêndios 

culinários que ―ilustra‖ a cozinha brasileira do século XVI pretendida pela autora é, na 

verdade, português, dirigido a uma classe social abastada e escrito quase 200 anos depois do 

Descobrimento (Arte de Cozinha, já mencionado). Aqui, a aparente obrigatoriedade de 

incluir receitas em livros para o grande público que tratem da cozinha histórica65 parece 

exigir, também, que elas sejam adaptadas para irem parar na panela moderna. O resultado 

são receitas desconectadas do conteúdo do livro que, de resto, compila descrições que 

refletem o olhar estrangeiro sobre a alimentação da nova colônia numa ordem singular, à 

moda dos tratados descritivos da época.66 

Como se vê, há muito a se pesquisar sobre a alimentação brasileira para podermos 

compreendê-la em toda a sua dimensão e sob as diversas perspectivas de análise, como, por 

exemplo, a divulgação e a especialização de livros de cozinha antigos que ocorrem no Brasil 

a partir do terceiro quartel do século XIX, ou as discussões sobre a ciência e suas relações 

com a alimentação no período, que teriam implicações no gosto à mesa.  

De fato, as arqueólogas Helen Leach e Raelene Inglis argumentam que livros de 

cozinha estão se tornando reconhecidos como artefatos de valor cultural e acadêmico. 

―Como vasos de cerâmica escavados pelos arqueólogos‖, dizem elas, ―pratos, para os quais 

as receitas fornecem instruções detalhadas, devem ser tratados como uma forma de cultura 

material e analisados no sentido de revelar as condições sócio-econômicas prevalentes na 

época em que eram feitos‖67.  

                                                 
65 A mesma situação, ou seja, a modernização de receitas antigas acontece na edição brasileira de Arte de 
Cozinha (cf. nota 68).  

66 Couto, ―Cozinha Colonial,‖ Menu, 79.  

67 Leach & Inglis, ―The Archaeology of Christmas Cakes,‖ Food and Foodways, 141. 
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Trabalhos publicados recentemente levantam o papel de livros de cozinha como 

fonte importante para o estudo dos historiadores da alimentação. É o caso de The British 

Housewife: Cookery Books, Cooking and Society in Eighteenth-Century Britain, de Gilly Lehmann 

(2003), que reúne uma vasta bibliografia de livros de cozinha, além de refeições e regras à 

mesa na Inglaterra do século XVIII.  

No Brasil, duas publicações recentes68 procuram preencher essa lacuna que é a 

reprodução de receituários antigos em nossa bibliografia literária. É o caso de Cozinheiro 

Nacional, obra publicada no Rio de Janeiro na última década do século XIX, e de Dicionário 

do Doceiro Brasileiro, do mesmo período, reeditados respectivamente em 2008 e 2010. Mas, 

diferentemente do que acontece em países como Estados Unidos e França, se essas edições 

são instigantes para o leitor que se interessa por culinária, frustram o estudioso do assunto 

na medida em que não contemplam uma reprodução fac-similar, de modo a transformar 

essas edições em verdadeiras fontes de estudo do passado culinário brasileiro.69 No caso do 

Dicionário do Doceiro Brasileiro, a opção pela seleção em lugar da reprodução integral do 

volume (imenso, é verdade) fragmentou a obra a partir das preferências de um olhar que é, 

sobretudo, moderno.70  

 

1.4. Estudos sobre alimentação em Portugal 

 

Em Portugal, A. H. de Oliveira Marques é, tradicionalmente, o nome citado quando 

o assunto envolve a alimentação do país. Especialista em história da Idade Média 

                                                 
68 O terceiro exemplo é Arte de Cozinha, o primeiro livro de receitas português (de 1680), publicado no Brasil 
em 2008 mas que já tem edições publicadas em Portugal há mais tempo. 

69 Por aqui, esse tipo de literatura esteve, até agora, praticamente encerrada em bibliotecas ou em prateleiras 
de colecionadores. 

70 Couto, ―Passado Culinário,‖ Menu, 79, e ―Gastronomia e Literatura na Bienal,‖ Menu, 92-3.  
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portuguesa, Oliveira Marques abordou o tema em alguns de seus livros, como A Sociedade 

Medieval Portuguesa (1959) e Introdução à História da Agricultura em Portugal (1978).  

Entre os historiadores contemporâneos está Isabel M. R. Mendes Drumond Braga. 

Vários de seus trabalhos tratam dos assuntos relacionados à mesa. Em Do Primeiro Almoço à 

Ceia: Estudos de História da Alimentação (2004), a historiadora reúne cinco artigos sobre 

história da alimentação em Portugal: a alimentação das minorias em Portugal durante o 

século XVI; o consumo de peixe no país durante a época moderna (séculos XVI-XVIII); a 

análise de um manuscrito de cozinha da primeira metade do século XVIII, denominado 

Livro de Cozinha de Francisco Borges Henriques; a influência estrangeira nos receituários de 

cozinha portugueses dos séculos XVI ao XIX e as questões teóricas acerca da 

nomenclatura das receitas. O quinto e último texto trata do que se comia, como se comia e 

onde se comia em Portugal durante a segunda metade do século XIX.  

Outra de suas obras, Os Menus em Portugal - Para uma História das Artes de Servir à Mesa 

(2006) trata dos menus portugueses dos séculos XIX e XX, que a autora destaca como 

fontes históricas que não somente informam pratos, mas rituais e protocolos que 

organizam o ato de comer. Em torno dessa temática, a pesquisadora discorre sobre o 

aparecimento e a difusão dos menus na Europa e analisa cardápios do ponto de vista da 

apresentação, disposição visual e conteúdo. 

Seu último trabalho trata das influências da culinária brasileira em Portugal, de 1500 

ao século XXI. Na introdução de Sabores do Brasil em Portugal, a historiadora aponta seu 

interesse num estudo que abrange um período tão vasto: ―A descoberta e o percurso de 

certos bens alimentares provenientes do continente americano, e em especial do Brasil, nas 

mesas portuguesas (...), conheceu avanços e revezes. Com a primeira viagem de Colombo à 

América (...) se descobriram novos sabores, alguns dos quais foram entrando nas dietas 

alimentares dos europeus (...). Qual o critério que presidiu as escolhas? Por que se 
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adotaram uns produtos e se rejeitaram outros? Quando se vulgarizaram? Quais se 

aclimataram? Como foram reinterpretados pelos europeus? Teve ou não a presença da 

Corte no Rio de Janeiro (1808-1821) impacto nesse processo? Finalmente, qual é a situação 

atual?‖71. 

  

1.5. História da medicina no Brasil e a questão da documentação  

 

As questões que envolviam a saúde — e, por conseguinte, a boa alimentação — 

foram importantes nas discussões médicas durante o século XIX na capital do Império. 

Para trabalhar os diferentes aspectos que envolviam a saúde e a doença no Brasil 

oitocentista, pesquisadores contemporâneos vêm se utilizando de documentação ainda mal 

explorada, como, por exemplo, as teses médicas produzidas pela Faculdade de Medicina do 

Rio de Janeiro, que também utilizaremos em nosso estudo.  

Tendo como base essa vasta documentação, os trabalhos concentram-se, de 

maneira geral, em torno de temáticas que envolvem as epidemias e as doenças que 

acometeram a cidade no período, as ações sanitárias propaladas, a discussão das teorias 

médicas sobre as moléstias à luz do ―paradigma pasteuriano‖ e da medicina experimental, 

além de discussões sobre a institucionalização da Medicina no Brasil.72  

                                                 
71 Braga, Sabores do Brasil em Portugal, 14. 

72 Tais questões, discutidas pelos pesquisadores citados a seguir, seguem propostas de análise que são, de 
maneira geral, diferentes das adotadas em nosso Programa. Sobre questões de institucionalização, cf., por 
exemplo, Benchimol, ―A Instituição da Microbiologia e a História da Saúde Pública no Brasil‖, Ciência e Saúde 
Coletiva; Edler, ―A Medicina no Brasil Imperial: Fundamentos da Autoridade Profissional e da Legitimidade 
Científica,‖ Anuário de Estudios Americanos; e Ferreira, Maio & Azevedo, ―A Sociedade de Medicina e Cirurgia 
do Rio de Janeiro: A Gênese de uma Rede Institucional Alternativa,‖ História, Ciências, Saúde — Manguinhos; 
sobre medicina experimental, cf. Edler, ―O Debate sobre a Medicina Experimental no Segundo Reinado,‖ 
História, Ciências,Saúde — Manguinhos, e ―A Escola Tropicalista Baiana: Um Mito de Origem da Medicina 
Tropical no Brasil,‖ História, Ciências,Saúde — Manguinhos; sobre epidemias e doenças, cf. Cabral, ―Lepra, 
Morfeia ou Elefantíase dos Gregos: a Singularização de uma Doença na Primeira Metade do Século XIX,‖ 
História Unisinos, Nascimento & Carvalho (org.), Uma História Brasileira das Doenças, e Benchimol, Dos Micróbios 
aos Mosquitos – Febre Amarela e a Revolução Pasteuriana no Brasil; sobre curandeiros e médicos, cf. Sampaio, ―Nas 
Trincheiras da Cura: as Diferentes Medicinas no Rio de Janeiro Imperial‖ e Pimenta, ―O Exercício das Artes 
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Há, ainda, trabalhos sobre periódicos médicos publicados no período. Entretanto, 

não localizamos nenhum estudo que, a partir desses documentos e de outros a serem ainda 

explorados, se aproveite das relações entre a saúde e a doença no século XIX buscando 

examiná-la em suas relações com as ideias sobre alimentação e nutrição, necessárias para a 

manutenção da saúde.  

Cabe aqui, portanto, enfatizar a volumosa produção de trabalhos forjados há um 

bom tempo em nosso Programa e que tratam de questões médicas e químicas no Brasil, 

tanto no período colonial quanto imperial (segundo a metodologia já referida), e que 

contribuem de maneira fundamental, entre outros, para o entendimento da 

institucionalização das ciências no Brasil e para a compreensão das permanências de antigas 

ideias médicas em textos ―modernos‖.73 

Assim, um bom volume destes trabalhos produzidos pelos médicos ainda precisa 

ser explorado. A questão das fontes pode explicar, em parte, a carência de trabalhos desse 

tipo. Alguns exemplos de estudos que utilizam fontes médicas do século XIX dão conta da 

situação em que se encontram os pesquisadores.  

Em sua tese de doutorado, que tem a Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro 

como estudo de caso, Tânia Salgado Pimenta levanta problemas como restrição de acesso 

aos documentos do hospital, a falta de catalogação do material e as péssimas condições de 

                                                                                                                                               
de Curar no Rio de Janeiro (1828-1855)‖; sobre periódicos médicos, cf. Fereira, ―Os Periódicos Médicos e a 
Invenção de uma Agenda Sanitária para o Brasil (1827-43),‖ História, Ciências,Saúde — Manguinhos.    

73 Sobre a institucionalização das ciências no Brasil, particularmente da química, cf. Ferraz, As Ciências em 
Portugal e no Brasil (1772-1822): o Texto Conflituoso da Química, Ferraz, ―Relatos de Viagens: A Trajetória dos 
Textos sobre o Brasil‖, Alfonso-Goldfarb & Ferraz, ―A Recepção da Química Moderna no Brasil,‖ Quipu, 
Alfonso-Goldfarb & Ferraz, ―Reflexões sobre uma História Adiada: Trabalhos e Estudos Químicos e Pré-
Químicos Brasileiros,‖ Quipu, e Alfonso-Goldfarb & Ferraz, ―Raízes Históricas da Difícil Equação 
Institucional da Ciência no Brasil,‖ São Paulo em Perspectiva; sobre antigas concepções médicas em textos 
modernos, cf., por exemplo, Alfonso-Goldfarb & Ferraz, ―Las Miradas Extranjeras/Autóctonas sobre La 
Terra Brasilis Independiente: Ciência e Salud entre el Imperio y La Republica‖;  sobre o mesmo tema, tendo 
como estudo de caso as águas minerais brasileiras e com interface entre química e medicina, cf. Alfonso-
Goldfarb, ―Viajeros y Estudiosos de Tierras Brasileñas y Aguas Mineirales‖, Machline & Beltran, ―Un Relato 
de Experimentos Químicos en las Aguas Minerales en Brasil y sus Virtudes Medicinales: el Manuscrito Cód. 
64.2 de la Collección Lamego‖ e Beltran & Machline, ―Recursos Brasileños de Agua Mineral: La Fama 
Efímera de Lagoa Santa‖; sobre matéria médica no Brasil, cf. Ferraz, ―Matière médicale luso-brésilienne au 
début du XIXème siècle‖, e Ferraz, ―Medicina en Brasil-Reino: El Trabajo de José María Bomtempo‖.    
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conservação de vários dos documentos dos séculos XVIII e XIX.74 Claudio Bertolli Filho 

viu-se às voltas com legislações que previam que a documentação hospitalar a que dedicava 

seus estudos deveria ser preservada por um período de 5 a 10 anos, quando poderia, então, 

ser destruída. Também os prontuários médicos do Arquivo Central da Santa Casa foram 

transferidos para uma nova construção, que não apresentava, segundo o pesquisador, 

condições ideais para a conservação dos documentos.75  

Além da raridade de obras de referência para esse tipo de documentação, esses 

documentos encontram-se espalhados em diferentes bibliotecas. Outras questões que 

dificultam o acesso a esses documentos são a sua descrição incompleta nas fichas 

catalográficas — por exemplo, sua catalogação apenas por autor, deixando de lado sua 

inserção no assunto ―teses médicas‖ — e a perda de grande parte das informações contidas 

nessas fichas catalográficas quando da transferência delas para o ambiente dos catálogos 

eletrônicos. Retomando a questão das obras de referência, Fonseca dá notícia de que, em 

1877, publicou-se o primeiro catálogo da biblioteca da Faculdade de Medicina do Rio de 

Janeiro, sendo que somente em 1985 o Centro de Ciências da Saúde da Universidade 

Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) publicou novo catálogo, abrangendo o período de 1833 a 

1889.76  

A autora relaciona, também, acervos importantes no Rio de Janeiro, arrolando entre 

eles a Biblioteca da Academia Nacional de Medicina, o que chamou nossa atenção. Foi 

então que soubemos da existência, ali, de teses médicas oitocentistas. A Academia Nacional 

de Medicina possui a coleção quase completa das teses médicas da FMRJ produzidas no 

século XIX, organizadas cronologicamente em volumes, embora muitos deles estejam em 

condições precárias de manuseio. 

                                                 
74 Pimenta, ―O Exercício das Artes de Curar no Rio de Janeiro (1828 a 1855)‖, 113 e nota 12. 

75 Bertolli Filho, ―Prontuário Médico,‖ História, Ciências, Saúde – Manguinhos, 178-9. 

76 Fonseca, ―Guia de Fontes,‖ História, Ciências, Saúde – Manguinhos, 126-7. 
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1.6. A dietética e a alimentação como focos de análise em história da ciência  

 

1.6.1. História da nutrição: as ideias que ―deram certo‖ 

 

A história da nutrição — área constituída como campo específico de pesquisa no 

início do século XX77 — parece ter sido, por muito tempo, domínio quase exclusivo de 

cientistas. Elmer Verner McCollum (1879-1967), eminente bioquímico norte-americano, é 

um exemplo ilustrativo. Suas contribuições para o estudo das vitaminas (A, D e E) e 

minerais (magnésio, cálcio e fósforo) lhe renderam vários prêmios.78 Depois de aposentar-

se, em 1946, dedicou-se à história da área e, em 1957, publicou A History of Nutrition — The 

Sequence of Ideas in Nutrition Investigations, até hoje fonte de consulta de vários pesquisadores. 

Sua história é, entretanto, uma história das ideias que ―deram certo‖. A obra, 

dividida em capítulos de acordo com a ―descoberta‖ de classes de ―nutrientes‖ e dos 

conhecimentos acerca da digestão oferecem uma visão segmentada desses estudos. O 

próprio título já indica o pensamento do autor que, embora não fosse um historiador da 

ciência, estava alinhado às tendências epistemológicas das primeiras décadas do século XX 

que permearam os trabalhos na área, como as teses continuístas — ou seja, a imagem de 

ciência que pressupõe seu desenvolvimento contínuo e acumulativo, baseado na evolução 

interna das teorias sobre a natureza.79  

Professor emérito de nutrição da Hebrew University (Jerusalém), Karl Yechiel 

Guggenheim, em seu livro Basic Issues of the History of Nutrition (1990),80 procura considerar 

contextos, dividindo seu livro em períodos e não em categorias de substâncias alimentares, 

                                                 
77 Vasconcelos, ―O Nutricionista no Brasil,‖ Revista de Nutrição, 128. 

78 Um breve resumo de sua atuação como cientista pode ser conferido em Rockland, ―The Elmer V. 
McCollum Centenary Commemorative Symposium,‖ Journal of Agricultural and Food Chemistry, 427-8. 

79 Goldfarb, Ferraz & Beltran, ―A Historiografia Contemporânea,‖ 50-1. 

80 O cientista é, também, autor de Nutrition and Nutritional Diseases: The Evolution of Concepts (1981). 
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embora pressuponha, de modo anacrônico, que existia uma ―ciência da nutrição‖ há 2,5 mil 

anos.81  

Nessa linha, o autor não exclui pensadores como Paracelso (1493-1541) e Van 

Helmont, mas seus juízos implicam reconstruções do passado que eliminam ―os erros‖ em 

ciência: ―Paracelsus‖, diz o autor, ―empenha-se em introduzir uma nova ciência, 

iatroquímica ou química médica, mas falha em não separar claramente magia, astrologia e 

alquimia da ciência experimental racional.‖ E continua, sobre a química: ―Estas 

especulações mecanicistas [referindo-se às ideias de A. Von Haller e H. Boerhaave] chegam 

ao fim com as significativas descobertas de A. Lavoisier (1743-1794) e seus colaboradores, 

revolucionando a química no final do século XVIII‖82. 

Ainda em 1983, por conta do aniversário de 50 anos da American Institute of 

Nutrition, o cientista E. Naige Todhunter escolheu refletir sobre a história da área e 

justificou, assim, seu interesse: 

 

―Alguns perguntam por que devemos recolher as cinzas do passado 

quando não há tempo suficiente para se manter em dia com a volumosa 

literatura atual. Um dos ganhos reside no puro prazer de ler a história de 

um determinado campo de conhecimento e das vidas e do trabalho de 

indivíduos que deitaram as bases de nosso conhecimento presente. Essas 

são histórias fascinantes.‖83 

 

 

 

                                                 
81 Guggenheim, Basic Issues of the History of Nutrition, 9. 

82 Ibid., 12 e 15, respectivamente. 

83 Todhunter, ―Reflexions on Nutrition History,‖ Journal of Nutrition, 1681. 
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1.6.2. Tendências contemporâneas de análise  

 

Recentemente, alguns trabalhos buscam matizar o tema, ao trabalhar 

minuciosamente estudos de caso, abrindo caminho tanto para os debates que acompanham 

os processos de transformação dos saberes (que inclui o ―resgate‖ de personagens que 

foram excluídos da historiografia tradicional)84 quanto para as relações entre ciência e 

sociedade.85  

Nessa linha estão, por exemplo, estudos como o de Barbara Orland, sobre a 

emergência do conceito de nutriente, e outros que relacionam cultura, práticas dietéticas e 

teorias nutricionais no século XIX, seja sob o ângulo das políticas europeias de colonização 

dos trópicos, seja sob o ponto de vista da emergente indústria alimentar.86 

Do exposto até o momento percebe-se, mais do que trabalhos realizados em torno 

da alimentação como tema, a quase ausência de estudos que correlacionam o assunto à 

ciência — sendo mais emblemática, ainda, a falta de trabalhos dedicados a essa relação 

tendo como estudo de caso o Brasil.  

                                                 
84 Para esse assunto, cf., particularmente, o artigo ―Nutrition for the People, or the Fate of Jacob 
Moleschott‘s Contest for a Humanist Science‖, de Harmke Kamminga. O autor sugere ―que a maneira como 
a história da nutrição tem, em geral, sido escrita pelos pesquisadores em nutrição está inextricavelmente 
vinculada ao estabelecimento de uma ciência da nutrição independente: que a construção da história da 
ciência da nutrição foi parte e parcela do da própria produção da ciência da nutrição. Apresentar uma 
linhagem respeitável encerrada nas tradições químicas e fisiológicas do século XIX foi parte do processo de 
estabelecimento da respeitabilidade de um campo que estava tentando se diferenciar de suas grandes irmãs, 
fisiologia e bioquímica. Mas escolher uma linhagem respeitável envolve decisões sobre o quê excluir, bem 
como o quê incluir. Durante esse período, a ideologia científica dominante exigia que a ciência deveria ser 
vista como objetiva e neutra. (...) Daí a exclusão de Moleschott – o homem que viu a ciência como uma força 
libertadora, e que viu a comida e a dieta como um assunto tanto político quanto científico‖. Kamminga, 
―Nutrition for the People,‖ 38-9. 

85 Cf. algumas tendências desses estudos, que buscam as dimensões culturais das investigações em nutrição, 
na introdução da obra coletiva The Science and Culture of Nutrition, 1840-1940, 1-14.  

86 Cf. por exemplo, Orland, ―The Invention of Nutrients,‖ Food & History; Finlay, ―Early Marketing of the 
History of Nutrition: The Science and Culture of Liebig‘s Extract of Meat‖; Neill, ―Finding the ‗Ideal Diet‘: 
Nutrition, Culture and Dietary Practices in France and French Equatorial Africa, c. 1890 to 1920s,‖ Food and 
Foodways. 
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Nesse sentido, vale mencionar pesquisas como a da historiadora da ciência britânica 

Rachel Laudan, que procura compreender, por trás de receitas, os conceitos, as teorias e as 

ideias médicas ou químicas próprias da época. Refletindo sobre as tradições culinárias no 

mundo — particularmente durante os séculos XVI e XVII em países como a Inglaterra, a 

França e o México, onde vive atualmente —, Laudan dedica-se a escrever artigos sobre 

história da alimentação e suas relações com a dietética e com a química, e trabalha há vários 

anos num compêndio sobre a história da dietética e da alimentação.87 

  

―Nossa obsessão moderna sobre como aquilo que comemos afeta nossa 

saúde não é nenhuma novidade, como também não o é a ansiedade em 

aceitar os últimos achados dos cientistas que estudam nutrição e 

fisiologia. Através dos séculos 18 e 19, tanto cozinheiros como 

comensais ajustavam suas expectativas de acordo com as últimas teorias 

de fisiologia e nutrição.‖88 

 

Sua opção pela inserção de estudos de caso num quadro teórico mais abrangente, 

implicando na tentativa de recolher teorias centrais à compreensão do empreendimento 

científico numa determinada época,89 perfaz a estrutura de artigos acadêmicos como A Kind 

of Chemistry (1999) e, em versão para uma audiência menos especializada, Birth of the Modern 

Diet (2000). Neles, Laudan desenha a modificação dos padrões alimentares da corte 

europeia entre os séculos XVI e XVII, a partir da mudança de concepções científicas sobre 

dieta e nutrição, inserida num espectro maior de reformulações teóricas que ocorrem na 

                                                 
87 Por seus trabalhos, Laudan ganhou prêmios importantes na área, como Jane Grigson/Julia Child Award for 
Distinguished Food Scholarship, em 1997, e o Sophie Coe Prize in Food History (Oxford Symposium on 
Food and Cookery), em 1998. 

88 Prefácio em Couto, Arte de Cozinha, 9. 

89 Laudan é partidária de um grupo de teóricos que nos anos 1970, propôs uma reação às propostas de 
Thomas Kuhn acerca do modelo de mudança e de progresso científico. Para a compreensão de sua 
abordagem teórica, cf. Laudan, Laudan et alii, ―Mudança Científica: Modelos Filosóficos e Pesquisa 
Histórica,‖ Estudos Avançados, 12. 
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química e na medicina do período — a saber, o abandono da teoria humoral e suas raízes 

aristotélicas e a aceitação das concepções paracelsistas, com seus três princípios.90  

A autora também reforça o caráter lento e gradual dessas mudanças, bem como a 

persistência, em alguns países, de concepções antigas até meados do século XIX. Essa 

perspectiva de análise encontra-se alinhada a novas posições historiográficas na medida em 

que se utiliza, primeiramente, de análises não-continuístas, ou seja, não faz uma leitura do 

passado a partir do presente e procura compreender cada pensador e cada teoria inseridos 

em sua própria época, e não do ponto de vista atual.  

Assim, por exemplo, ao analisar as explicações dos estudiosos do período acerca da 

digestão, a autora apresenta diferentes considerações científicas sobre o fenômeno inseridas 

em sistemas distintos e próprios de pensamento, como os do médico e filósofo químico 

belga J. B. Van Helmont (1579-1644).91 A autora também procura tratar casos e 

documentos específicos — obras importantes e pontuais de médicos e químicos, bem 

como de outros estudiosos do período, muitas vezes em contraposição com obras 

anteriores —, para traçar as relações destes em um contexto mais amplo, sem esquecer seu 

entorno social. Por fim, contempla continuidades e descontinuidades num mesmo autor, 

assim como salienta debates e conflitos que acontecem no período estudado.92 Em todo 

caso, como o tema de que trata tem forte cunho cultural, a autora não deixa de assumir sua 

                                                 
90 ―Considerações econômicas não dão conta das diferenças: para as classes mais altas, dinheiro não era 
problema. Para os pobres, ambas as refeições [um banquete típico antes de 1650 e outro, depois] estariam 
longe de seu alcance. (...). Novos ingredientes vindos do Novo Mundo também não explicam a mudança na 
dieta, porque, com exceção do peru, os pratos do segundo banquete não dependem de novos ingredientes, 
mas de novos usos para os ingredientes há muito familiares. A resposta para essa transformação nos hábitos 
alimentares entre os séculos XVI e XVII deve ser procurada, ao contrário, nos desenvolvimentos das ideias 
sobre dieta e nutrição – ou seja, na história da química e da medicina.‖ Laudan, ―Birth of the Modern Diet,‖ 
Scientific American, 62. 

91 Ibid., 66. Sobre Van Helmont, além da referência oferecida no capítulo 3, cf. a tese de doutorado de Porto, 
―O Contexto Médico na Montagem das Teorias sobre a Matéria de J. B. Van Helmont‖.  

92 ―Nem todos aderiram às novas comidas. Martin Lister publicou Apicius para levantar a bandeira da velha 
tradição. Pratos antigos e ideias médicas galênicas ainda permaneceram até o final do século XVIII e, 
frequentemente, por mais tempo ainda.‖ Laudan, ―A Kind of Chemistry,‖ Petis Propos Culinaires, 19. 
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importância. ―Se tomarmos a cozinha seriamente, poderemos ver como ela tanto tem 

refletido quanto moldado outras porções da história de um país‖93. 

Vale mencionar, por fim, o estudo de Karina Maria Olbrich dos Santos, O 

Desenvolvimento Histórico da Ciência da Nutrição em Relação ao de outras Ciências, fruto de sua 

dissertação de mestrado em Ciência da Nutrição na Faculdade de Engenharia de Alimentos 

da Unicamp. Nele, Santos faz um estudo histórico do conhecimento científico sobre 

nutrição, relacionando-o ao de outras ciências a ele interligadas historicamente – como 

química e a fisiologia. A autora aborda desde o surgimento das primeiras concepções 

químicas (no sentido moderno do termo) sobre os processos envolvendo a nutrição animal, 

no final do século XVIII, até o início do século XX, quando se estabelece o conceito de 

vitaminas e as leis que determinam os requerimentos energéticos em termos de 

componentes nutricionais como minerais, vitaminas e aminoácidos. A importância do 

trabalho está em mostrar que o desenvolvimento da ciência da nutrição (assim como o das 

ciências em geral), não é uma sequência linear de aperfeiçoamentos, mas um caminho 

sinuoso, com tentativas que não deram certo, teorias amplamente aceitas e depois 

derrubadas e erros que não passam para a história.94  

Essa análise da historiografia da história de áreas de conhecimento como a nutrição 

e a medicina, bem como da história da alimentação, sinaliza, também, os principais blocos 

da construção de nosso trabalho: a partir da reunião e análise conjunta desses aspectos e 

procurando evitar reconstruções equivocadas do passado, conforme já apontamos, 

buscaremos destacar a influência das ideias científicas nas decisões sobre aquilo que se 

come.  

 

                                                 
93 Laudan, ―Chile, Chocolate and Race in New Spain,‖ Eighteen Century Life, 60. 

94 Couto, Arte de Cozinha, 163. 
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“Pelas grandes ceias estão as sepulturas cheias” 

Dito popular, reproduzido na tese de Pereira Junior, ―Algumas Considerações‖, 29. 

 

 

 

O panorama das ideias sobre alimentação no Brasil do século XIX, particularmente 

no Rio de Janeiro, é bastante complexo. Muitas das noções que circularam nos meios 

científicos da capital do país, a partir da terceira década do século XIX, e que versaram 

sobre nutrição incorporaram, por exemplo, novidades vindas de áreas como a Química e a 

Fisiologia.95 Estas noções sobre alimentação e nutrição96 ganham expressão, entre outras, 

na forma de teses e dissertações médicas, publicadas no país a partir da criação das 

faculdades de medicina do Rio de Janeiro e da Bahia.  

Estes trabalhos inserem-se num período brasileiro bastante específico. Após a 

independência, surgem novas instituições, criadas sob a égide de Dom Pedro II, com o 

objetivo de inserir o novo país no panorama da ciência internacional.97 Entre estas 

instituições está a Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, criada em 1832 em 

substituição à antiga Academia Médico-Cirúrgica.  

Durante os três séculos anteriores, os profissionais que praticavam a Medicina no 

Brasil eram ou médicos formados em escolas européias (os ―físicos‖ ou ―licenciados‖98) — 

                                                 
95 Para mais detalhes sobre as relações entre fisiologia e química e a incorporação de conceitos, instrumentos 
e métodos desta última nas pesquisas sobre nutrição, cf. Santos, O Desenvolvimento Histórico da Ciência da 
Nutrição, particularmente o capítulo dedicado às discussões e conclusões (páginas 167-80).  

96 No cenário mundial, o campo da Nutrição, como política social, profissão ou ciência institucionalizada é 
um fenômeno característico do século XX, embora desde o século XIX o saber sobre a alimentação da 
população brasileira tenha despontado de forma sistematizada no campo do conhecimento médico através 
das teses a que nos referimos. Vasconcelos, 128. 

97 Alfonso-Goldfarb & Ferraz, ―Raízes Históricas,‖ 8.  

98 Os físicos, ou médicos propriamente ditos, foram os licenciados pela Universidade de Coimbra ou por 
Salamanca, além de outras escolas ibéricas. Eram os bacharéis em medicina. Quanto aos doutores – que 
defendiam teses ou ―conclusões magnas‖, vieram no século XVIII (eram poucos os que aqui existiam no 
século XVII) e eram formados em Coimbra, Montpellier e Edimburgo. De acordo com Santos Filho, parece 
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em número reduzido e que trabalhavam para o governo nas principais cidades e sedes da 

capitania — ou os chamados cirurgiões-barbeiros, que compunham a maior parte dos 

profissionais. Estes, habilitados ou aprovados na metrópole ou no Brasil após exame 

perante autoridades sanitárias, deveriam exercer somente a cirurgia, mas, dada a escassez de 

―físicos‖, praticavam toda a medicina. Seus maiores concorrentes eram os ―barbeiros‖, sem 

instrução, de baixa condição social e habilitados em práticas como as sangrias e a retirada 

de dentes, distribuídos pelas freguesias, vilas e cidades.99 

Em 1808, o regente D. João, ao chegar ao Brasil, criou os cursos cirúrgicos (as 

Academias Médico-Cirúrgicas) na Bahia e no Rio de Janeiro.100 Até 1828, a Fisicatura-Mor 

(e, durante um período, a Junta do Protomedicato) seria o órgão governamental 

responsável pela regularização e pela fiscalização das ―artes de curar‖ no Brasil.101 Após a 

                                                                                                                                               
que só houve um ou outro licenciado no Brasil no século XVI. Santos Filho, História Geral da Medicina 
Brasileira, 303. 

99 Como os profissionais eram poucos e a extensão do país, vasta, existiam ainda os boticários e seus 
aprendizes, os aprendizes de cirurgiões barbeiros, os ―anatômicos‖, os curandeiros, e outros. Santos Filho, 1: 
63. Pimenta ressalta que o aparato burocrático ―nunca foi suficiente para impor a oficialização a todos cujas 
atividades cabiam dentro da definição de categorias legais ou para reprimir as atividades consideradas ilegais‖. 
Havia, entretanto, certa tolerância por parte das autoridades quanto à atuação de terapeutas populares, pela 
escassez de médicos e pela escolha da população por estes profissionais em detrimento dos acadêmicos. 
Pimenta, ―O Exercício das Artes de Curar no Rio de Janeiro (1828 a 1855),‖ 11-4. 

100 Santos Filho, 1: 296. Sobre a criação das escolas médico-cirúrgicas, particularmente na Bahia, cf. Santos, 
―Escola Tropicalista Baiana,‖ 27-43. Sobre a criação de instâncias de ensino superior no Brasil no início do 
século XIX, cf. Ferraz, As Ciências em Portugal e no Brasil (1772-1822), 191-212.  

101 ―A fiscalização do exercício profissional e do comércio de drogas efetuou-se, nos três primeiros séculos, 
através dos delegados ou comissários do Físico-mor e do Cirurgião-mor do Reino, até 1782, quando o 
governo de D. Maria I criou a Junta do Protomedicato, com sede em Lisboa e delegados no Brasil. Os 
representantes das autoridades reinóis aqui examinavam candidatos às ‗cartas de examinação‘ para o exercício 
da profissão de cirurgião-barbeiro e barbeiro, cassavam diplomas e licenças, inspecionavam as boticas, 
interferiam nos preços das drogas, vistoriavam hospitais, preconizavam medidas de defesa sanitária em 
tempos de epidemia e fiscalizavam o exercício da profissão por parte dos físicos, cirurgiões-barbeiros, 
barbeiros e parteiras. Regiam-se por meio de regulamentos, avisos e alvarás periodicamente expedidos‖. O 
Protomedicato, entretanto, subsistiu por pouco tempo. Foi extinto em 1809 por D. João, já instalado no Rio 
de Janeiro. O regente restabeleceu, então, os cargos de Físico-Mor (bacharéis e doutores empregados no 
serviço militar – geralmente um por capitania, e que se encarregavam do atendimento médico do governador 
e de outras autoridades), e de Cirurgião-Mor (cirurgiões agregados às tropas e que serviam, juntamente com 
os físicos, nos hospitais e enfermarias). Santos Filho, 1: 64, 269-71 e 297-9. 



41 

 

independência e identificada com os interesses portugueses, o órgão resistiu até aquele ano, 

quando foi extinto.102  

O fim da Fisicatura-Mor marcou um novo período nas relações entre o governo, os 

médicos acadêmicos e os terapeutas populares. A sua extinção representou a perda do 

espaço oficial dos curandeiros e do reconhecimento de suas atividades. Os demais 

terapeutas populares também foram perdendo espaço oficial. Essa separação oficial, na 

prática, foi-se dando lentamente, e era constante a reclamação dos médicos quanto à 

ausência de uma política que reprimisse as práticas de cura sem habilitação.103  

A partir de 1828 e num clima de instabilidade, as câmaras municipais receberam a 

função de inspecionar a saúde pública. Enquanto isso, os médicos acadêmicos passaram a 

se organizar em torno de faculdades, academias e, posteriormente, periódicos 

especializados: em 1831, já estava em curso a discussão do projeto que transformaria as 

academias do Rio e da Bahia em faculdades de medicina, em outubro do ano seguinte. A 

partir daí, o diploma seria o de médico e não de cirurgião ― que passaria a ser englobado 

na categoria de médico e que, no decorrer dos anos, teria uma série de mecanismos criados 

para equipará-lo a este último.104 

Esse período marca, também, o início da institucionalização das ciências da 

Higiene.105 De fato, as teses médicas publicadas na Faculdade de Medicina do Rio de 

Janeiro objetivam, muitas vezes, apresentar o conhecimento da realidade local no campo da 

                                                 
102 Além de reclamações dos comerciantes quanto aos excessos cometidos pelos oficiais da Fisicatura-Mor 
(eles também eram responsáveis pela fiscalização das casas de comida e bebida), o fim da instituição pode 
estar relacionado, segundo Pimenta, ao descontentamento dos médicos e cirurgiões com a autoridade do 
órgão sobre o exercício de suas atividades. Desde 1826, construía-se certa autonomia entre médicos e 
cirurgiões ligados às Academias Médico-Cirúrgicas da Bahia e do Rio de Janeiro, em relação à Fisicatura-Mor. 
Uma lei de setembro daquele ano tiraria a prerrogativa do órgão de examinar, aprovar e conceder licenças e 
cartas aos cirurgiões formados pelas academias, já que estas passaram a poder conceder cartas de cirurgião e 
cirurgião formado. Pimenta, 15. 

103 Ibid., 16 e 20.  

104 Ibid., 14, 24-5.  

105 Barros, ―Alvorecer de uma Nova Ciência,‖ História, Ciências, Saúde – Manguinhos, 478. 
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saúde pública.106 Nesse sentido, a produção médica acadêmica sofre a influência da França, 

seguida posteriormente da Alemanha, países que, nos séculos XVIII e XIX, lideravam os 

conhecimentos em fisiologia e química, áreas nas quais as questões relacionadas à 

alimentação eram amplamente investigadas. Essas influências serão verificadas ao 

estudarmos mais de perto as discussões dos médicos cariocas sobre saúde e doença no Rio 

de Janeiro daquela época.  

Parece necessário atentar, ao estudarmos as concepções científicas que envolvem a 

alimentação e a nutrição estabelecidas nas teses médicas cariocas, algumas transformações 

que podem ter influência no saber médico dos Oitocentos. Ao longo do século XIX, a 

criação ou reforma das instituições médicas brasileiras, na Corte e em Salvador, inserem-se 

num quadro de epidemias, guerras e mudanças político-econômicas e científicas.  

Em ―Raízes Históricas da Difícil Equação Institucional da Ciência no Brasil‖, 

Alfonso-Goldfarb & Ferraz discutem detalhadamente o quadro histórico da 

institucionalização das ciências no Brasil. Elas salientam, por exemplo, que os cursos de 

medicina (no Rio de Janeiro e em Salvador), criados com a chegada da Corte ao Brasil, não 

eram equivalentes ao da Universidade de Coimbra, pois em ambos as disciplinas foram 

sendo instaladas paulatinamente, bem como ambos pecavam pela falta de professores 

capacitados e pela qualidade de alunos, cuja formação deficitária impedia o pleno 

desenvolvimento dos estudos.107  

De qualquer modo, o século XIX tem alguns marcos importantes: 

                                                 
106 Santos, ―Escola Tropicalista Baiana,‖ 81. 

107 Alfonso-Goldfarb & Ferraz, ―Raízes Históricas,‖ 4. Cf., ainda, a produção médica anterior à 
Independência em Ferraz, ―Medicina en Brasil-Reino‖. 
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- A transformação da Academia Médico-Cirúrgica do Rio de Janeiro, criada em 

1808 com a chegada da família real ao Brasil, em Faculdade de Medicina108, em 1832, 

conforme citado; 

- A criação da Sociedade de Medicina do Rio de Janeiro, em 1829, e sua posterior 

transformação em Academia Imperial de Medicina, sete anos depois; 

- As sucessivas reformas institucionais da Faculdade de Medicina do Rio de 

Janeiro;109 

- Epidemias importantes, como a de febra amarela, em 1849, e a do cólera, em 

1855, além de outros surtos epidêmicos entre 1829 e 1835;  

- A criação de uma Junta Central de Higiene Pública, em 1850, após o surto de 

febre amarela em 1849;110 

- A criação de periódicos médicos, e sua variedade a partir da década de 1860, como 

a Gazeta Médica do Rio de Janeiro (1862);111 

                                                 
108 Com a Reforma de 1832, passaram a ser ministrados três cursos na instituição: o de Medicina, o de 
Farmácia e o de Obstetrícia. Matos, ―A Química na Bahia,‖ 11. 

109 Por exemplo, uma destas reformas, inaugurada por Leôncio de Carvalho, ministro do Império no gabinete 
de Sinimbu, instituiu a liberdade de ensino superior no país por um decreto promulgado em 1879. Quanto às 
reformas do currículo da FMRJ que se seguiram depois: a clínica médica e a clínica cirúrgica foram 
desdobradas; os partos transformaram-se em clinica obstétrica e ginecológica; foram criadas novas cadeiras, 
como psiquiatria, oftalmologia, moléstias cutâneas e sifilíticas, histologia teórica e prática, anatomia e 
fisiologia patológica, além da criação de cursos livres e a permissão de alunas mulheres. Benchimol, Dos 
Micróbios aos Mosquitos, 30-3. 

110 Em fevereiro daquele ano, em meio à epidemia de febre amarela, criou-se a Comissão Central de Saúde 
Pública, constituída por médicos, que substituiu a autoridade das câmaras municipais nas questões de saúde 
pública. Meses depois, em setembro, a comissão foi substituída pela Junta de Higiene Pública, que passou a 
chamar-se Junta Central de Higiene Pública a partir da publicação de seu regulamento, em 29 de setembro de 
1851. Pimenta, 44 e nota 91. 

111 Outros periódicos foram Propagador das Ciências Médicas (1827-1828), Semanário de Saúde Pública (1831-1833), 
Diário de Saúde (1835-1836), Revista Médica Fluminense (1835-1841), Revista Médica Brasileira (1841-1843), Revista 
Médica do Rio de Janeiro (1873-1879), Archivos de Medicina (1874), Progresso Médico (1876-1880), União Médica 
(1881-1889), Gazeta Médica Brasileira (1882) e Brazil Médico (1887-1964). Ferreira, ―Os Periódicos Médicos,‖ 
331, e Edler, ―A Medicina no Brasil Imperial,‖ 153. De acordo com Ferreira, 332, os periódicos médicos da 
primeira metade do século ―seguiam de perto esse modelo [europeu] e difundiam o conhecimento médico 
europeu, traduzindo capítulos de livros, verbetes de enciclopédias e dicionários, artigos e notícias já 
publicadas em jornais ou revistas científicas estrangeiras. Esse perfil dos periódicos, no entanto, não impediu 
que houvesse uma atenção especial ao trabalho de divulgação das atividades da Sociedade de Medicina do Rio 
de Janeiro (1829) e, posteriormente, da Academia Imperial de Medicina (1835), por meio de publicações 
rotineiras das atas das sessões, dos relatórios das comissões e dos trabalhos escritos pelos acadêmicos‖. 
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- As Conferências da Glória, que tiveram início em 1873 e se prolongaram até 1889, 

às quais compareciam as elites da capital (profissionais liberais, desembargadores, políticos, 

comerciantes e o próprio imperador, assíduo ouvinte) para ouvir médicos e engenheiros 

dissertarem sobre as ciências e as técnicas;112 

- A pandemia do cólera, entre 1881 e 1896.113  

 

2.1. A produção médica da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro 

 

O volume de teses médicas foi, de maneira geral, crescente desde a criação da 

Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro.114 A cada ano, eram defendidas publicamente 

uma série delas — algumas, inclusive, contavam com a presença de D. Pedro II.115 

Os estudos forjados por esses médicos podiam ser publicados sob a forma de teses 

para a obtenção do título de doutor, ou como dissertações inaugurais.116 Outras teses 

destinavam-se aos concursos para alguma das cadeiras existentes na Faculdade de Medicina 

do Rio de Janeiro, vagas estas disputadas com outros candidatos.117 Outras, ainda, 

discorriam de maneira sintética sobre um único tema, e eram apresentadas por médicos 

estrangeiros — doutores formados em centros de ensino superior, como a Faculdade de 

                                                 
112 De acordo com Benchimol, elas foram retomadas em 1891. Benchimol, Dos Micróbios aos Mosquitos, 70 e 73 
(nota 12).  

113 Ibid., 251. 

114 A título de exemplo, nosso estudo das teses médicas defendidas até 1860 permitiu contabilizar esse 
crescimento: foram quatro teses defendidas em 1834, 18 em 1838, cerca de 30 a cada ano da década de 1840, 
chegando a 40 títulos em 1857 e 50 trabalhos em 1859. Esse crescimento pode ser conferido, também, no 
Catálogo de Teses da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro.  

115 Por exemplo, as teses de José Francisco Diogo (―Dissertação sobre Sciencias Accessorias‖, de 1850) e de 
Luiz da Silva Brandão (―Qual Será Mais Conveniente‖, de 1855), entre tantas outras, informam na capa que 
foram sustentadas na presença do imperador.  

116 Para detalhes sobre a defesa de teses na Faculdade de Medicina da Bahia que, a despeito de suas 
particularidades, seguia as diretrizes da instituição carioca, cf. Santos, ―Escola Tropicalista Baiana,‖ 54-6.  

117 Nestes concursos, os candidatos escolhiam para exposição um dos pontos aprovados pela Faculdade de 
Medicina do Rio de Janeiro. Costa, ―Qual Alimentação,‖ 5. 
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Medicina de Paris, a Universidade de Louvain e a Universidade de Zurique — para que 

pudessem exercer a profissão no Brasil.118  

As teses médicas cariocas obedeciam a uma mesma estrutura, que pouco se alterou 

no decorrer do século XIX. Até 1849, os estudantes abordavam um único tema — o que 

podia ser feito sob a forma de uma dissertação sobre o assunto, ou sob a forma de 

proposições, ou seja, sentenças afirmativas que pareciam resumir um assunto estudado nas 

cadeiras médica, cirúrgica ou acessória da instituição.119 A partir de 1850, as teses passam a 

versar, de maneira geral, sobre três ou quatro assuntos diferentes, relacionados a cada uma 

das três cadeiras da faculdade. Um desses assuntos, entretanto, ganha atenção especial, ou 

seja, é analisado detalhadamente (os outros dois podiam ser apresentados ou de maneira 

dissertativa ou na forma das proposições acima mencionadas). As teses iniciavam sempre 

com as dedicatórias de praxe e terminavam, geralmente, com os aforismos (princípios) de 

Hipócrates.120 

Alguns temas dessas dissertações se repetem ao longo de um mesmo ano, 

contemplando uma série definida de assuntos proposta pela própria instituição para ser 

examinada por seus alunos. De acordo com Matos, que analisou documentos da Faculdade 

de Medicina do Rio de Janeiro (como as memórias anuais que registravam os 

acontecimentos da instituição no ano letivo anterior), os temas escolhidos e estudados 

pelos acadêmicos eram selecionados, a cada ano, pela congregação da faculdade e, 

geralmente, acompanhavam, ao lado de outros, as exigências sociais relativas à saúde, à 

higiene, à moral, à educação e à filosofia.121 

                                                 
118 Entre elas, por exemplo, estão as teses de Lambert, ―Da Chloroanemia‖, e Lacour, ―Ensaio sobre a 
Therapeutica Moral‖, ambas defendidas em 1863.  

119 Cf., também, Matos, 12, e Anexo 1. 

120 Na década de 1890 surgem aforismos do fisiologista Claude Bernard (1813-1878). Também as proposições 
contemplam áreas mais específicas dos que as descritas neste parágrafo. Cf., por exemplo, Campanha, 
―Funções do Baço,‖ 82.  

121 Matos, 12. 
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Esses temas, ainda, traduzem algumas questões candentes em cada época. Dentre 

essas questões, o problema das epidemias na cidade do Rio de Janeiro mereceu atenção 

especial. Entre 1855 e 1857, por exemplo, as teses cariocas debruçam-se principalmente 

sobre assuntos relacionados à higiene, área de conhecimento que oferecia recursos seguros 

―tanto para a manutenção da saúde, como para o curativo das infermidades‖122. A leitura da 

produção médica da FMRJ permite relacionar os temas relativos à saúde pública mais 

discutidos no Império, e dentre os quais selecionamos aqueles que, de alguma maneira, 

relacionam a alimentação com o estado de saúde ou doença. Entre os temas abordados 

pelos médicos estão: 

- O regime alimentar da população do Rio de Janeiro;  

- A canalização dos pântanos;  

- A composição da temperatura atmosférica;  

- A capacidade de nutrição dos alimentos;  

- Moléstias como a elefantíase dos gregos, a elefantíase dos árabes, a opilação ou 

hipoemia intertropical, as febres intermitentes, a febre amarela, a clorose e o cólera-

morbus. 

 Vejamos, particularmente, como era discutidos alguns destes temas e como eles se 

relacionavam com a alimentação, assunto de nossa tese. Ao lado desses assuntos, também 

selecionamos dentre a variedade de teses produzidas no século XIX aquelas que se 

debruçavam sobre os desenvolvimentos em química e fisiologia que, de muitas maneiras, 

relacionavam-se com a alimentação, conforme veremos no capítulo 3. 

Não cabe aqui discutir em detalhes as divergências dos médicos cariocas em relação 

aos autores por eles estudados, o que implicaria um estudo epistemológico de grande 

                                                 
122 Machado, ―Breves Considerações sobre a Elephantiase dos Gregos,‖ 9. 
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envergadura, além de um recorte temático preciso e mais específico do que o que nos 

propusemos neste trabalho. Acreditamos que é suficiente, assim, contemplar a variedade de 

correntes de pensamento que alcançaram as teses cariocas, com o intuito de sinalizar quão 

complexas devem ter sido as discussões que se colocaram no período. Assim é que, ao lado 

dos médicos vitalistas da Faculdade de Montpellier (sobre os quais falaremos adiante), 

transitam pelos trabalhos dos médicos cariocas personagens que divergiam de modo 

importante em suas concepções científicas, como Justus von Liebig (1803-1873) e Garrit 

Jan Mulder (1802-1880) e aqueles que foram ―esquecidos‖ pela historiografia tradicional, 

como Jacob Moleschott (1822-1893)123. Essas discussões também englobaram ideias 

forjadas em diferentes períodos.   

Ao mesmo tempo, e sempre que necessário, apontaremos algumas divergências 

entre os próprios médicos do Império e em relação aos autores consultados, de modo a 

sinalizar, também, alguns contornos particulares da produção científica carioca, 

especialmente no que diz respeito às moléstias e às particularidades do clima e da 

alimentação nacionais, assuntos estes estreitamente relacionados entre si.  

 

2.2. Clima, homem e doença: as emanações miasmáticas 

 

As relações entre alimentação e saúde estabelecidas pelos médicos cariocas durante 

boa parte do século XIX funcionavam, em maior ou menos grau, como uma das 

explicações para o surgimento de várias doenças que assolavam a capital do Império. A 

abordagem utilizada na explicação do surgimento de epidemias e endemias na cidade 

privilegiava os aspectos ambientais como elementos fundamentais.124 Assim, parecia 

                                                 
123 Sobre o ―resgate‖ de Moleschott pela historiografia contemporânea, cf. nota 84.  

124 A esse respeito, cf. o trabalho de Alfonso-Goldfarb & Ferraz, ―Las Miradas Extranjeras,‖ 43-50. 
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consenso entre os higienistas que o clima quente e úmido do Rio de Janeiro era uma causa 

importante no surgimento de doenças, como as febres. Em 1835, Luiz Pedro de Queiroz 

afirmava que:  

 

―(...) a Cidade do Rio de Janeiro pela posição, e composição de seo sólo, 

athmosphera humida, e pesada, as vicissitudes desta, sua vegetação, 

estado de electricidade, seos ventos, e bruscas mudanças, seos edificios, e 

ruas, está no caso de fornecer materiaes para o apparecimento das febres 

intermittentes.‖125 

 

Em 1850, essa visão se mantinha: 

 

―[A cidade do Rio de Janeiro é] cercada de soberbas montanhas, em 

cujas faldas correm cristallinos rios; ao norte e ao nascente é ella banhada 

pelo mar, constituindo uma verdadeira cercadura (...) onde fórma hum 

largo mangue, que sujeito como os outros á enchente e vasante da maré 

estabelecem focos de pestiferas exalações. Vista ao sul parece plantada ao 

redor de gigantescas montanhas cobertas de huma variada vegetação, 

montanhas que (...) embaração a circulação do ar (...). É constantemente 

arejada por dous ventos (...) arejamento [que] é muitas vezes modificado 

pelas repentinas mudanças athmosphericas. (...) vemos a cidade do Rio 

de Janeiro achar-se em poucas condições hygienicas. Os mangues, os 

pantanos, os lagos, tudo proveniente do pouco declive da cidade a 

impossibilita de largos esgotos, tornando-a por tamto em extremo 

insalubre. Essas aguas além de estarem sujeitas pela sua estagnação á 

decomposição das matérias n‘ellas contidas, conservam quase sempre 

animaes mortos, cuja putrefação accelerada pela força do calor vicia a 

                                                 
125 Queiroz, ―Considerações Geraes sobre as Febres Intermittentes,‖ 19. 
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athmosphera, e constituem focos de milhares de males taes como, as 

febres intermittentes (...)‖126 

 

A relação entre clima e saúde não é nova. Desde a antiguidade grega, médicos e 

pacientes não hesitavam em correlacionar o clima à ocorrência de doenças. O que parece 

ter mudado ao longo do tempo são aspectos particulares das condições externas e seu 

significado, permanecendo, entretanto, a mesma ligação. Elementos como o ar, a comida e 

a bebida, os exercícios, o sono, as evacuações e as paixões eram as primeiras explicações127 

— explicações estas que continuariam a vigorar durante boa parte do século XIX, tanto em 

países europeus quanto no Brasil.  

A existência de doenças endêmicas era compreendida em relação à topografia e ao 

clima, bem como os surtos epidêmicos — em que as mudanças climáticas relacionadas às 

estações eram vistas como causas determinantes do aparecimento generalizado e 

inesperado de doenças.128 Assim, o calor e a localização ao nível do mar do Rio de Janeiro, 

aliados às montanhas que cercavam a cidade e impediam a circulação do ar eram tidos 

como elementos perigosos à saúde.  

Esta relação entre o homem, a natureza e o clima pode ser bem exemplificada no 

seguinte comentário do médico Antônio Corrêa de Souza Costa,129 em 1865: 

 

                                                 
126 Brito, ―Tres Theses em Sciencias Ascessorias,‖ 9-10. Outra descrição detalhada da topografia, vegetação e 
atmosfera do Rio de Janeiro está em Queiroz, 13-6. 

127 Hannaway, ―Environment and Miasmata,‖ 292-3. 

128 Ibid., 293. 

129 Professor de Higiene da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro e, durante algum tempo, seu vice-
diretor, Antônio Corrêa de Souza Costa foi também membro da Academia e do Conselho do imperador. Em 
1883, ocupou por pouco tempo a presidência da Junta Central de Higiene Pública, vindo a falecer no início 
de 1884. Sua tese inaugural, de 1857, tratou ―Da Infecção Pululenta‖. Em 1859, elaborou a tese destinada a 
concurso ―Da Desinteria nos Países Tropicais‖ e, em 1865, apresentou para o concurso à cadeira de Higiene 
Pública a tese ―A Alimentação da Classe Pobre no Rio de Janeiro‖, que utilizamos nesse estudo. Escreveu 
também sobre o diagnóstico diferencial entre a hipoemia intertropical e o impaludismo, além de um 
formulário farmacêutico militar (em colaboração). Santos Filho, 2: 131, 273 e 582, citado em Benchimol, Dos 
Micróbios aos Mosquitos, 113, nota 3.  
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―Para não atribuir, pois, exclusivamente á alimentação, aquillo que aliás é 

devido á concurrência de causas diversas permitta-se-nos duas palavras 

ácerca da acção de algumas dessas causas. Temos em primeiro lugar o 

clima do Rio de Janeiro, com sua elevada temperatura, suas constantes 

variações termo-barometricas, seu exagerado estado hygrometrico e 

electrico, etc. A acção que exerce esta climatologia especial sobre os 

habitantes do Rio de Janeiro é bem conhecida. Nós já tivemos occasião 

de defini-la em um trabalho sobre a opilação130 (...) Se passarmos do 

clima ás condições topographicas de nossa cidade, encontraremos a 

pouca elevação de seu solo sobre o nivel do mar, a existencia de 

pantanos em alguns arrabaldes da cidade, a construcção viciosa de suas 

casas, pela maior parte baixas, humidas e pouco ventiladas, a grande 

humidade de seu solo (...). Se, em terceiro lugar quizermos attender ao 

temperamento lynphatico, á constituição fraca, aos hábitos irregulares 

(...), ainda ficaremos convencidos que estas causas tendem a enfraquecer 

o organismo, predispondo-o para um certo numero de molestias.‖131 

 

Tristão Cândido Mayer também nos oferece o mesmo retrato: 

 

 ―Ha muito que a observação tem mostrado que nos paizes onde se vem 

muitos lagos e pântanos, naquelles lugares em que os terrenos offerecem 

pouca declinação de maneira á não dar escoamento fácil ás agoas 

pluviaes (...) em fim em toda a parte onde as agoas se tornão estagnadas: 

ahi se dezenvolvem, alem de outras muitas enfermidades, as 

intermittentes (...). Desta verdade infelizmente temos muitos exemplos 

do Brazil, nossa Patria! Na Província do Rio de Janeiro (...)‖132 

 

                                                 
130 O referido trabalho foi publicado na Gazeta Médica do Rio de Janeiro em 1862, e será citado oportunamente.  

131 Costa, ―Qual a Alimentação,‖ 37-9. 

132 Mayer, ―Considerações sobre as Febres Intermittentes,‖ 10. 
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A partir dessa relação é que deve ser visto o conceito de miasma, originado entre os 

gregos e no seio da teoria hipocrática, tido como o agente causador de boa parte das 

enfermidades no século XIX. Com o significado de poluição ou de um agente poluente, o 

ar era visto como causa de surtos de doenças, e a contaminação por miasmas a razão 

porque elas afetavam certo número de pessoas ao mesmo tempo.133 Embora de natureza 

indefinida — como fica claro pela leitura das teses médicas, que buscam incessantemente 

identificá-las —, as fontes gerais de putrefação que formavam os miasmas incluíam 

cadáveres de pessoas ou de animais, alimentos podres e o apodrecimento da matéria 

vegetal.134  

De fato, há novamente um consenso entre os médicos cariocas durante quase todo 

o século XIX sobre a formação dos miasmas e sua capacidade de produzir doenças.135 Com 

sinônimos como eflúvios, exalações ou emanações paludosas, os miasmas, definidos como 

―certos princípios deletérios muito sutis‖, originavam-se a partir dos cemitérios, das latrinas 

e das águas estagnadas dos pântanos, e variavam sua ―esfera de atividade‖ segundo os 

climas, as estações e os ventos.136 As águas estagnadas, ao evaporarem, contaminavam o ar 

com emanações miasmáticas provindas ―da putrefação de matérias animais e vegetais‖, que 

predispunham a população a contrair inúmeras doenças.137 

                                                 
133 Hannaway, 295. 

134 Ibid. 

135 Embora os médicos cariocas advertissem sobre as controvérsias quanto à existência ou não dos miasmas, 
muitos deles aceitavam sua existência, cujos ―milhares de fatos incontestáveis (...) assim o comprovam‖. 
Queiroz, 21. A natureza dos miasmas, segundo os diversos autores consultados pelos médicos brasileiros, é 
discutida em Queiroz, 21-5; Mayer, 11, Brandão, ―Considerações sobre a Febre em Geral, e as Perniciosas em 
Particular,‖ 24-5, e Feital, ―Duas Palavras sobre as Febres Intermittentes Paludosas,‖ 16-8. 

136 Brandão, ―Considerações sobre a Febre em Geral,‖ 36. Embora cada um desses termos gozasse de 
definição própria segundo autores tomados como referência pelos médicos brasileiros, elas foram usadas nas 
teses cariocas, todas, como sinônimos de miasma. ―Estas designações, porém, não são sinônimas, e cada uma 
tem sofrido sua interpretação, abstraindo, porém, desta, não achamos inconveniente algum em usar de 
qualquer delas, ajuntando-se-lhe a palavra paludosas ou pantanosas.‖ Nogueira, ―Das Febres Intermittentes,‖ 
13. Assim, as exalações designavam ―os fluidos gazosos, e os corpos imponderaveis em circulação na 
athmosphera, particulas aquosas, mineraes, metalicas, vegetaes, animaes, &c.‖ e os eflúvios — termo que 
Queiroz atribui ter sido empregado primeiramente por Giovanni Maria Lancisi (1654-1720) — designavam 
―as partículas, que emanão dos lugares coberto d‘agoas estagnadas‖. Queiroz, 20. 

137 Queiroz, 20.  
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Em tese de 1839, Mayer resume a sua formação: 

 

―Tem-se assentado que nos lagos e pantanos ha evaporação constante de 

substancias quer animaes quer vegetaes, que se achão ahi accumuladas, e 

em estado de putrefacção; que os seos principios os mais subtis 

dissolvidos nos vapôres aquozos, e tornando-se nimiamente (sic) 

rarefeitos pela acção do calorico, elevão-se na athmosfera, vão occupar 

as suas camadas superiores; pelo resfriamento desta elles condensão-se, e 

precipitão-se sobre a terra. São estes principios que nós chamamos 

miasmas, e que tão bem tem sido apellidados – effluvios e emanações 

paludosas.‖138 

 

Além das febres intermitentes, outras doenças, como cólera-morbus e febre 

amarela, eram originadas a partir dos miasmas, e os desvios da dieta poderiam dar 

condições para que essas moléstias se instalassem. Examinemos um pouco mais de perto 

esse panorama das enfermidades que preocupavam os médicos do Rio de Janeiro, e quais 

as determinações dietéticas para preveni-las. 

 

2.3. As febres intermitentes e outras doenças: alimentação como prevenção   

 

Pela sua gravidade e frequência, as febres ganharam destaque na produção médica 

brasileira do século XIX. O conteúdo das dissertações produzidas na FMRJ inclui sempre 

                                                 
138 Mayer, 10-1. Há controvérsias sobre quando essas emanações se tornam mais perigosas. Mayer diz que as 
febres intermitentes surgem mais no estio (verão) e no outono, por conta do grau de calor e da umidade. Já 
Brandão afirma ser durante a primavera e o outono. Brandão, ―Considerações sobre a Febre em Geral,‖ 36. 
Outras descrições sobre a formação dos miasmas podem ser lidas, entre tantos autores, em Vereza, ―Das 
Febres Intermittentes,‖ 7-8. 
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uma revisão histórica139 dos conceitos de febre, discussões sobre sua natureza e sede e a 

categorização de seus diversos tipos. A exposição desses autores mostra como o assunto 

era controverso entre aqueles que se debruçaram sobre o tema em todas as épocas — o 

que, de certa maneira, parecia eximir os médicos das muitas dúvidas e indefinições que 

ainda pairavam nos Oitocentos. Dúvidas estas que, na esperança dos médicos brasileiros, 

seriam resolvidas ao longo do tempo a partir dos desenvolvimentos da anatomia patológica 

e dos ―progressos‖ da fisiologia, impulsionadoras dos estudos do diagnóstico das febres.140  

De fato, a fisiologia estava no centro das preocupações em torno dos processos da 

matéria e das forças responsáveis por seu movimento. O termo, entendido como uma área 

particular de estudos já no século XVIII, abrangia diversos tipos de investigação. De 

maneira geral, a fisiologia significava o estudo da função do ser vivo, embora o conceito de 

função também fosse motivo de disputas.141  

Para os médicos de Montpellier,142 por exemplo, citados com frequência pelos 

médicos brasileiros, a fisiologia era o estudo dos organismos vivos como opostos a 

―objetos mortos‖ ou ―matéria bruta‖, e seu objetivo central era descobrir as leis particulares 

que governavam a existência dos organismos dotados de ―vida‖. Os seres organizados 

viviam e funcionavam por atividades relacionadas à economia animal e que eram regidas 

                                                 
139 A revisão histórica das febres e suas causas, nas teses brasileiras, começa invariavelmente com as ideias de 
Hipócrates, Galeno e Paracelso, até alcançar autores do século XVIII, de várias vertentes, nos quais os 
médicos se detêm por mais tempo. Entre os mais citados estão François Boissier de La Croix de Sauvages 
(1706-1767), François-Joseph-Victor Broussais (1772-1838), Theóphile de Bordeu (1722-1776), Thomas 
Sydenham (1624-1689), Jean-Baptiste Monfalcon (1792-1874) e Giovanni Baptista Morgagni (1682-1771). 

140 Entre tantas teses, cf., por exemplo, a de Brandão, ―Considerações sobre a Febre em Geral,‖ 3-5. 

141 Waisse-Priven, d & D: Duplo Dilema, 89 e nota 2, e Williams, The Physical and the Moral, 10-1. Waisse-Priven 
lembra que a fisiologia iria tornar-se uma disciplina autônoma por volta da metade do século XIX e que, por 
isso, a rigor, o termo ―fisiologista‖ deve ser aplicado aos que a praticavam a partir desse período.  

142 De modo geral, o vitalismo de Montpellier, surgido entre o final do século XVIII e início do XIX, designa 
uma posição nas ciências da vida que atribuiu a especificidade dos fenômenos relativos aos seres vivos a um 
princípio (e não à alma ou às forças e propriedades da matéria). A natureza desse princípio posicionava-se 
entre corpo e alma, mas não era caracterizado com precisão. A partir de meados do século XIX, o termo 
ganharia um sentido mais amplo, e incluiria a concepção de uma autonomia desses processos e de suas leis, 
diferentes das leis que regiam a matéria bruta, e seus defensores seriam chamados neovitalistas. Waisse-
Priven, d & D: Duplo Dilema, 32-3. A autora chama a atenção, também, para o fato de que o termo vitalismo 
designa um constructo historiográfico, utilizado para demarcar as fronteiras entre o mundo vivo e o mundo 
não-vivo. 
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por algum tipo de força vital. Assim, a fisiologia estudava as operações harmônicas, 

sistêmicas e interrelacionadas que manifestavam e sustentavam a vida dos corpos que 

gozavam de vitalidade, como plantas e animais. Esse estudo do homem inteiro implicava a 

conexão entre fenômenos relacionados à vida tanto de ordem física quanto mental, tanto 

de ordem interna quanto de ordem externa,143 ou seja, implicava as relações entre o físico e 

o moral.144 

Fisiologia e anatomia patológica, portanto, corriam em socorro das investigações 

sobre as febres, que poderiam ser de vários tipos. Entre elas, destacam-se as febres 

intermitentes. 

No Brasil do século XIX, as febres intermitentes eram definidas pelos médicos 

como certa manifestação de ―um grupo de sintomas‖, que duravam certo tempo, 

desaparecendo depois completamente ou em parte, e reaparecendo modificados, mais 

intensos ou não.145 De maneira geral, as febres eram divididas em categorias — contínuas, 

remitentes e intermitentes —, sendo esta última de existência endêmica e, por isso, objeto 

de maior atenção dos médicos.146 Também mereciam classificações de acordo com a 

                                                 
143 Williams considera essa interconexão como sendo de problemas antropológicos e fisiológicos, já que o 
argumento central em seu estudo das ciências médicas do homem, entre 1750 e 1850 na França, é de que elas 
se desenvolveram em três contextos discursivos (o antropológico, o fisiológico e o médico-filosófico). Para a 
autora, o antropológico é o único que atualmente parece estar ―naturalmente ligado a alguma ideia de ciências 
do homem‖. Williams, The Physical and the Moral, 9.    

144 Williams, 11-2. Para detalhes sobre o vitalismo em Montpellier e seus principais personagens, cf. Amaral, 
―Barthez entre Montpellier e Paris: A Complexa Rede por trás da Ciência do Homem,‖ 22-30.  

145 Nogueira, 7; Mayer, 6. Corrêa Filho dá a seguinte definição: ―afecção febril caracterisada por accessos mais 
ou menos regulares, sendo seguidos de apyrexia‖. Macedo diz, sobre a febre em geral, que ela ―não é, senão 
uma molestia indeterminada, e que geralmente exprime certas perturbações mais ou menos agudas das duas 
grandes funcções circulação e respiração [grifo do autor], em cujas funcções ha umas vezes augmento de calor, 
outras vezes alternativas, quer na temperatura real, quer no calor e frios suportados pelo doente‖. Já a febre 
intermitente é, segundo ele, ―aquella, que offerece muitos dos symptomas communs á todas as febres, com a 
differença, porém, de que esses symptomas manifestam-se, e desaparecem em intervallos approximados, e 
mais ou menos iguaes, existindo entre elles uma apyrexia mais ou menos completa‖, definição similar à de 
Feital: ―(...) caracterisada por frios, calor e suor, que se reproduzem em espaços mais ou menos iguaes, 
deixando entre si intervallos de calma mais ou menos perfeita‖. Corrêa Filho, ―Algumas Proposições sobre as 
Febres Intermittentes por Intoxicação Paludosa,‖ 1; Macedo, ―Qual é a Sede das Febres Intermitentes?,‖ 6 e 
10, respectivamente; Feital, 1. 

146 Os acessos (ou pirexias) são a ocorrência dos sintomas (duração periódica do movimento febril) e a 
apirexia (ou intermitência), o intervalo que separa os acessos (ou a duração periódica de um estado de saúde 
real ou aparente). Queiroz, IX e 12, e Brandão, ―Considerações sobre a Febre em Geral,‖ 17. Mayer parece 
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ocorrência, com a frequência ou duração dos acessos, segundo a intensidade dos sintomas 

e de acordo com o predomínio do órgão acometido, sendo ainda descritos os estágios dos 

acessos, que ocasionam sintomas que variam em de acordo com as diversas circunstâncias e 

com os diferentes indivíduos.147 

As causas que explicam os fenômenos das intermitências nas febres também são 

controversas. Talvez justamente por conta da influência das condições ambientais sobre a 

produção da moléstia, os médicos cariocas reiteravam que o desenvolvimento e os estados 

das febres intermitentes eram diferentes dos das febres que ocorriam na Europa. Segundo 

eles, várias explicações tentaram dar conta da natureza da marcha periódica dessas febres, 

embora nenhuma delas vigorasse.  

Entre elas, citam o desenvolvimento de uma matéria fermentável no sangue, cuja 

descoberta era atribuída a Thomas Willis (1621-1675); a introdução do suco pancreático no 

sangue, segundo Franz de le Boë (1614-1672); o movimento periódico do planeta, sugerido 

por Paul Gottlieb Werlhof (1699-1767); a ação de ―um vapor oxigenado‖ no sistema 

nervoso; a sucessão do dia e da noite (ou da luz e da escuridão), das luas nova e cheia, 

defendida por Richard Mead (1673-1754); e o fato de a febre ser intermitente por atuar 

                                                                                                                                               
adotar a mesma divisão, sem, entretanto, mencionar as contínuas. Brandão, Nogueira e Mayer incluem a febre 
subintrante, um tipo de febre intermitente que ocorre quando ―um acesso termina completamente, mas que, 
sem tempo de intervalo, se lhe segue logo um outro‖. Brandão, ―Considerações sobre a Febre em Geral,‖ 16, 
18-9. Outros nomes dados às febres intermitentes são ―sezões‖ e ―maleitas‖. Mayer, 6; Nogueira, V. 

147 Sobre as classificações quanto à ocorrência, cf. Nogueira, 10, e Mayer, 6. Com relação aos acessos elas 
poderiam ser, por exemplo, cotidianas, terçãs, quartãs, nonanas, e assim por diante, subdivididas ainda em 
tipos intermediários, como as duplas terçãs. No desenvolvimento ou ―marcha‖ das febres, elas podiam 
também variar de tipo ou caráter. Assim, Brandão diz, por exemplo, que as cotidianas podem virar terçãs e as 
benignas podem transformar-se em perniciosas. Feital considera que febres do tipo terçãs dobradas e 
triplicadas, por exemplo, não têm existência real. Sobre essa discussão, cf. Mayer, 8, Brandão, ―Considerações 
sobre a Febre em Geral,‖ 23 e Feital, 2. Quanto à intensidade dos sintomas, as febres intermitentes 
classificavam-se em benignas (as de menor intensidade e que geralmente terminam com a recuperação do 
paciente) e perniciosas (as de maior intensidade e gravidade, terminando muitas vezes em morte). Quanto aos 
estágios destas febres, são eles o de frio, suor e calor, sucessivamente. Cf. Nogueira, 7 e 9-10; Queiroz, 26-7; 
Mayer, 6-8; Brandão, ―Considerações sobre a Febre em Geral,‖ 17-20; Macedo, 10 e 12-5 e Vereza, 1, 2 e 9. 
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sobre um órgão de funções também intermitentes, de acordo com René La Roche (1795-

1872).148 

Assim, embora os autores do período não conjecturem sobre a ―causa próxima‖ 

das febres intermitentes, procuram relacionar aquelas capazes de produzir ou de favorecer 

seu desenvolvimento. Essas causas, cuja classificação é também por vezes discordante,149 

são em geral da mesma ordem.150  

O que importa saber, entretanto, é que entre as principais causas que predispunham 

o indivíduo a contrair as febres estavam os desvios da dieta. Segundo se acreditava, uma 

das formas dos miasmas penetrarem no organismo era por meio de alimentos e de 

bebidas.151 Por isso, a alimentação ganha um papel importante na manutenção da saúde e 

na prevenção destas doenças.  

                                                 
148 Para Brandão, a causa da marcha periódica das febres é uma ―incógnita [grifo do autor] cujo valor ainda está 
por se achar‖. Brandão, ―Considerações sobre a Febre em Geral,‖ 39; Queiroz, ―As Febres Intermitentes,‖ 
26, 46-7; Nogueira, ―Das Febres Intermitentes,‖ 18-9; Feital, ―Duas Palavras sobre as Febres Intermitentes 
Paludosas,‖ 22-3; Vereza, ―Das Febres Intermitentes,‖ 9.  

149 As principais controvérsias no estudo das febres intermitentes parecem centrar-se sobre suas natureza e 
sede. Segundo vários médicos cariocas, as opiniões correntes pecavam por ser exclusivas. A melhor 
explicação parecia ser a de que as febres tinham como local de origem diversos órgãos, tendo geralmente um 
deles como o mais comum. Assim, Nogueira, Queiroz, Mayer e Vereza optam por situar a sede da febre no 
sistema nervoso, como alguns autores europeus. Macedo inclui a alteração do sangue como outra das 
opiniões mais adotadas (à qual se inclina Brandão), mas parece optar, assim como Feital, pela linfatite 
(originária de uma inflamação dos vasos linfáticos) — ao que indicam as teses cariocas, ideia proposta pelo 
Dr. Joaquim José da Silva, professor de Patologia Interna à época. Macedo, 22-25; Nogueira, 19; Queiroz, 41; 
Mayer, 13; Vereza, 8-9; Brandão, ―Considerações sobre a Febre em Geral,‖ 11 e 30; Feital, 22. 

150 De modo geral, as causas das febres, assim como a de outras moléstias, são divididas em predisponentes e 
determinantes. Causas predisponentes são ―aquellas que não determinando per si mesmas a molestia, para ella 
todavia contribuem constituindo a predisposição ou aptidão do organismo a contrahil-a‖. Fonseca Junior, 
―Dissertação sobre a Chlorose, ou Palidez das Jovens,‖ 9. Essa divisão das causas, segundo Nogueira, não é 
rigorosa, pois não se pode ―precisamente determinar em que grau as específicas e predisponentes podem 
tornar-se determinantes‖, servindo apenas de guia em sua ―enumeração e descrição‖. Nogueira também inclui 
causas específicas, onde encaixa as emanações miasmáticas. Já Queiroz apresenta a divisão em causas 
próximas e remotas: a primeira refere-se às alterações do sangue ―resultante da acção das causas remotas 
sobre elle‖. Também afirma que causas predisponentes podem tornar-se determinantes, como as diversas 
variações do ar atmosférico. Brandão vai mais longe, ao apresentar uma classificação das febres de acordo 
com as causas que lhe dão origem, a saber, as miasmáticas (produzidas pelos miasmas paludosos) e não-
miasmáticas (ocasionadas por outros agentes). Entre as causas predisponentes estão a constituição e o 
temperamento dos indivíduos, bem como as variações da atmosfera. Nogueira, 13-15; Queiroz, 13; Mayer, 9-
11, e Brandão, ―Considerações sobre a Febre em Geral,‖ 20. 

151 Os outros dois modos de entrada dos miasmas no corpo humano eram por meio da respiração e da pele. 
Brandão, ―Considerações sobre a Febre em Geral,‖ 35; Nogueira, 14; Queiroz, 43; Macedo, 29. Vereza, 1. 
Para Queiroz, a via pulmonar é a principal.  
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Em sua dissertação de 1839 sobre as febres paludosas, José Maria de Noronha 

Feital considera que: 

 

―O ter já soffrido a moléstia, o excessivo trabalho intellectual ou physico, 

as emoções moraes, a má alimentação, a dieta, a fraqueza natural ou 

provocada, as idades tenras, e pessoas suceptiveis e o sexo delicado, são 

predisponentes para a acquisição do mal.‖152  

 

Os fatores relacionados à alimentação que predispunham o organismo a contrair 

doenças raramente eram detalhados pelos médicos. Miguel Eugenio Nogueira assim os 

resume: ―Nas causas excitantes ou determinantes [grifo do autor], temos as desviações do 

regimen, o abuso de bebidas espirituosas e fermentadas; de alimentos damnificados, ou de 

má qualidade, e de condimentos; o uso de frutas verdes;‖153 

O tratamento das febres em geral, além de fazer uso de remédios,154 incluía uma 

dieta. Os alimentos deveriam ser vegetais e, entre eles, aqueles que fossem mais fáceis de 

digerir, como os feculentos (trataremos da digestão mais adiante). Nos estados crônicos, os 

médicos indicam o uso de tônicos, como os vinhos generosos, e águas minerais. Há 

tratamentos diferentes de acordo com o estágio das febres: limonadas e laranjadas devem 

ser tomadas durante os acessos de calor, enquanto bebidas tépidas (mornas) eram indicadas 

                                                 
152 Feital, 16. 

153 Nogueira, 16. Cf., também, Mayer, 10 e 14; Queiroz, 13 e 18; Macedo, 11, e Feital, 16. Mayer considera 
essas causas predisponentes, embora diga que algumas causas predisponentes sejam, também, determinantes. 
Já Queiroz arrola as exalações miasmáticas entre as causas determinantes: O ―descortinamento dos pantanos, o corte 
das matas, os progressos da lavoura (...) e a hygiene publica [grifos do autor]‖ são causas ―que reconhecemos capazes 
de explicar o incremento, e exasperação das febres.‖ Queiroz, 20. 

154 Entre as substâncias medicinais mais indicadas estão a quina — o febrífugo por excelência — e suas 
preparações (sulfato de quinina), o picão-da-praia, a pereirina (princípio ativo da casca do pau-pereira), além 
de outros febrífugos, como café cru ou torrado, citrato de cafeína, azeite, pimenta e mostarda. Sobre a quina, 
cf. Nogueira, 20, 21, 23-7; Queiroz, 49-50; Brandão, ―Considerações sobre a Febre em Geral,‖ 42-3; Macedo, 
19-20; Feital, 25, e Vereza, 5. Sobre o picão-da-praia, cf. Queiroz, 52-3; Sobre a pereirina, cf. Mayer, 17; 
Brandão, ―Considerações sobre a Febre em Geral,‖ 43, e Feital, 26. Sobre os outros febrífugos, cf. Feital, 26. 
Com relação aos estudos sobre a quina em Portugal no início do século XIX, cf. a análise de Ferraz, ―Los 
Estudios sobre las Quinas,‖ 189-201. 
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durante a fase de suor (para atenuar a violência dos acessos), pois não curavam 

diretamente.155  

As controvérsias com relação à etiologia das febres continuaram até o final do 

século XIX. João Vicente Torres Homem,156 na segunda edição de seu Estudo Clinico das 

Febres no Rio de Janeiro, publicada em 1885, declara-se textualmente contra a doutrina 

microbiana de geração das febres:157  

 

―Analyso com calma e imparcialidade a doutrina parasitaria ou 

microbiana em relação ao desenvolvimento das febres infecciosas, não 

aceitando como definitiva e demonstrada a influencia de organismos 

infinitamente pequenos no apparecimento das pyrexias palustres da febre 

typhoide nem da febre amarella.‖158  

 

                                                 
155 Nogueira, 20-1, Queiroz, 48, e Macedo, 17. 

156 O carioca João Vicente Torres Homem (1837-1887) matriculou-se em 1853 na FMRJ, onde foi aluno de 
seu pai, Joaquim Vicente Torres Homem. Em 1858, iniciou na prática da profissão e, em 1860, ocupou a vaga 
de opositor da Seção de Ciências Médicas da faculdade e, em 1865, apresentou a tese ―Do Aclimatamento‖ 
para o concurso de lente da Cadeira de Higiene e História da Medicina, vaga ocupada por Antonio Corrêa de 
Souza Costa (cf. biografia na nota 129). No ano seguinte, candidatou-se à Cadeira de Clínica Interna com a 
dissertação ―Das Sangrias em Geral e em Particular na Pneumonia e na Apoplexia Cerebral‖, e ocupou-a até a 
data de sua morte. Membro do Conselho do Imperador e Grande do Império, Torres Homem foi, também, 
médico do Hospital Geral da Santa Casa da Misericórdia do Rio de Janeiro. Titular da Academia Imperial de 
Medicina, participou, ainda, da Real Academia das Ciências de Lisboa e da Sociedade de Higiene de Paris. Foi 
um dos fundadores da Gazeta Medica do Rio de Janeiro e escreveu numerosos artigos médicos. Em 1877, 
publicou o Estudo Clínico sobre as Febres do Rio de Janeiro, obra que utilizamos neste estudo. Verbete em 
http://www.dichistoriasaude.coc.fiocruz.br/iah/P/verbetes/hojovito.htm, consultado em 6 de março de 
2011. 

157 ―Depois que o sabio physiologista Pasteur descobrio a natureza parasitaria do carbúnculo (...), novos 
investigadores, avidos de progresso e animados pelo exemplo do mestre, procuraram encontrar uma causa 
animada, um microbio, animal ou vegetal, para cada uma das molestias infecciosas ou contagiosas, e 
actualmente não há uma so entidade morbida pertencente a estes gêneros (...) que não tenha sido atribuída a 
um parasita.‖ Homem, Estudo Clinico sobre as Febres do Rio de Janeiro, 53. Segundo Benchimol, ―No começo dos 
anos 1880, por exemplo, os acadêmicos encaravam com desconfiança, ceticismo ou aberta hostilidade a 
doutrina parasitária, mas divergiam bastante entre si com relação ao diagnóstico diferencial de várias pirexias, 
à terapêutica, à prevalência de uma ou outra causa na determinação das epidemias, etc.‖ Benchimol, Dos 
Micróbios aos Mosquitos, 14. 

158 Entre as ―espécies‖ de pirexias, o autor inclui (às vezes subdividindo-as) febres intermitentes, remitentes, 
perniciosas, febre amarela e tifóide. Homem, viii. 
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Sua posição — a de um personagem que, pelos cargos ocupados, treinamento nos 

centros médicos europeus e proximidade do Imperador, teve ressonância considerável em 

seu tempo — continua a ser a da origem miasmática das febres: 

 

―No meio d‘esse mare magnum de opiniões tão diferentes (...) quero crer 

que sobre a etiologia das molestias palustres reina ainda como outr‘ora a 

mesma duvida e a mesma incerteza: por isso continuarei a denominar o 

quid morbigenico que provem dos pântanos naturaes ou accidentaes e 

produz entre nós tão grandes males, de emanação, effluvio e miasma.‖159  

 

2.4. A elefantíase dos gregos e a carne de porco 

 

A elefantíase dos gregos, também conhecida como morfeia ou mal de S. Lázaro,160 

entre outros nomes, foi outra doença importante no Brasil dos Oitocentos cujas causas 

estavam, em boa medida, relacionadas à alimentação. A primeira tese defendida na 

Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro dedicada ao assunto foi publicada em 1846.161 

                                                 
159 Ibid., 62. 

160 Morphea, que em grego significa forma, e mal de Lázaro, ―por se julgar esta a moléstia de que sofreu o 
mendigo da Escritura‖. Cf., por exemplo, Guapiassú, ―Elephantiasis dos Gregos, suas Causas e seu 
Tratamento,‖ 36, e Machado, 1-2. Segundo alguns médicos cariocas, a designação lepra tuberculosa, também 
adotada para a doença, foi dada pelo francês Jean-Louis Alibert (1768-1837), que a classificou como uma 
dermatose leprosa. Cf., por exemplo, Machado, 1; Gama, ―Hemostasia Cirurgica,‖ 26. 

161 A tese referida é a de Machado. Em 1844, porém, Oiticica, em ―O Regimen Alimentar do Homem no 
Estado de Saúde,‖ 8-9, já se referia à moléstia ao falar do uso da carne de porco, conforme veremos adiante. 
A maioria das teses cariocas tratou, primeiramente, de diferenciar esta doença da elefantíase dos árabes. 
Machado faz a distinção entre duas doenças diferentes que estiveram, durante algum tempo, definidas sob o 
mesmo nome (e o mesmo fazem diversos outros médicos na abertura de suas dissertações). A elefantíase dos 
árabes é a doença que se manifesta como ―inchações, mais ou menos informes, de uma das partes do corpo, e 
principalmente das pernas, que algumas vezes chegam a um desenvolvimento enorme‖. Já a elefantíase dos 
gregos é ―a moléstia tuberculosa da pele, que desfigurava o indivíduo, a ponto de lhe imprimir um aspecto 
semelhante a um elefante‖. Machado, 1. Cf. ainda, entre tantas, Guapiassú, 34. Sua diferenciação em relação à 
lepra e à elefantíase dos árabes foi sustentada por Meirelles em 1845: ―Se estas três molestias tem sido sempre 
confundidas he porque a maior parte das descripções da lepra publicadas até o presente são inexactas, falsas 
ou inintelligiveis (...). Se tem considerado, como simples variedades da mesma affecção, a lepra, a elefantiasis 
dos Gregos, e dos Arabes; posto que estas enfermidades diffirão entre si, como temos demonstrado, tanto 
por sua sede, seus symptomas, como em huma palavra por todos os phenomenos, que as caracterisão.‖ 
Meirelles, ―Paralelo entre as Duas Espécies de Elephantiasis, e entre a Lepra,‖ 323. 
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Definida basicamente como uma ―moléstia tuberculosa da pele‖,162 a doença caracterizava-

se por três fases distintas: a transformação da cor da pele, a formação de tubérculos e sua 

ulceração.163 

Sobre as origens da doença, descrita desde a Antiguidade, a hipótese aceita pelos 

médicos da capital era a de que a elefantíase dos gregos, originária da África e da Ásia,164 era 

completamente desconhecida na América antes da chegada dos portugueses, e surgiu no 

Brasil somente com a vinda dos escravos africanos.165 Importada, porém, sua propagação 

foi fácil e rápida.166  

As causas, entretanto, eram objeto de discussão de diversos autores estrangeiros, e 

essas controvérsias tiveram eco entre os médicos cariocas.167 Estes, por sua vez, emitiam 

                                                 
162 Machado, 1; Diogo, 7. Mello define a doença como uma ―inflamação da trama capillar da pelle com 
hipertrophia do tecido cellular subcutaneo, caracterisada ao principio por manchas, que se desenvolvem sobre 
differentes partes do corpo‖. Mello, ―Qual a Origem, Structura e Usos do Pollen?,‖ 5. Souza e Oliveira diz 
que a doença é uma ―inflammação dos vasos capillares sanguineos, caracterisada essencialmente pela 
formação de tuberculos duros e proeminentes com perda de sensibilidade dos tegumentos‖. Souza e Oliveira, 
―Elephantiase dos Arabes, suas Causas e Tratamento,‖ 8. Para Guapiassú, 34, a elefantíase dos gregos é ―uma 
enfermidade da pelle, especialmente caracterisada, pela formação, em diversas partes do corpo, de tuberculos 
duros e proeminentes, pela queda dos pellos, e a diminuição de sensibilidade dos tegumentos, molestia que 
desfigura o individuo a ponto de lhe imprimir um aspecto semelhante ao do elephante‖. Segundo Gama, 26, a 
palavra elefantíase ―foi empregada em épocas remotas, para designar uma affecção tuberculosa da pelle, que 
deturpando a fórma do individuo, lhe imprimia um aspecto semelhante a do animal, donde o seu nome se 
deriva‖.  

163 Cf., por exemplo, Gama, 30-2. 

164 Sua origem parece não ser ponto de discussão entre os médicos cariocas. Cf., por exemplo, Machado, 3-5, 
Guapiassú, 39, Gomes, ―Iodo, suas Combinações mais Empregadas em Medicina,‖ 14, Gama, 26, Freitas, 
―Qual a Melhor Classificação Pharmaceutica dos Medicamentos,‖ 26, e Albuquerque, ―Historia Chimica-
Pharmaceutica da Chamada Resina de Angico,‖ 10.    

165 Cf., por exemplo, Machado, 6-7. Segundo este e outros autores, duas eram as opiniões correntes. A 
primeira, sustentada pelo médico Joaquim Candido Soares de Meirelles (1797-1868), era a de sua existência 
no Brasil antes da chegada dos europeus. A segunda, proposta pelo médico Joaquim José da Silva (1833-
1857), lente de patologia interna da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, era a de que ela inexistia no 
país até a vinda dos africanos. Esta última parece ser a opinião mais aceita pelos médicos até, pelo menos, 
meados do século. Cf. também Guapiassú, 44, Gama, 27, Gomes, 15, Cardoso, ―Da Humidade,‖ 18, e 
Alvarenga, ―Arsenico e seus Compostos,‖ 24. Alguns autores são menos diretos, e afirmam que ela apareceu 
depois ―de suas mais frequentes e variadas relações com os diversos povos do velho mundo‖. Heredia de Sá, 
―Elephantiasis dos Gregos suas Causas e seu Tratamento,‖ 8. 

166 Guapiassú, 44; Machado, 7. 

167 Outros aspectos da doença geravam controvérsias entre os médicos da Faculdade de Medicina do Rio de 
Janeiro, como a sede da doença (que podia ser o sistema venoso, nervoso, linfático ou tecido celular, ou 
combinações entre eles), e seu modo de transmissão – por hereditariedade ou contágio (em seus sentidos 
particulares à época). Segundo os médicos cariocas, Joaquim José da Silva admite nos linfáticos e nas veias a 
sede da morfeia. Já Meirelles sustenta que ela se encontra na trama dos capilares sanguíneos. Meirelles, 322. 
Quanto ao modo de transmissão, durante a Antiguidade e a Idade Média, a elefantíase dos gregos era tida 
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opiniões ancoradas em estudos locais feitos por três médicos brasileiros destacados: 

Francisco de Paula Candido (1805-1864),168 Joaquim Candido Soares de Meirelles (1797-

1868)169 e Joaquim José da Silva (1791-1857)170. Nessas discussões, as possíveis causas da 

elefantíase dos gregos giravam em torno de dois fatores principais: a influência dos climas 

quentes, principalmente quando estes ―coincidem com terrenos pantanosos‖, e a má 

alimentação.171 A província de Minas Gerais,172 ao lado de São Paulo, era frequentemente 

citada como bastante afetada pela doença, e foi objeto de investigação dos médicos Paula 

Candido e Meirelles.173  

Segundo os médicos cariocas, a má alimentação era particularmente defendida por 

Paula Candido como a causa central da doença. Os alimentos que a originavam eram a 

carne e a gordura de porco (especialmente sendo o animal nutrido por pinhões), o 

                                                                                                                                               
como contagiosa. A teoria de sua hereditariedade iria preponderar após o trabalho dos noruegueses Daniel 
Cornelius Danielssen e Carl Wilhelm Boeck até as duas décadas finais do século XIX. Em 1863, o patologista 
alemão Rudolf Virchow (1821-1902) descreveu a histopatologia lepromatosa e, em 1874, o norueguês Gehard 
Hansen (1841-1912) descreveu o bacilo. Em 1879, o alemão Albert Neisser confirmou a presença do bacilo 
no material leproso. Cabral, ―Lepra, Morfeia ou Elefantíase dos Gregos,‖ 35. Sobre a sede da doença, cf. 
Heredia de Sá, 15; Guapiassú, 57; Machado, 23-6 e Gomes, 22. Quanto à sua transmissão, cf. Sigaud, Du 
climat et des maladies du Brésil, 383; Heredia de Sá, 17; Guapiassú, 48; Gama, 33-4, Freitas, Cardoso, 19; e 
Alvarenga, 11. Quanto aos significados específicos do termo ―contágio‖, cf. Martins et alii., Contágio: História 
da Prevenção das Doenças Transmissíveis, particularmente as páginas 51-65, 149-59 e 191-2.  

168 O mineiro Francisco de Paula Candido cursou a Academia Militar da Corte, no Rio de Janeiro, e entre 
1825 e 1832 estudou em Paris, obteve o diploma de bacharel em letras e, em seguida, o de ciências médicas na 
Faculdade de Medicina da capital francesa, com a tese intitulada ―Sur l‘électricité animale‖. Ao regressar ao 
Brasil, em 1833, ingressou na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, onde ocupou as Cadeiras de Física 
Médica, Química e Terapêutica ao longo dos 30 anos seguintes. Participou da Sociedade de Medicina do Rio 
de Janeiro, da qual foi presidente por três vezes. Desenvolveu, entre outros, estudos sobre a morfeia, o 
cólera-morbus e a febre amarela. Verbete em http://www.dichistoriasaude.coc.fiocruz.br/iah/P/ 
verbetes/canfrapa.htm, consultado em 12 de setembro de 2010. 

169 Joaquim Candido Soares de Meirelles, também mineiro, formou-se em Medicina em 1822, na então 
Academia Médico-Cirúrgica do Rio de Janeiro, e tornou-se doutor em Medicina e Cirurgia pela Universidade 
de Paris em 1827 e 1828, respectivamente. Foi fundador da Sociedade de Medicina do Rio de Janeiro, em 
1829, e primeiro presidente eleito (com mandatos em 1829-30, 1833, 1835-38 e 1845-48). Foi médico do 
Paço Imperial, professor de Anatomia e Fisiologia das Paixões na Academia Imperial de Belas Artes e 
conselheiro do Imperador. Verbete em http://www.anm.org.br/membros_detalhes.asp?id=441, consultado 
em 19 de setembro de 2010. 

170 O médico brasileiro foi lente de Patologia Interna da Faculdade do Rio de Janeiro de 1833 a 1857. 

171 Machado, 9-10. Outras causas, de menor importância, foram vez por outra apontadas. Entre elas, a 
elefantíase era consequência de uma forte afecção moral, da falta de evacuações habituais, das grandes fadigas, 
da falta de asseio. Cf., entre outros, Heredia de Sá, 8-9; Guapiassú, 46; Gama, 28-30.  

172 Alguns autores, como Gomes, 15, referem-se a esta província por ela ter sido um dos primeiros centros de 
escravos africanos levados pelos portugueses, ―que as minas de ouro e brilhantes ahi attrahião‖. 

173 Machado, 8; Guapiassú, 45; Gomes, 15, Freitas, 28, Heredia de Sá, 8, Sigaud, 382. 
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consumo direto desse fruto, bem como o de amendoim, de frutos oleosos (como o coco, 

as nozes, as amêndoas e as sapucaias174), de certos frutos do mar (mariscos, camarões, 

caranguejos e siris), peixes e carnes salgadas, além de pimentas, vinho e cerveja, e frutas 

como abacaxi, pêssego e laranja (não madura). Por fim, pelo uso excessivo do café e do 

chá.175   

Os médicos cariocas, entretanto, contestavam ambas as causas como produtoras 

únicas (ou seja, como causas determinantes) da doença. Mas, reforçavam, elas podiam 

favorecer seu desenvolvimento, ou seja, funcionar como causas predisponentes.176 É o que 

declara Manoel Maria Marques de Freitas, em 1855: 

 

―(...) somos contudo forçados (...) a dizer que não tivemos em vista, 

quando impugnamos as outras opiniões relativas às causas [acima 

citadas], rejeitá-las in limine, [grifo do autor] apenas quisemos fazer sentir 

que elas separadamente não podiam produzir a morfeia, porém 

concordamos que elas possam favorecer o seu desenvolvimento em 

certas e determinadas condições.‖177 

 

As justificativas para contestá-las eram, geralmente, as de que havia lugares quentes 

e pantanosos no Rio de Janeiro em que a doença era rara ou inexistente; que em outros 

países, como Portugal, onde o uso de alguns desses alimentos (porco, milho e frutos 

oleaginosos, por exemplo) é abundante, a doença não se verifica ou não é muito frequente; 

                                                 
174 A sapucaia (Lecythis pisonis Cambess.) é uma frutífera da Mata Atlântica, com ocorrência desde o Ceará até 
o Rio de Janeiro. As castanhas (sementes) são consumidas in natura. Lorenzi et alii, Frutas Brasileiras, 156. 

175 Cf., por exemplo, Machado, 10-11; Guapiassú, 46, e Freitas, 28-29. 

176 Cf., por exemplo, Guapiassú, 46, Freitas, 28-30, Machado, 10, Heredia de Sá, 9, Alvarenga, 36-7 e 
Cardoso, 19. 

177 Freitas, 30. 
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e a de que em países onde ela é comum, como a Noruega, raramente se encontra alguns 

dos alimentos proscritos:178 

 

―É de observação constante que o emprego prolongado de grande 

quantidade de amendoins, de pecegos, annanazes, e especialmente de 

mangas, determina na pelle um prurido incommodo (...): porém 

poderemos acaso dar o uso d‘estas substancias como causa da morphéa, 

quando se sabe que ella é mui commum em lugares, onde taes fructos 

são raras vezes vistos, como na Norwega?‖ 179  

 

O amendoim, avalia Bernardino Antonio Alves Machado, era utilizado apenas pelos 

negros, e ―estranho à alimentação das outras classes em que a morfeia exerce a sua ação 

funesta‖180. Quanto às bebidas — vinho e cerveja —, apesar dos ―estragos incalculáveis‖ 

que provocavam, não deveriam estar arroladas entre as causas da doença, pois senão a 

Inglaterra, ―onde tão avultado consumo se faz da cerveja‖, teria a elefantíase dos gregos 

como doença endêmica.181 Em relação ao chá e ao café, ―que figuram em todos os 

tractados de pathologia, enchendo a longa lista das causas de uma infinidade de molestias‖, 

pequeno era seu uso ao redor de 1800 e, mesmo assim, o número de morféticos era 

considerável.182 

                                                 
178 Machado, 10-1; Guapiassú, 46; Gama, 28-9; Freitas, 29.  

179 Machado, 11.  

180 Ibid. 

181 Ibid. Cf., também, Guapiassú, 46, e Freitas, 29.  

182 Machado, 11. 
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Os médicos cariocas, portanto, apoiavam de modo geral a consideração de Joaquim 

José da Silva, ou seja, a de que a sífilis ―inveterada‖ era a causa produtora da elefantíase dos 

gregos:183 

 

―(...) continuarei, em quanto a experiencia propria o contrario me não 

mostrar, a considerar a syphilis como uma das causas da elephantiase; e 

ao mesmo tempo, fiel ao eclectismo (...) não deixarei de confessar que 

concorrem em graus diversos para a producção da mesma molestia as 

causas, cuja influencia directa e absoluta recusei admittir, quando 

consideradas separadamente. Uma má alimentação, principalmente a que 

fôr muito excitante, a respiração de um ar viciado, o uso de bebidas 

alteradas em seus principios, ou contendo elementos deleterios, depõe na 

economia o germen de muitas affecções‖.184 

 

Mesmos assim, as causas que predispunham à doença, embora variassem na seleção 

de cada autor, sempre incluíam a má alimentação (com abuso de bebidas alcoólicas) e a 

influência do clima.185 

Em sua obra Du climat et des maladies du Brésil, publicada em Paris em 1844, o médico 

francês Xavier Sigaud186 destaca certos itens alimentares como fator fundamental — senão 

na produção da doença, ao menos como facilitadora de sua instalação:  

                                                 
183 Machado, 11; Gomes, 22; Gama, 29; Mello, 6, e Alvarenga, 37. Entre os antigos, diz Guapiassú, 47, 
―muitos suppunhão que a morphea era produzida pelo virus syphilitico‖. Essa opinião caiu no esquecimento 
e, muito tempo depois, ―fizerão-na reviver para ser guerreada pelos dermatologistas francezes‖. Heredia de 
Sá, 9, diz que a sífilis inveterada é a ―causa, unica (...) capaz de original-a‖.  

184 Machado, 13. 

185 Para Gomes, 22-3, entre as causas predisponentes estão relacionadas grandes fadigas [gesta], substâncias 
excitantes, abuso de bebidas alcoólicas [ingesta], falta de asseio [aplicata], as grandes paixões e dores morais 
[percepta] e as intempéries da natureza [circumfusa]. Para Machado, 15, certa predisposição orgânica do 
indivíduo, que ainda não havia sido definida nem explicada, era a mais enérgica de todas as causas 
predisponentes para a produção da moléstia. Cf. também, Mello, 6, e Guapiassú, 45-6. 

186 Joseph François Xavier Sigaud (1796-1856) nasceu em Marselha, França. Médico e Doutor em Medicina 
pela Universidade de Estrasburgo em 1818, foi fundador da Sociedade de Medicina do Rio de Janeiro, e seu 
presidente em 1830, 1832, e em 1851-52. Foi médico do Paço Imperial e membro titular da Sociedade Real de 
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―Em São Paulo e Minas (...), os porcos apresentam uma afecção 

herpética que lembra aquela da lepra. O pinhão serve de alimento destes 

animais, do mesmo modo que da população. A gordura e a carne do 

porco adquirem um sabor particular por causa dessa comida comum. O 

amendoim (Arachis hypogaea L.) é também de uso geral; ele substitui, por 

conta de seu óleo aromático, a manteiga, a gordura animal e serve de 

condimento aos alimentos do dia a dia. Os cocos, as frutas oleaginosas 

— a da sapucaia, os mariscos, caranguejos, crustáceos, a carne e os 

peixes salgados peixes, a pimenta e as bebidas fermentadas, eis o tipo de 

alimentação que culpamos, com toda razão, de ser, senão a causa 

produtora da lepra tuberculosa, ao menos aquela que favorece seu 

desenvolvimento, e que imprime a ela um caráter rebelde à 

medicação.‖187 

 

O médico francês destaca ainda que: 

 

―O milho tem sido reputado, por vários médicos brasileiros, como uma 

das causas da doença. Mas o doutor Paula Candido observa que, se é em 

Minas a comida favorita do povo, não está rigorosamente demonstrado 

que ele seja nocivo; a parte da província de Minas que produz o milho 

em abundância, e onde seu uso é geral, contém menos leprosos que a 

porção oeste, região de planícies onde eles abundam, sobretudo ao se 

dirigir para o sul. Em Portugal e na Itália não se observam leprosos, 

embora o milho seja um alimento de uso generalizado nestes dois países 

meridionais. É sem fundamento que culpemos o mel, o açúcar da cana e 

o chá de produzirem esta doença. As águas insalubres, a umidade 

                                                                                                                                               
Medicina de Marselha. Verbete em http://www.anm.org.br/ membros_detalhes.asp?id=484, consultado em 
19 de setembro de 2010. 

187 Sigaud, 382. Esta e as traduções subsequentes que se fizerem necessárias são de nossa responsabilidade. 
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tropical, a sífilis devem ser consideradas entre as causas ativas da 

lepra.‖188 

 

De todos os tipos de alimentos citados como predisponentes às doenças que 

afligiam a população carioca nesta época, a carne de porco merece destaque pela sua 

importância como alimento no país e, ainda, por ser uma ―substância animal‖, conforme 

veremos no capítulo seguinte. Em 1844, Oiticica, em sua tese sobre regime alimentar, 

referiu-se à carne de porco e à sua relação com a elefantíase dos gregos: 

 

―Sejam devidos ou á natureza de sua carne [de porco], ou provenhão os 

males, que têm dado motivo á sérias observações, da qualidade dos 

alimentos de que se elle nutre, o que passa por observado é, que no 

Brasil, os habitantes de certas províncias, em que ella tem bastante 

consumo, sofrem graves molestias, como seja por exemplo a elefantiase 

dos Arabes e mesmo a dos Gregos, cujas causas querem os praticos 

atribuir em parte á alimentação desta carne.‖189 

 

A posição de Oiticica é a de que a origem dos males atribuídos à carne de porco se 

deve à má alimentação e ao cansaço ao qual o animal é submetido em suas viagens das 

províncias de Minas190 e de São Paulo à capital do Império. Por isso, é um alimento que 

não convinha no verão, nem às pessoas delicadas ou sedentárias e nem aos velhos — deve 

ser reservada aos de ―bons estômagos‖, aos que se entregam ao exercício e aos homens do 

campo. A carne do leitão, diz ele, também é digerida com dificuldade: 

 

                                                 
188 Ibid., 383. 

189 Oiticica, 9. 

190 Minas Gerais exportava para São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia toucinho, carnes de vaca e de porco 
salgadas e queijo. Em 1840, 559 mil queijos mineiros haviam sido exportados para o Rio e São Paulo. 
Alencastro & Renaux, ―Caras e Modos dos Migrantes e Imigrantes,‖ 301. 
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―O toucinho cozinhado é mui saboroso; porém, sendo comido 

demasiadamente por pessoas de um estomago fraco, pésa sobre este 

órgão, diminue o appetite, produz náuseas, e até indigestões. A carne de 

leitão é, como a dos novos animaes, mucosa e laxativa por sua 

viscosidade; faz carga ao estomago, e se digere com difficuldade.‖191 

 

Segundo os médicos, o regime, ―que muito influi em sua curabilidade‖192, segue de 

maneira geral as seguintes recomendações: abstenção de alimentos e bebidas excitantes (ou 

estimulantes), de carnes consideradas azotadas (termo que será visto em detalhes no 

capítulo seguinte), além da ingestão de alimentos de fácil digestão, como carnes brancas, 

vegetais e leite, e de bebidas emolientes, mucilaginosas e refrigerantes.193  

Uma das teses, escrita por Antonio Baptista Vilella Guapiassú, detalha ainda as 

recomendações do hematologista alemão Victor Schilling (1883-1960), que prescreve, 

durante os três primeiros meses, uma dieta apenas à base de pão, legumes, frutas, hortaliças 

e caldos de carne de vaca (carne e peixe estavam proibidos). Depois desse período, relata 

Guapiassú, Schilling autorizava a inserção tanto de caldo de galinha quanto da carne de 

vaca (fresca) propriamente dita — mas sempre abstendo-se da carne de porco, das carnes 

defumadas ou salgadas e das especiarias.194 

 

                                                 
191 Oiticica, 9. 

192 Heredia de Sá, 21. 

193 Entre os medicamentos contra o mal, os médicos discutem a eficácia ou não dos seguintes: as preparações 
mercuriais, o antimônio e seus compostos, o arsênico e suas preparações, as sangrias (que diminuem o estado 
de condensação do sangue e devem ser unidas a dieta, banhos e refrigerantes), os banhos elétricos e remédios 
que ―enriquecem a matéria médica brasileira‖, como japecanga, imberi, golfão, jequirioba, pita e assacu (Hua 
brasiliensis, muito usada no Pará); carne de víboras, um ―poderoso sudorífico‖, e de lagartos verdes, bebidas e 
cataplasmas à base de gigoga; caldo de carne de tartarugas, veneno de serpentes, óleo de copaíba. Segundo 
Guapiassú, 71, ―o Inhame bravo foi aconselhado como optimo remedio para curar a Morphéa, porém como 
é um caustico muito poderoso, o Sr. Dr. [ Joaquim José da] Silva tem applicado topicamente para excitar os 
tuberculos, mas aconselha que os doentes se alimentem do manso‖. Cf., entre outros, Heredia de Sá, 18-21; 
Machado, 31-2, Guapiassú, 61-73, Gomes, 23-5; Oliveira, 10; Alvarenga, 12, e Freitas, 36.  

194 Guapiassú, 72. Sigaud, 386, também resume estas recomendações. 
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2.5. Hipoemia intertropical e clorose: questões alimentares e climátricas 

 

Em 1866, a Gazeta Medica da Bahia195 publicava um artigo designando uma nova 

causa para a doença conhecida como hipoemia intertropical ou opilação,196 popularmente 

chamada de ―amarelão‖ ou ―cansaço‖. Seu autor, o médico de descendência luso-

germânica Otto Edward Henry Wucherer (1820–1873), membro da Escola Tropicalista 

Baiana, propunha que a doença era causada por um verme, o Ancylostoma duodenale.197  

Antes dessa nova proposta etiológica da hipoemia intertropical — inovadora, 

voltada para a realidade local e inserida em um quadro de questionamento do ensino 

médico oficial198 —, os médicos atribuíam a origem da doença, entre outros fatores, às más 

condições de higiene e à má alimentação:  

 

―Estas causas [a da doença] são ou podem se resumir ás seguintes: clima 

quente e humido, temperamento lymphatico, constituição fraca, uso de 

alimentos pouco nutritivos e indigestos, bebidas alcoolicas e de má 

                                                 
195 O periódico, publicado na Bahia a partir de 1866, circulou regularmente até 1934 e, após uma interrupção, 
voltou a ser editado entre 1966 e 1972 (com um número avulso em 1976). A Gazeta Medica da Bahia foi criada 
por um grupo de médicos de Salvador ― posteriormente conhecido como Escola Tropicalista Baiana ― que 
questionava o ensino oficial de medicina, reproduzido tanto na Faculdade de Medicina da Bahia quanto no 
Rio de Janeiro (na Faculdade de Medicina da capital do império e na Academia Imperial de Medicina). Santos, 
―Escola Tropicalista Baiana,‖ 17 e 63. 

196 Frialdade ou vício de papa-terra eram outras denominações comuns da doença. Esta última denominação 
ocorria em virtude de um dos ―sintomas‖ — geralmente mal interpretado, segundo alguns — ser o ―desejo 
de substancias não alimentares, como argila, carvão, sal, cinza, &c.‖ França, ―Desenvolvimento dos Tres 
Pontos Seguintes,‖ 21. 

197 Esse trabalho foi, inclusive, motivo de contestação de boa parte da classe médica brasileira. Santos, 
―Escola Tropicalista Baiana,‖ 75-6. O médico italiano Poli, em sua tese de 1879, retoma o caminho desta 
proposta: ―Até o Anno de 1852 era desconhecida a presença do helminthe, o anchylostomum duodenale, nos 
intestinos destes doentes, e foi naquella época que o professor Griésinger publicou esta importante 
observação. Esta descoberta de tamanho interesse para o tratamento desta affecção, pouca ou nenhuma 
attenção mereceu dos homens da sciencia, até que o Dr. Vucherer [sic], no anno de 1865, por novas 
observações, que publicou na Gazeta Medica da Bahia, tirou-a do quase esquecimento, constatando a 
descoberta de Griésinger.‖ Poli, ―Dissertação sobre Anemia, Chlorose, Opilação,‖ 13. 

198 Santos, ―Escola Tropicalista Baiana,‖ 12. 
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qualidade, (...) trabalho desproporcionado com o modo de alimentação 

(...)‖199 

 

Considerada endêmica e ―excessivamente commum na classe indigente‖200, a 

hipoemia intertropical201 era definida como ―inferioridade‖ ou ―pobreza‖ do sangue própria 

dos países tropicais, ―caracterisada por sua [a do sangue] alteração bem apreciavel que da 

lugar ás desordens de quase todos os orgãos que se nota nos indivíduos affectados della‖202. 

Essa alteração no sangue era tida por alguns como ―efeito especial da influencia 

climaterica‖ e, assim, mais comum no norte (mais quente) do que no sul do país.203 

De fato, Costa, avaliando a alimentação da classe pobre do Rio de Janeiro em sua 

tese de candidatura à cadeira de Higiene e História da Medicina da FMRJ, publicada um 

ano antes do artigo de Wucherer, comenta que a opilação tem relação com o tipo de 

alimentação ingerido: 

 

                                                 
199 França, 20. Para enumeração similar, cf. também Gomes, 29, Silva, ―A Molestia Vulgarmente Chamada 
Oppilação Será a Chlorose?,‖ 10-1, e Carneiro, ―Theses Apresentadas à Faculdade de Medicina do Rio de 
Janeiro,‖ 21.  

200 França, 19. 

201 Segundo França, 16, Santos Junior, ―Hypoemia Intertropical,‖ 1, e diversos outros médicos cariocas em 
suas teses, essa denominação foi dada em 1835 pelo médico José Martins da Cruz Jobim, que discorreu sobre 
o assunto no discurso ―Sobre as Molestias que mais Affligem a Classe Pobre do Rio de Janeiro‖, publicado 
em maio de 1841 na Revista Medica Brasiliense. Cruz Jobim (1802-1878), natural do Rio Grande do Sul, formou-
se pela Universidade de Paris em 1828. Foi membro fundador da Sociedade de Medicina do Rio de Janeiro, 
presidente da Academia Imperial de Medicina (1839-40 e 1848-51) e Médico da Imperial Câmara, além de 
professor de Medicina Legal e diretor da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro por 37 anos (entre 1841 e 
1878). Foi também conselheiro do Imperador, e membro correspondente da Real Academia de Ciências de 
Nápoles e de Lisboa. Verbete consultado em http://www.anm.org.br/membros_detalhes.asp?id=499, em 11 
de janeiro de 2011.   

202 Silva, ―These Sobre os Quatro Pontos Seguintes,‖ 10. Cf. também Pragana, ―Dos Orgãos Próprios para a 
Respiração Vegetal,‖ 13. Posteriormente, em 1862, Costa irá dar uma definição mais detalhada da doença para 
diferenciá-la da caquexia paludosa, preferindo o termo opilação. ―Se com tal denominação [hipoemia 
intertropical] se quizesse designar uma molestia exclusiva aos climas intertropicaes ainda poderiamos admitti-
la; porém, desde que não se pôde ainda provar isto, desde que se comprehende nella as cachexias que 
sobrevêm ás febres paludosas, não a podemos aceitar, visto como taes affecções são muito communs nos 
climas temperados.‖ Costa, ―Da Oppilação Considerada como Molestia Distincta da Cachexia Paludosa,‖ 
Gazeta Medica do Rio de Janeiro (1), 1º de junho de 1862.  

203 França, 16. 
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―(...) Extremamente commum nos climas intertropicaes e muito 

frequente entre nós nos individuos da classe pobre, a opilação reconhece 

as mesmas causas já apontadas. Os escravos das fazendas, que como 

vimos, se nutrem exclusivamente de feijão e de farinha de milho, são os 

mais sujeitos a contrahir esta mortifera molestia.‖204  

 

Três anos antes, o autor discorrera demoradamente sobre a doença em artigo 

publicado na Gazeta Medica do Rio de Janeiro, em que reforça a importância da climatologia e 

da topografia que, sendo específicas principalmente num país ―intertropical‖, elas geram 

elementos especiais que ―combinados entre si, e por diversos modos, dão origem á um 

certo numero de moléstias.‖205 Ora, conclui o autor: 

 

―Considerando, pois, a oppilação debaixo do ponto de vista etiológico, 

nós lhe reconhecemos duas espécies de causas obrando de concerto, que 

são: 1º, os agentes meteorologicos proprios dos climas quentes; 2º, a 

natureza da alimentação, gênero de vida, habitos e infracção de todas as 

regras hygienicas.‖206 

  

A mesma ênfase em relação à alimentação oferece Antonio Felicio dos Santos 

Junior, em sua tese de 1863: 

 

                                                 
204 Costa, ―Qual a Alimentação,‖ 42. Em seu artigo na Gazeta Medica do Rio de Janeiro (1), 1º de junho de 1862, 
Costa inclui a farinha de mandioca nesta má alimentação. Diz Silva, 11: ―Os escravos das nossas fazendas 
achão-se nimiamente (sic) sujeitos a contrahil-a, ora por que já se achão mais expostos a quasi todas essas 
causas, como tambem por andarem descalços, expostos á humidade, mal vestidos, e por dormirem menos 
abrigados.‖ Cf., ainda, Pragana, 15.  

205 Costa, ―Da Oppilação,‖ Gazeta Medica do Rio de Janeiro 1 (1º de junho de 1862): 4. 

206 Ibid. 
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―No Rio Grande do Sul a oppilação é quase desconhecida. É verdade 

que ahi tambem concorre para a preservação dos habitantes a 

alimentação animal, geralmente usada.‖207 

 

Essa má alimentação, portanto, destaca produtos que indicam os contornos 

particulares das teses médicas brasileiras: as farinhas de milho e de mandioca, produtos de 

caráter nacional, entram na lista dos médicos como alimentos cujo consumo exclusivo 

pode originar a doença:  

 

 ―O uso exclusivo de feculas, como a farinha de mandioca, o milho, o 

arroz, os feijões, &c., parece ser uma das poderosas causas 

predisponentes do seu desenvolvimento; e pensa-se mesmo que a farinha 

de mandioca comida só e secca é capaz de engendrar esta molestia; os 

feijões são de difficil digestão; quanto ao milho, ainda que o dr. Duchene 

em sua excellente memoria sobre este alimento, lhe attribua qualidades 

nutritivas, apezar do seu uso habitual na Italia e nas classes pobres do 

meio-dia da França, não póde servir de nutrição exclusiva nas latitudes 

equatoriais do Brasil, onde convém uma alimentação tonica e 

animalisada para não correr-se o risco de tornar-se hypoemico;‖208 

 

De fato, Santos Junior, em 1863, dedica algumas páginas ao assunto: 

 

―A influencia da alimentação é capital. A falta de alimentos reparadores 

próprios para satisfazer os gastos do organismo, a ausência dos 

principios protéicos regeneradores da fibra consumida, eis a causa mais 

importante, muitas vezes unica. Eis a rasão da frequencia da molestia nos 

                                                 
207 Santos Junior, 7-8.  

208 França, 20. Análise semelhante é feita por Silva, ―These Sobre os Quatro Pontos Seguintes,‖ 11, e por 
Santos Junior, 14.  Este último, aliás, utiliza como fonte para estas afirmações o médico José Martins da Cruz 
Jobim. Poli inclui também, entre os alimentos, batata e cará. Poli, 12. 
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escravos e na população pobre condemnada ao uso de substancias 

indigestas, inassimilaveis e não azotadas. Neste ultimo caso se acham as 

farinhas extrahidas de espécies do genero Jatropa nas euphorbiaceas – a 

mandioca, o aipim, etc., e do milho, que pela inferioridade de preço 

substituem o pão de trigo.‖209  

 

Leguminosas (feijões, batata doce e cará), abóboras, batatas, arroz (consumido nas 

províncias do norte), eis a alimentação, segundo o autor, das vítimas da opilação. A carne, 

quando rara, é salgada e seca e, portanto, ―despida já de parte de seus principios 

nutritivos.‖210  

 

―Demais, nenhuma variedade se encontra nos alimentos: mas antes uma 

uniformidade geral da alimentação reduzida ordinariamente ao feijão 

cosido com sal e gordura de porco e farinha de milho ou mandioca, 

segundo as localidades. Ve-se que em todas essas substancias predomina 

o elemento ― fecula ― de envolta com principios refractarios á digestão 

como a cellulose (...).‖211  

 

Entretanto, mesmo depois de a hipoemia intertropical ser considerada, 

efetivamente, uma moléstia verminosa — tendo como ―prova‖ a existência do Ancilostoma 

(no intestino) nas autópsias dos indivíduos por ela acometidos —, as considerações sobre 

habitação e alimentação não deixaram de funcionar como agentes facilitadores de sua 

instalação. Isso pode ser explicado, em parte, porque a presença do verme não se 

configurava, para muitos dos médicos da Corte — adeptos, como disse Mascarenhas 

                                                 
209 Santos Junior, 14. De acordo com Mascarenhas, ―Hypoemia Intertropical,‖ 5, o médico Felício Santos 
mudou sua opinião posteriormente. 

210 Santos Junior, 14. 

211 Ibid., 14. 
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(1883), da ―teoria patogênica‖212 —, uma resposta para a etiologia da doença. Poli (1879) dá 

testemunho dessa controvérsia:  

 

―A questão não menos importante é saber-se em que relação se acha o 

Anchylostimum [sic] duodenale para com a hypoemia: se o parasita é a causa 

da moléstia ou se desenvolve-se no decurso da mesma, cuja importancia 

foi reconhecida pela Imperial Academia de Medicina do Rio de Janeiro, 

figurando este problema entre as questões do anno de 1871, propostas 

para premio, para quem melhor dilucidar este problema, o que não deixa 

de offerecer algumas difficuldades pela deficiência de observações á 

respeito.‖213  

 

Assim, ainda em 1883 — enquanto os ―defensores da teoria verminosa‖ atribuíam 

importância mínima ao papel da alimentação, quando não a contestavam inteiramente214 — 

autores como o mineiro Modesto Augusto Caldeira (1883) afirmavam a importância da 

alimentação na predisposição da hipoemia: ―As principaes causas predisponentes da 

opilação são a alimentação insufficiente e a habitação em lugares humidos‖215. 

Torres Homem reforça essa visão em seu Estudo Clinico sobre as Febres do Rio de 

Janeiro: 

 

―Uma alimentação insufficiente pela quantidade e pela qualidade, 

composta de uma pequena porção de carne secca, feijão e farinha de 

mandioca ou de milho; um excessivo trabalho que acarreta perdas 

                                                 
212 ―(...) os defensores da theoria pathogenica, isto é, aqueles que attribuem como causa mais importante para 
o apparecimento da moléstia, a influencia exercida pelo clima intertropical; esses, diziamos reunem á essa 
causa capital para elles, uma outra constituida não só pela insufficiencia e má qualidade da alimentação, como 
ainda pelo uso exclusivo dos feculentos.‖ Mascarenhas, 11-2.  

213 Poli, 13. O médico italiano admite a origem parasitária da doença.  

214 Mascarenhas, 12.  

215 Caldeira, ―Operação de Pôrro,‖ 53. Mascarenhas diz que ―reina ainda a duvida em alguns espíritos que por 
escrupulo ou má vontade não querem acceitar a theoria verminosa, e procuram mesmo combatel-a, não 
vendo nos anchylostomos mais do que simples effeito da moléstia.‖ Mascarenhas, 28. 
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orgânicas mas reparadas; a agglomeração de muitos indivíduos em 

pequenos aposentos (...), taes são as influencias nocivas, que, actuando 

lenta e gradualmente em todo o organismo, viciam a nutrição, 

depauperam as forças, e dão em resultado a dyscrasia sanguinea chamada 

oppilação (...). A estas causas que obram unicamente sobre um certo 

gruppo de indivíduos, e que são evitadas por aquelles que gozam de 

alguns recursos pecuniários, associam-se outras, cuja acção estende-se a 

todos os habitantes do nosso clima, porem que sem o concurso das 

primeiras são impotentes para produzir o mal: são as condições 

thermometricas, hygrometricas e barometricas da atmosphera.‖216 

 

Em diversas teses médicas sobre a hipoemia intertropical consultadas neste 

trabalho, uma das questões relevantes era se a hipoemia intertropical e a clorose, pela 

semelhança dos sintomas e das causas que as originavam, eram ou não a mesma doença. 

Associada, também, a uma alteração do sangue, a clorose, conhecida desde a Antiguidade e 

assim nomeada em 1615 por Jean Varandée (Jean Varandal), foi considerada por alguns 

autores antigos uma doença restrita ao sexo feminino.217  

A natureza da doença no século XIX continuava, entretanto, desconhecida,218 mas a 

causa do estado anormal das funções orgânicas era atribuída, pela maioria dos médicos 

cariocas, à diminuição ou ausência da fibrina, do ferro e da matéria corante no sangue.219 O 

médico Joaquim Coelho Gomes, por exemplo, aceita as semelhanças entre as duas doenças, 

e nega que a menstruação, apontada por alguns como uma linha divisória entre as doenças, 

seja um argumento válido. Para o médico, a menstruação não é um sinal constante da 

moléstia:  

                                                 
216 Homem, 125. 

217 Silva, ―These Sobre os Quatro Pontos Seguintes,‖ 2. 

218 Dependendo do autor, ela podia ser atribuída à astenia do sistema sanguíneo, do sistema nervoso ou dos 
órgãos genitais, à ―adinamia‖ do tubo digestivo, à inflamação lenta do útero, entre outras. Carneiro, 22. Para 
mais detalhes, cf., entre outros, Pragana, 19-20. Daqui para adiante, os negritos são de nossa responsabilidade.  

219 Cf., por exemplo, Carneiro, 22. 
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―Tudo isto nos autorisa como diziamos, a confundir a chlorose com a 

hypoemia, baseados como estamos na ambiguidade com que os autores 

fallão a tal respeito, quando trattão de caracteres differenciaes, e com 

outros, que se mostrão partidarios da opinião que viemos de emittir.‖220  

 

Os médicos Luiz Januário da Silva, Lourenço Alves Carneiro, Luiz Álvaro de 

Castro e o italiano João Baptista Poli também acreditam que ambas são a mesma 

moléstia,221 e a controvérsia sobre seu diagnóstico diferencial ainda persistiria até o último 

quartel do século XIX. Segundo Poli, em sua tese de 1879 para exercer a profissão no país: 

 

―Quando manifestam-se nos homens estes symptomas aos quaes não 

póde-se assignar uma causa conhecida, e que a mocidade favorece, a 

doença chamar-se-ha chlorose e não anemia; e estou convencido que se 

estes moços, affectos da chlorose em Europa estivessem no Brazil, 

chamar-se-hia a mesma hipoemia intertropical.‖222 

 

Já Manoel Antonio de Almeida arrisca que a clorose e a hipoemia intertropical não 

são doenças idênticas: ―É força comprovar que dos dous quadros acima levantados se não 

podem deduzir differenças de verdadeiro peso scientifico entre as duas moléstias (...) 

diremos que a chlorose e a opilação ou hypoemia intertropical não nos parecem duas 

moléstias idênticas‖223. Francisco Leocardio de Figueiredo considera que há uma diferença 

fundamental que as distingue ―perfeitamente‖, qual seja, que na hipoemia não se notam 

                                                 
220 Gomes, 31. 

221 Silva, ―These Sobre os Quatro Pontos Seguintes,‖ 13-4, Carneiro, 26 e 30, e Castro, ―Historia da 
Distillação,‖ 28. 

222 Poli, 9.  

223 Almeida, ―A Molestia Vulgarmente Chamada Opilaçao Sera a Chlorose?,‖ 8. Também Araujo é de mesma 
opinião: ―Por tudo o que fica dito pode-se rasoavelmente concluir que a chlorose e a hypoemia, se não são a 
mesma affecção, pelo menos são tão semelhantes que quase se confundem.‖ Araujo, ―Do Pollen,‖ 7. 
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―tão frequentemente as desordens do sistema nervoso‖224. Mas o médico Affonso Pragana 

permanece indeciso: não assinala diferenças, nem tampouco assume semelhanças.225  

De qualquer modo, a clorose tem como uma de suas causas, também, o ―uso da má 

alimentação‖ e o ―abuso de bebidas aquosas‖226. Portanto, além dos lugares baixos, frios e 

úmidos e das fadigas excessivas, Silva considera como causas determinantes da doença:  

 

―(...) uma nutrição pouco substancial ou de difficil digestão, e segundo 

Hoffman os alimentos ácidos, seccos ou salgados; as bebidas 

espirituosas; o café; o abuso de bebidas aquosas, frias ou mornas; o uso 

do vinagre, de fructos verdes (...) contribuem quasi sempre para o 

apparecimento da Chlorose.‖227 

 

Seu tratamento, que consiste ―no emprego de meios capazes de restituir ao sangue 

o seu estado physiologico‖228, segue duas vias: o tratamento higiênico e o farmacêutico.229 

Sobre o primeiro ponto, que requer o afastamento das causas que predispõem o indivíduo 

a contraí-la, estão, por exemplo:  

 

―Alimentos de facil digestão, e que contenham muita matéria nutritiva, 

assim como que sejam um pouco excitantes lhe são convenientes; (...) 

Quanto as bebidas serão preferidas as refrigerantes e brandamente 

                                                 
224 Figueiredo, ―Considerações sobre a Chlorose,‖ 11. 

225 Pragana, 24. Cf., também, Santos, ―Considerações Geraes sobre a Chlorose,‖ 5. 

226 Almeida, 8. 

227 Silva, ―These Sobre os Quatro Pontos Seguintes,‖ 5. Figueiredo, 8, inclui entre os alimentos o ―o uso 
prolongado de vinhos de má qualidade, e dos licores alcoolicos‖. 

228 Pragana, 24. 

229 Entre os medicamentos estão o ópio, o sulfato de quinina, o ruibarbo e, principalmente, as preparações 
ferruginosas. Silva, ―These Sobre os Quatro Pontos Seguintes,‖ 17, e Carneiro, 29. 
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acidulas, e na occasião do jantar póde-se-lhe dar com vantagem um 

pouco de vinho de Bordeos ou Borgonha misturado a agua férrea.‖230 

 

O médico francês Claudio Francisco Lambert, em sua dissertação de 1863 para 

exercer a profissão no Brasil, enfatiza a importância da alimentação como causa da doença: 

 

―As causas da chloro-anemia são numerosas: todas ellas procedem das 

regras hygienicas (...); mas de todas ellas, a mais importante consiste em 

uma alimentação insufficiente e mal ordenada; acho indispensavel a 

alimentação succulenta e regular, porque são infinitos os resultados 

perniciosos quando ella é mesquinha ou desregrada. (...) A natureza na 

sua providente sapiência, nos offerece uma variedade immensa de 

alimentos (...); saber escolher e usar é mais difficil.‖231 

 

Sua receita alimentar inclui alimentação variada, temperos e alimentos excitantes 

(para estimular as funções do estômago); e café, que ―aumenta a alimentação‖ ao ―excitar o 

estômago‖ e diminuir a velocidade da digestão, dando mais tempo para que o organismo 

absorva os líquidos nutritivos.232  

Em 1886, sem entrar em detalhes sobre que tipo de alimentação seria conveniente 

para tratar ou evitar a doença, seu valor ainda persistiria: 

 

―Incontestavelmente a alimentação constitue um grande factor para o 

apparecimento da moléstia que estudamos, e facilmente se prevê desde o 

estudo das alterações sanguineas que fazemos, que Ella representa um 

                                                 
230 Santos, ―Considerações Geraes sobre a Chlorose,‖ 9. 

231 Lambert, 6-7. 

232 Ibid., 9. 
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grande papel na sua pathogenia. A má alimentação, ou mesmo a boa, 

porém insufficiente, occasiona frequentemente a chlorose.‖233 

 

2.6. As relações entre o físico e o moral 

 

Por outro caminho que não o do estudo das moléstias, muitos dos alimentos 

indicados acima já eram condenados, nas primeiras décadas do século, pelos médicos 

cariocas. Apoiando-se nas estreitas relações entre o físico e o moral — e mencionando as 

ideias de Pierre-Jean-Georges Cabanis (1757-1808), A. J. do Rosário discute a influência 

dos alimentos sobre o homem.  

Nesse enquadramento, considera que o uso de alimentos crus e o abuso de 

condimentos — como sal, canela, pimentas, cravo, noz-moscada, gengibre, mostarda, alho, 

caril, óleo de dendê — são considerados ―ruins para a inteligência‖. Condena, também, o 

consumo predominante de farináceos na alimentação de pessoas do interior do Brasil, com 

destaque para a farinha de mandioca: 

 

―Não menos prejudicial no Brasil é o emprego immoderado que se faz 

da farinha de mandioca. Si nas cidades mais populosas tem-se 

conseguido remover de alguma maneira o uso aturado e quotidiano dêste 

alimento, o mesmo não tem acontecido no interior das nossas terras [...]. 

Nestes lugares, os lavradores quasi que outros alimentos não conhecem á 

excepção da farinha, do feijão, batatas e carnes salgadas [...]. Quaes serão 

as conseqüencias desta prática funesta? Os individuos assim alimentados 

são excessivamente estúpidos e inertes, e tanto mais estúpidos, quanto 

mayor e mais exclusivo é o uso que de taes alimentos fazem.‖234 

                                                 
233 d‘Arpenans, ―Chlorose,‖ 38. 

234 Rosario, ―Dissertação sobre a Influencia dos Alimentos,‖ 15-6.  
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O médico também afirma, por exemplo, que os povos de alimentação 

exclusivamente animal ou vegetal são inferiores aos europeus, e que cada princípio 

predominante nos alimentos é responsável por diferentes efeitos: a fibrina, por exemplo, é 

reparadora e excitante; os elementos albuminosos, embora nutritivos, não são os mais 

próprios para o desenvolvimento da inteligência; quanto aos alimentos feculentos — entre 

eles, a referida farinha —, originam a obesidade e o embotamento da sensibilidade geral.235 

Entretanto, a importância que certas doenças alcançaram nas discussões médicas do 

período parece ter deslocado as discussões que envolviam a alimentação para esse campo 

— o das moléstias — em lugar de sua ação sobre a inteligência ou a sensibilidade. A 

correlação entre clima, saúde e alimentação, conforme já apontamos, também oferecia 

contornos bastante específicos às teses cariocas.  

Costa indica as relações entre clima e saúde, a partir da influência daquele sobre o 

estado fisiológico do organismo:  

 

―Ninguem ignora que um dos phenomenos physiologicos mais 

importantes que se observa nos habitantes dos paizes quentes é a 

excessiva actividade da secreção cutanea e pulmonar, dando lugar á 

copiosa exhalação pulmonar e transpiração cutanea. Nestas regiões o ar 

duplamente rarefeito pelo calor e pela interposição de grande cópia de 

vapores aquosos, fornece debaixo de um mesmo volume uma menor 

quantidade de oxigeneo, o que dá logar a uma sanguinificação pouco 

activa; se nestas condições o ar se satura de humidade, nullificando por 

este modo as funcções da pelle e da mucosa pulmonar, manifesta-se uma 

                                                 
235 Ibid. 



80 

 

menor plasticidade do sangue, uma tendência á hydroemia, constituindo 

por assim dizer um estado de emminencia morbida.‖236 

 

E segue enumerando as consequências dessa ação do clima que, em determinado 

ponto, interfere nos fenômenos da nutrição: diminuição do apetite e pobreza do sangue.   

Antes de prosseguirmos na análise mais detalhada dos alimentos que deveriam ser 

evitados para a não instalação das doenças acima descritas, vejamos quais eram as 

discussões que envolviam o fenômeno da nutrição que, apoiado nas últimas descobertas 

em química, despertava a atenção dos médicos cariocas.  

Pois as menções ao auxílio da química no conhecimento médico são explicitas na 

produção médica, tanto brasileira quanto francesa. Em 1812, por exemplo, os redatores do 

Diccionaire des sciences médicales já se posicionavam nesse sentido:  

 

―A medicina, como as outras ciências naturais, baseia-se na observação 

dos fatos e sobre a experiência racional. Ela consiste na aplicação geral 

dos conhecimentos físicos ao estudo das doenças, e à pesquisa dos meios 

de as prevenir e as curar. Forçada a tomar emprestado (frequentemente) 

o apoio de ciências colaterais, ela deve sem cessar interrogar à química, 

ter a ajuda das leis da física e seguir de perto as novas descobertas que 

enriquecem a imensa classe de seres organizados.‖237 

 

O mesmo se passa nas teses brasileiras. Em 1848, Augusto Freire d‘Andrada diria:  

 

                                                 
236 Costa, ―Qual a Alimentação,‖ 38. 

237 Diccionaire des Sciences Médicales, tomo I, xix.  
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―Para ter um conhecimento exacto do corpo do homem e medicina tem 

enviado todas as suas forças, tem empregado todos os recursos a seu 

alcance; assim a anatomia, penetrando na organização humana, estuda a 

forma, o volume (...): este conhecimento, fertil em deduções, esclarece 

muitas vezes o uso e a maneira de obrar de diversos orgãos e mostra no 

organismo a applicação das mais sabias leis da mecanica. Mas a 

intelligencia medica, não contentando-se só com os dados que lhe oferea 

analyse anatômica, invocou um auxilio poderoso para proseguir na 

investigação (...); então a analyse chimica apparece espalhando raios da 

luz a mais brilhante, e desse campo, que já parecia envolvido de trevas e 

condemnado á esterilidade, brotão novas idéas cheias de esperanças e 

fecundas aplicações.‖238 

 

 

 

 

                                                 
238 d‘Andrada, ―Breves Considerações Chimico-Physiologicas sobre Algumas Substancias Azotadas,‖ 1. 
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“Culpa era de mestre Domingos Rodrigues, que podia alternar  

na mesa d‘el-rei [D. Pedro II] alimentos plasticos com  

alimentos respiratorios. Mas não, senhores. Azote e mais azote, e 

o resultado foi o que os leitores sabem e a rainha 

 D. Maria Francisca de Saboya tambem...” 

Alberto Pimentel, no prefácio de Arte de Cosinha, xiv. 

 

 

3.1. Investigações em fisiologia animal e química dos alimentos: a importância do 

nitrogênio 

 

No final do século XVIII, surgiram várias propostas para explicar os processos 

nutricionais do ponto de vista químico. Em geral, procurava-se explicar como os quatro 

principais elementos da matéria orgânica – oxigênio, carbono, nitrogênio e hidrogênio – 

eram fornecidos ao organismo animal e como eram retidos ou eliminados.239 Isto implicava 

entender os processos da digestão, da transformação dos alimentos em substâncias 

corporais, da quebra dos constituintes no corpo e da geração de calor.  

Uma questão que intrigava os pesquisadores neste período era a de como o 

alimento vegetal poderia se transformar em tecido animal pelos animais que o consumiam. 

A matéria animal parecia ter um caráter gelatinoso, enquanto as plantas tinham uma 

natureza farinácea (amilácea ou sacárica).240 

Em 1734 Iacopo Bartolomeo Beccari (1682-1766) identificou que o trigo, embora 

principalmente farináceo — o amido (hidrossolúvel), já era considerado uma substância 

típica dos vegetais —, também incluía uma fração de glúten (insolúvel). Este, em lugar de 

                                                 
239 Santos, O Desenvolvimento Histórico da Ciência da Nutrição, 17. 

240 Carpenter, ―The History of Enthusiasm for Protein,‖ The Journal of Nutrition, 1364; Carpenter, Protein and 

Energy, 10 e Santos, O Desenvolvimento Histórico da Nutrição, 14-5. 
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fermentar (ao contrário da matéria vegetal em geral), putrefazia — uma característica 

atribuída à matéria animal — em lugar de fermentar (ao contrário da matéria vegetal em 

geral), produzindo ―álcali volátil‖ (amônia). Beccari incluiu o glúten, então, no grupo das 

substâncias animais, como eram conhecidas as substâncias gelatinosas derivadas dos 

tecidos e fluidos de origem animal. Para Beccari, isso fornecia uma explicação para a 

reputação do pão como um alimento altamente nutritivo. Na década de 1760, Albrecht von 

Haller (1708-1777) sugeriu que esta fração gelatinosa das plantas era a única porção 

realmente nutritiva.241  

Em 1780, Lavoisier e Laplace propuseram que a geração de calor animal era um 

processo resultante de uma lenta combustão de componentes orgânicos, ou seja, de uma 

interação do material combustível com o oxigênio.242 Em 1784, Lavoisier propôs, ainda, 

que tanto a matéria animal quanto a vegetal era composta principalmente por carbono, 

hidrogênio e oxigênio, elementos também presentes na matéria inorgânica.243  

Entre 1780 e 1786, os experimentos de Claude Berthollet (1748-1822) com 

substâncias animais o levaram à conclusão de que o nitrogênio244 era também um elemento 

constituinte da substância animal.245 Assim, a partir dos resultados de Lavoisier, Antoine 

                                                 
241 Carpenter, ―The History of Enthusiasm for Protein,‖ 1364; Carpenter, Protein and Energy, 10 e Santos, O 
Desenvolvimento Histórico da Nutrição, 14-5. Um dos debates gerados a partir destas ideias envolvendo a farinha 
de trigo discutia se isto fazia do trigo uma boa comida e se as batatas, que pareciam não conter nada 
comparável ao glúten, podiam ser consideradas um substituto adequado para ele. Carpenter em ―A Short 
History of Nutritional Science,‖ The Journal of Nutrition, 638. 

242 Guggenheim, 63. 

243 Santos, O Desenvolvimento Histórico da Nutrição, 16. 

244 O termo azote é mais adequado neste contexto, e é o empregado nas teses médicas brasileiras. De acordo 
com Carpenter, Lavoisier havia considerado o nome ―nitrogen‖ (ou ―nitigen‖, mas optou pelo termo azote 
(que os franceses retiveram), ―significando o gás que não mantém a vida animal. (‗Nitrogen‘ foi o nome 
adotado em inglês desde então)‖. Carpenter, Protein and Energy, 19-20.     

245 Guggenheim, 15; Santos, O Desenvolvimento Histórico da Ciência da Nutrição, 16. Em 1785, Berthollet 
descobriu que o vapor originado da decomposição da matéria animal era amônia, e que este gás era composto 
de determinada quantidade de hidrogênio e de nitrogênio. Seu estudo foi reportado à Academie des Sciences 
sob o título ―Analyse de l‘Alkali Volatil‖. Carpenter, ―A Short History,‖ 638 e 645. 
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François de Fourcroy (1755-1809) e de Berthollet,246 o nitrogênio passou a ser considerado 

um elemento característico de substâncias animais, e ausente nos açúcares, no amido e nas 

gorduras.247 

 

3.2. A teoria da animalização 

 

Várias explicações para a transformação de alimentos vegetais em tecidos animais 

foram sugeridas no final do século XVIII. À luz das interpretações das análises químicas 

dos elementos constituintes da matéria orgânica à época, a questão era a de como os 

alimentos vegetais, que continham menor proporção de nitrogênio, eram transformados 

em fluidos e tecidos animais, caracterizados por uma proporção maior desse elemento. 

Para Fourcroy (1789), essa transformação consistia na adição de nitrogênio à substância 

ingerida através da respiração.248  

O médico Jean Noel Hallé (1754-1822) propunha que a proporção de nitrogênio 

dos alimentos vegetais seria aumentada, gradualmente, através de três etapas sucessivas de 

adição deste elemento e de remoção de carbono.249 Em 1816, num trabalho oferecido à 

Academie des Sciences, em Paris, François Magendie (1783-1855) também discute se os 

animais poderiam usar o nitrogênio atmosférico para ―animalizar‖ alimentos ingeridos que 

                                                 
246 Em 1801, Berthollet delineou um esquema do processo de nutrição em termos de adição, remoção ou 
combinação de elementos químicos. Guggenheim, 63. Santos, O Desenvolvimento Histórico da Ciência da Nutrição, 
17. 

247 Carpenter, ―A Short History of Nutritional Science,‖ 638, e Santos, O Desenvolvimento Histórico da Ciência da 
Nutrição, 16. 

248 Santos, O Desenvolvimento Histórico da Nutrição, 18-9. Segundo alguns autores, Lavoisier sugeriu a relação 
entre assimilação de alimento e processo respiratório (envolvendo calor animal), ideia essa aceita por William 
Prout. Cf., por exemplo, Orland, ―The Invention of Nutrients,‖ 159. 

249 Santos, O Desenvolvimento Histórico da Ciência da Nutrição, 18-9, e Carpenter, Protein and Energy, 26. 



86 

 

continham pouco deste elemento.250 De maneira geral, portanto, um dos debates 

concentrava-se em se o nitrogênio viria do ar pela respiração ou se ele seria um nitrogênio 

―resídual‖ (fruto da ligação do hidrogênio e do carbono dos alimentos com o oxigênio), 

que poderia ser, assim, transferido a outros materiais.251     

Berthollet também propôs uma teoria para esta conversão: segundo ele, quando a 

comida é convertida em substância corporal a proporção de carbono diminui – uma parte é 

oxidada, formando o dióxido de carbono, que é exalado. O hidrogênio também decresce 

(mas em menor extensão) pela oxidação252 e, portanto, se torna dominante.253   

A teoria da animalização foi rejeitada pelo médico e químico inglês William Prout254 

(1785-1850). Entre 1827 e 1834, Prout concluiu que toda matéria organizada, incluindo 

tecidos animais e alimentos, era essencialmente composta por quatro componentes — 

aquoso, sacárico (ou alimentos vegetais, porque derivavam principalmente do reino vegetal, 

como os açúcares), oleaginoso e albuminoso.255  

                                                 
250 Carpenter, ―A Short History,‖ 639. A leitura das teses cariocas nos permite acompanhar um pouco desta 
discussão sobre a obtenção do nitrogênio a partir do ar. Em 1848, por exemplo, essa ideia já parecia ter caído 
em desuso, de acordo com as considerações do médico Augusto Freire d‘ Andrada: ―Pensarão alguns 
chimicos que uma pequena quantidade do azote da atmosphera era assimilado pelos animaes no acto da 
respiração; mas este facto não se verifica (...). Resta, pois a alimentação como única fonte de azote, que se 
encontra na composição das substancias animaes.‖ d‘Andrada, 9. 

251 Carpenter, Protein and Energy, 25-6. 

252 Em 1857, o médico francês Claude Bernard (1813-1878) comunicou à Société de Biologie e à Academie 
des Sciences de Paris a descrição do glicogênio no fígado e suas propriedades físico-quimicas. Ao descrevê-lo, 
refutou a ideia de que o organismo animal era incapaz de criar componentes complexos e que somente os 
destruía pela oxidação. Guggenheim, 23. Young, ―Claude Bernard e the Discovery of Glycogen,‖ British 
Medical  Journal, 1431. 

253 Guggenheim, 18. 

254 Orland ressalta que o artigo de 1827 de Prout deixa claro que o autor ―era um químico, acreditando no 
caráter técnico da digestão, e ao mesmo tempo um vitalista, acreditando em princípios vitais ou agentes que 
não podiam ser explorados pela química.‖ Este comentário serve para indicar as complexidades e nuances de 
cada autor em suas concepções, nem sempre tão ―modernas‖ quanto a historiografia clássica da história das 
ciências da nutrição costuma mostrar. Infelizmente, foge ao escopo deste trabalho abordar mais 
detalhadamente esses autores, bem como se ressalta aqui, novamente, a relativa carência de trabalhos 
contemporâneos que explorem tais complexidades. Orland, ―The Invention of Nutrients,‖ 159. 

255 Mais especificamente, Prout apresentou, em três momentos, os princípios alimentares essenciais, ou 
―substâncias alimentares simples‖ – o sacárico, o albuminoso e o oleaginoso, relacionando-os à sua teoria da 
digestão. O primeiro foi num artigo, publicado em 1827, no qual se dedicava ao princípio sacárico. Num livro 
de 1834, ele aborda os outros dois princípios. Orland, ―The Invention of Nutrients,‖ 159-60. Cf., também, 
Kamminga & Cunningham, The Science and Culture of Nutrition, 3. Segundo McCollum, Macquer utilizou o 
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Estes constituintes básicos podiam assumir numerosas modificações sem mudar 

sua composição, mesmo convertendo-se uns nos outros. Os corpos oleaginosos, existentes 

nos reinos animal e vegetal, eram fáceis de identificar. Já a matéria albuminosa só poderia 

ser encontrada fervendo-se alguma parte do corpo animal em água: uma porção, solúvel, 

formava com ela a matéria gelatinosa e a outra (o albúmen), insolúvel, tornava-se 

semelhante à clara do ovo conforme esse cozimento se prolongava, e era encontrada 

somente no reino animal.256 

Segundo a pesquisadora Barbara Orland, a distinção entre essas três classes de 

substâncias corpóreas não é nova. Muitos químicos do final do século XVIII estavam 

empenhados em classificar os princípios imediatos de vegetais e animais. A novidade, aqui, 

era sua definição como ―substâncias alimentares‖257.  

De qualquer modo, o que importa, a partir do breve exposto, é ressaltar que as 

substâncias alimentares ricas em nitrogênio, ou azotadas, foram sendo consideradas por 

muitos estudiosos, a partir do início do século XIX, um fator nutritivo fundamental. 

Quanto maior a presença de azote, mais nutritivo seria o alimento.258  

                                                                                                                                               
termo ―albuminous‖ na segunda edição de seu dicionário, publicada em 1777, para se referir às substancias 
animais que coagulam sob a ação do calor e às matérias animais em geral. McCollum, A History of Nutrition, 
43.  

256 Orland, ―The Invention of Nutrients,‖ 160-1. 

257 Segundo a pesquisadora, o que levou Prout a relacionar seus achados químicos com nutrição foi seu 
―sistema de voracidade universal‖, ou seja, a relação entre animais e vegetais em termos de digestão: os 
organismos inferiores convertem elementos essenciais em certas substâncias, que são, então, consumidas por 
seus predadores — que encontram, assim, material já assimilado àquele de sua própria estrutura, o que, na 
concepção de Prout, garantiria que animais mais ―perfeitos‖ estivessem livres do trabalho de assimilação 
inicial de seus componentes essenciais. Consequentemente, a existência de um grande número de animais e 
de sua variedade se tornaria possível. A autora também informa o contexto da obra na qual Prout expõe suas 
ideias — Chemistry, Meteorology and the Function of Digestion Considered with Preference to Natural Theology, publicada 
em 1834. O livro originou-se a partir da escolha de Prout, pela Royal Society of London, como um dos oito 
autores a ser recompensado com oito mil libras para escrever um livro que mostrasse o poder, a sabedoria e a 
bondade de Deus manifestos na Criação. Neste artigo, em que analisa a contribuição de Prout na construção 
da ideia de nutriente, a autora procura mostrar que, para além de blocos construtores de nossos alimentos, os 
nutrientes são entidades experimentais, que não podem ser consideradas independentemente do estilo de 
pesquisa, teoria ou aparato em que estão inseridos. Orland, ―The Invention of Nutrients,‖ 149 e 160-2.  

258 Em 1836, depois de determinar o conteúdo desse elemento nos vegetais, Jean-Baptiste Boussingault 
(1802-1887), baseado nos estudos de Magendie, propôs que se considerasse o nitrogênio como medida do 
valor nutritivo de um alimento. Santos, O Desenvolvimento Histórico da Ciência da Nutrição, 54. 
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Pesquisadores contemporâneos interessados na investigação de práticas dietéticas e 

suas implicações sociais, políticas e econômicas a partir do século XIX abordam, ao lado 

das relações entre alimentação e saúde, outras questões que não serão aqui estudadas, mas 

que ajudam a contextualizar a relevância desta busca — a partir de uma ―emergente ciência 

da nutrição‖ — por uma ―dieta ideal‖. 

Entre essas questões está, por exemplo, a ratificação, a partir da dieta, de noções de 

superioridade, poder ou ―civilidade‖ de nações europeias (particularmente em detrimento 

de suas colônias, como nos casos do México e da Índia) ou do Ocidente (com relação ao 

Japão, por exemplo), implicando, assim, no estabelecimento de rações de soldados ou em 

políticas de aclimatação; outras questões envolvem, ainda, a definição de provisões 

escolares e o estímulo à produção industrial de certos alimentos.259   

Antes de entrarmos na questão da importância do nitrogênio e seus reflexos na 

dieta, voltemos às teses médicas cariocas. As discussões acima mencionadas repercutiram, 

em diferentes momentos, entre os médicos da capital do Império.  

Algumas teses brasileiras fazem referência, por exemplo, a essas rações alimentares 

consideradas ideais. O francês Claudio Francisco Lambert, formado pela Faculdade de 

Medicina de Paris, em sua tese defendida no Brasil para exercer a profissão, refere-se a essa 

busca. ―Uma comissão nomeada pelo ministro da guerra em França, foi encarregada de dar 

seu parecer a este respeito: o resultado foi dotar o exercito, as prisões, os hospitaes, de 

                                                 
259 Cf., por exemplo, Earle, ―We Found in These Parts no Food Like Those Wich Our Father Gave Us‖ e 
Neill, ―Finding the ‗Ideal Diet‘‖. Neill aborda a questão sob o viés de políticas públicas. Em meados do 
século XIX, muitos químicos, médicos e homens de estado alemães, ingleses e americanos compartilhavam a 
visão de que comida nutritiva, particularmente a carne, era essencial não somente como um elemento de 
saúde humana, mas como assunto de política pública. Muitos líderes políticos, por exemplo, viam o 
suprimento de comida como uma maneira de expandir o poder econômico ocidental sobre áreas não 
ocidentais, e reconheciam que melhorar a preservação da comida e sua estocagem geraria comércio e 
facilitaria as conquistas imperialistas.   
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regras hygienicas e alimentícias excellentes.‖ Em sua tabela, que continha a ―ração ideal‖ 

para um dia, estavam listados vinho, carne fresca, pão e legumes.260 

Em 1844, a segunda tese publicada na FMRJ que tem como tema a alimentação traz 

uma rápida explicação sobre a transformação dos alimentos em matéria nutritiva, e destaca 

o ar como um fator importante neste processo. O esquema apresentado pelo médico 

Oiticica envolve a compreensão do processo digestivo, no qual o oxigênio, em contato 

com as substâncias alimentares, é progressivamente absorvido e substituído pelos gases 

―ácido-carbônico‖ e hidrogênio.261  

Outra discussão entre os higienistas cariocas refere-se à natureza do princípio 

nutritivo. Novamente segundo Oiticica (1844), a questão sobre se o princípio nutritivo era 

uniforme e ―sempre o mesmo‖, defendida por Hipócrates, parecia já estar resolvida:  

 

―Não se duvida hoje, que o principio nutritivo não é o que queria 

Hippocrates, nem tambem o que pretendia Lorry;262 porquanto sabe-se, 

que nossos orgãos, recebendo seu crescimento e a reparação de suas 

perdas pela nutrição, não são formados de uma mesma substancia; que 

os succos nutritivos contêm, em um mesmo vehiculo, principios muito 

differentes entre si, os quaes se não são perfeitamente similhantes, pelo 

menos têm muita analogia com aquelles, que constituem nossos órgãos; 
                                                 
260 Lambert, ―Da Chloro-Anemia,‖ 8-9. 

261 O processo de assimilação dos alimentos descrito por Oiticica, resumidamente, é o seguinte: as substâncias 
alimentares, misturadas à saliva e ao ar de que são impregnadas durante a mastigação, sofrem sua primeira 
transformação no estômago e nos intestinos pela ação somada dos sucos gástrico e pancreático e da bile. O 
oxigênio, em contato com essas substâncias, é absorvido progressivamente e substituído pelos gases ―ácido-
carbônico‖ e hidrogênio. Nesse estágio, os alimentos estão reduzidos ao quilo, e se encaminham aos vasos 
quilíferos e aos gânglios linfáticos, onde sofrem novas alterações. Nos gânglios linfáticos, são misturados à 
linfa e lançados no sangue venoso, por meio do qual caem nos vasos pulmonares. Do pulmão, o princípio 
nutritivo (aqui, já não é mais uma substância alimentar, mas já está reduzido a um princípio nutritivo) passa 
para o sistema arterial e, levado por ele (cujas ramificações estão próximas da pele), sofre a influência do ar 
exterior, sempre em contato com ela. Esses princípios se difundem nas ―bainhas orgânicas‖ do tecido celular, 
que são responsáveis por reorganizá-los. Essa reorganização se dá conforme o tipo de tecido, que difere 
segundo os órgãos. Segundo o autor, a natureza dessas mudanças por que passam as substâncias alimentares 
ainda não foi desvendada. Oiticica, 6. 

262 Médico francês, Anne-Charles Lorry (1725-1783) escreveu, entre outras obras, Essai sur l’usage des alimens 
pour servir de commentaire aux livre Diététiques d’Hippocrate (1753). Watt, Bibliotheca Britannica, 616. 
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(...); e que em summa os fluidos, que fazem parte de nossa nutrição 

encerrão particulas tão diversas, quanto differentes são os tecidos, que 

elles reparão. Pelo que, se conclue que existe nas funcções digestivas uma 

força orgânica de combinação bem notavel, a qual pôde produzir em a 

natureza de um só producto immediato das substancias organizadas 

mudanças taes, que obriguem esse producto a assimilar-se ás proporções 

tão variadas das matérias, que compõem todas as partes de nosso corpo; 

e que além da mucilagem há um grande numero de outros principios, 

que gozão a propriedade nutritiva.‖263  

 

De fato, e há três décadas, a ideia de um princípio nutritivo único já havia sido 

posta em dúvida por alguns estudiosos franceses, como a dupla que escreveu o verbete 

sobre alimentos no Diccionaire des sciences médicales, publicado em 1812. Verbete, aliás, que 

parece inspirar as considerações de Oiticica: 

 

―(...) o exame que nós tivemos que fazer dos princípios imediatos de 

nossos sólidos e dos líquidos nutritivos nos levou necessariamente a 

concluir: 1º. que os órgãos que, em nosso corpo, recebem seu 

crescimento e reparam suas perdas pela nutrição, não são 

absolutamente todos formados de uma mesma substância; 2º. que 

os sucos nutritivos contêm, também, em um mesmo veículo, substâncias 

bem diferentes entre si, e que essas substâncias são, na maior parte, 

perfeitamente semelhantes, ou ao menos bastante análogas àquelas que 

constituem nossos órgãos; 3º. que é fora de dúvida, a partir daí, que estes 

fluidos contenham uma nutrição tão variada quanto a natureza dos 

órgãos que eles devem nutrir; 4º. que, por consequência, dentro de nós, a 

faculdade nutritiva não reside, absolutamente, exclusivamente na 

mucilagem, como pareciam crer Stahl, Juncker e Lorry.‖264  

 

                                                 
263 Oiticica, 5. 

264 Diccionaire des Sciences Médicales, 338. 
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Na época da publicação do Diccionaire, porém, o princípio nutritivo único ainda era 

defendido pelo médico brasileiro Francisco de Mello Franco em seu Elementos de Hygiene,265 

cuja segunda edição, publicada em 1819 em Portugal, também influenciou as ideias médicas 

que circularam no Brasil. Sua explicação sobre a natureza das substâncias alimentares e os 

processos de sua assimilação — que inclui, ainda, a teoria da animalização — foi, segundo 

ele, baseada na experiência ―dos mais abalizados químicos‖, e é resumida a seguir:266  

1. Para haver nutrição é preciso que tenha precedido a animalização — 

―transmutação das substâncias vegetais em animais‖ — e a assimilação das substâncias 

alimentares — conversão das substâncias animais (ou animalizadas) — nas partes que 

compõem a organização animal. 

2. Os líquidos (sangue, linfa etc.) e sólidos (músculos, ossos etc.) dos animais 

provêm de uma substância de natureza muco-gelatinosa. Nos animais, ela é suscetível de 

três estados: o gelatinoso (a gelatina), o fibrinoso (a fibrina) e o albuminoso (a albumina). 

Esses três estados da substância, misturadas a diversos princípios, geram produtos variados. 

3. As substâncias mucosas são formadas da combinação de oxigênio, hidrogênio, 

azote e carbono e, como são capazes de fermentação, são as únicas próprias para alimentar. 

4. A mucilagem dos vegetais ministra um princípio igualmente capaz de nutrir e 

parece ser uma modificação da mucilagem animal. Ela é composta de oxigênio, carbono e 

hidrogênio. 

5. Outros dois produtos vegetais se parecem com a mucilagem: o corpo sacarino, 

no qual a mucilagem facilmente se transforma (pela adição de oxigênio), e a fécula amilácea, 

que também se transforma facilmente em mucilagem e vice-versa. 

                                                 
265 A Higiene consiste ―no conhecimento das cousas, que são uteis, ou nocivas ao homem; e tem por fim a 
conservação da sua saude, e a prolongação da vida‖. Franco, Elementos de Hygiene, xi. 

266 Franco, 92-7. 
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6. A quarta substância, ―notável‖ pelo seu poder nutritivo, é o glúten, também 

suscetível de putrefação e que produz como resultado desta o azote, o que ―começa a 

transforma-lo em hum composto de natureza animal‖. 

 

A partir destas considerações, Franco conclui que: 

 

―Os Chimicos modernos por meio das suas experiencias tem averiguado, 

que todos os animaes são em geral compostos de principios communs, 

isto he, de azote, carbonio, hydrogenio, e oxigenio sómente com 

differença de proporções, e que os vegetaes se compõem dos mesmos 

elementos exceptuando o azote, que ou não existe, ou existe em pequena 

quantidade. Do que devemos concluir que todas as substancias 

alimentosas (...), concordão nos elementos essenciaes; e que unicamente 

differem (...) nas suas diversas proporções (...). Ha (já Hippocrates o 

disse,) muitos alimentos; mas ha só huma nutrição (sic): porque ainda que hum 

homem se alimente de carne, pão, leite, hervas, legumes &c., não tirará 

de tudo isto senão huma substancia capaz de se transformar nos seus 

proprios orgãos.‖267 

 

3.3. Justus von Liebig e a centralidade da matéria animal 

 

A noção do nitrogênio como elemento nutritivo fundamental seria reforçada por 

Justus von Liebig268 em 1842, com a publicação de seu Animal Chemistry (Due thierchemie, oder 

die organische chemie in ihrer anwendung auf physiologie und pathologie). 

                                                 
267 Franco, 123. 

268 Liebig estudou química em Erlangen. Depois de graduar-se, aperfeiçoou seus estudos em Paris, onde 
trabalhou no laboratório de J. Gay-Lussac. Em 1824, ainda com 22 anos incompletos, retornou à Alemanha e 
tornou-se professor de Química na Universidade de Giessen. Em 1852, mudou-se para Munique para ocupar 
a cadeira de Química e lá permaneceu pelo resto da vida. Guggenheim, 68. Smith, ―JUSTUS LIEBIG,‖ in 
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Nesta obra, a partir das três classes de substâncias alimentares proposta por Prout, 

o químico alemão distingue os alimentos em dois grupos: plásticos (ou azotados, 

posteriormente identificados como proteínas) e respiratórios (não-azotados), a partir da 

consideração de que a única fonte de ―força‖ para um animal era a ―força química‖ obtida 

a partir dos alimentos. Segundo esta concepção, os alimentos plásticos eram representados 

pelas substâncias nitrogenadas animais ou vegetais, que seriam, então, convertidas em 

tecidos e fluidos animais.269 Já os respiratórios — que eram o amido, os açúcares e as 

gorduras —, seriam oxidados diretamente no sangue, produzindo calor.270  

Entre os séculos XVII e XVIII, vários estudiosos perseguiam a ideia de que, 

enquanto parte do alimento ingerido era utilizada para repor o desgaste dos tecidos ou 

fornecer matéria para o crescimento, outra parte forneceria ―combustível para a chama da 

vida‖ e seria a fonte de calor animal.271  

Uma das definições de alimento na década de 1850, inclusive, destaca a importância 

desta combustão, e é adotada em uma das teses cariocas:  

 

 ―Muitas tem sido as definições dadas pelos physiologistas á palavra 

alimentos. Adotei a de Michel Lévy, que generalizando entende por 

alimentos as substancias proprias a reparar as partes solidas e solidificaveis do 

sangue e a entreter a combustão respiratoria.‖272 

 

                                                                                                                                               
Arndt, Culinary Biographies, 240-2. Para alguns aspectos do trabalho de Lieibg, cf. Cunha, ―O Laboratório 
Químico como Local de Ensino e Pesquisa: as Inovações de Justus von Liebig‖. 

269 Carpenter, Protein and Energy, xi. 

270 Guggenheim, 18, e Santos, O Desenvolvimento Histórico da Ciência da Nutrição, 65 (para detalhes sobre as 
teorias metabólicas de Liebig, cf. páginas 59-68).  

271 Carpenter, Protein and Energy, xi. 

272 Diniz, ‗‗Da Harmonia entre o Calor Animal e Alimentação,‖ 4. Grifo do autor. 
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Vários trabalhos produzidos na FMRJ têm como assunto principal o calor animal,273 

ou seja, o calor que ―resulta da combustão do carbono, e hydrogeno do organismo pelo 

oxygeneo inspirado, e mais dos phenomenos phisico-chimicos da digestão, e nutrição.‖ ―A 

ingestão dos alimentos‖, portanto, ―augmenta a absorpção do oxygeneo, o desprendimento 

de acido carbônico, e a producção de calor animal.‖274  

Em Animal Chemistry, publicado em 1842, Liebig sugere que as reações orgânicas 

internas de um animal, sua troca respiratória, sua ingestão de comida e a produção de calor 

eram intimamente interdependentes.275  

Desafios às ideias de Liebig operaram nos 50 anos seguintes. Alguns estudiosos da 

época questionavam a necessidade de dietas ricas em alimentos nitrogenados. No final do 

século XIX, porém, a maioria deles concordava que os dois pilares de uma dieta saudável 

eram as comidas nitrogenadas e ―carbonáceas‖. Os produtos eleitos nessa perspectiva 

foram a carne bovina — como a de maior concentração de nitrogênio entre as comidas 

nitrogenadas — e o trigo (como o melhor entre os carbonáceos), também rico em 

nitrogênio e contendo glúten, similar às proteínas animais.276 

Segundo a pesquisadora Debora Neill, a ênfase na carne como a principal fonte de 

nitrogênio figurou nos guias franceses de nutrição do final do século XIX. Os britânicos 

eram considerados os maiores consumidores de carne, a despeito das pesquisas que 

questionavam a supremacia deste alimento, e os vegetais continuaram como um 

acompanhamento de valor secundário na dieta inglesa.277 

 

                                                 
273 Cf., por exemplo, Figueiredo Junior, ―Algumas Proposições sobre o Calor Animal‖, Ottoni, ―Breves 
Considerações sobre o Calor Animal no Homem‖, e Teixeira, ―Calor em Geral e Calor Animal em 
Particular‖.  

274 Campello, ―Qual o Melhor Methodo de Amputações,‖ 8-9. 

275 Guggenheim, 16. 

276 Laudan, ―Power Cuisines‖, 3.  

277 Neill, ―Finding the ‗Ideal Diet‘,‖ 4. 
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3.3.1. Liebig e as teses cariocas 

 

Controvérsias à parte, as ideias de Liebig rapidamente penetraram nas teses 

cariocas. Em 1848, ou seja, seis anos após a publicação da primeira edição de Animal 

Chemistry, surge a primeira tese carioca cujo tema central reflete esta discussão. 

Em ―Breves Considerações Chimico-Phyisiologicas sobre Algumas Substancias 

Azotadas‖, Augusto Freire d‘Andrada (1848) expõe as ideias de Jöns Jacob Berzelius (1779-

1848), do médico holandês Gerrit Jan Mulder (1802-1880)278 e de Liebig acerca do modo 

como os princípios alimentares se reúnem para formar as substâncias orgânicas.279 O autor 

também já adota a classificação dos alimentos proposta por Liebig, e suas considerações 

sobre estes autores são resumidas abaixo: 

1. Os elementos eminentemente orgânicos são o oxigênio, o hidrogênio, o carbono 

e o azote. O carbono predomina nas plantas enquanto nos animais abunda o azote.280 

2. A albumina, a caseína e a fibrina são as substâncias azotadas mais importantes na 

economia animal. Delas obtêm-se vários produtos, como ―uma substancia gelatinosa, a que 

Mulder deu o nome de proteina‖. Portanto, ―a proteina constitui a base de todas as 

substancias azotadas, isto é, albuminoides‖ 281.  

                                                 
278 A partir de 1837, Mulder começa uma série de análises em torno das substâncias albuminóides, e conclui 
que albumina, fibrina e caseína animais, bem como o albúmen das plantas, possuem idênticas proporções de 
oxigênio, nitrogênio, hidrogênio e carbono, diferindo apenas nas quantidades de enxofre e fósforo. Supôs, 
então, que todas possuíam um radical comum, que denominou proteína. Carpenter, Protein and Energy, 43. 

279 Não cabe no escopo deste trabalho discutir em detalhes o modo como, segundo os estudiosos da época, 
os princípios elementares se reuniam para formar a substância orgânica e os fenômenos responsáveis pela sua 
decomposição. Mas, conforme vimos, a noção de força vital entrava como uma das causas que contribuíam 
para a sua formação. Cf. d‘Andrada, 1-12.   

280 Ibid., 4. 

281 Ibid., 6-7. Segundo o autor, a proteína de Mulder tem a seguinte composição: C40H31A5O10. A de Dumas, 
C40H30A5O10, e a de Scherer, C48H36A6O14. 
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3. A albumina existe nas leguminosas e na parte branca dos grãos oleosos; a 

fibrina282 está presente nos cereais e, em abundância, no trigo (―e é perfeitamente idêntica á 

fibrina do sangue e dos músculos‖ ); já a caseína acompanha a albumina, e ―apresenta todas 

as propriedades da caseina do leite‖283. 

4. ―Nenhuma parte da organisação animal que tenha uma forma definida, que seja 

capaz de produzir movimentos, que goze enfim de vida, deixa de conter azote em sua 

composição‖. Cérebro, medula e nervos contêm albumina; a gelatina está nos tecidos 

celular, fibroso e nos ossos e o sangue contém, entre seus princípios, a fibrina, assim como 

a contém o sistema muscular; o leite contém caseína.284 

5. A alimentação é a única fonte do azote, que não pode ser adquirido através da 

respiração. 

6. Embora o organismo tenha o poder de modificar e transformar os princípios 

alimentares segundo a necessidade de seus órgãos, ele não os forma; o que sucede, daí, que 

―nenhuma substancia que não seja emanada do reino orgânico póde ser considerada como 

alimentar‖285. 

7. O homem não perde apenas ―material de seus orgãos‖, reparados pela 

alimentação, mas também conserva constantemente a mesma temperatura e, para isso, 

necessita que a sua ―fonte de calorico esteja continuamente em acção‖. ―É necessário, pois, 

que a alimentação forneça, além das substancias azotadas, que tem de ser transformadas em 

orgãos, substancias hydrogeno-carburetadas para a producção de calorico (...)‖286. 

                                                 
282 Souza Costa diz que autores chamam a fibrina vegetal, também, de glúten. Costa, ―Qual a Alimentação,‖ 
10. 

283 d‘Andrada, 10-1. 

284 Ibid., 8-9.  

285 Ibid., 10. 

286 Ibid., 11. 
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8. Fundado nessas considerações, segue o autor, ―Liebig divide os alimentos em 

azotados e não-azotados: os primeiros, porque são destinados a reparar as perdas que o 

homem tem soffrido no material de seus orgãos, elle os chama plasticos; os segundos, que 

neutralisão a acção do oxygeneo, e mantém assim a temperatura do corpo, são 

denominados respiratorios‖. À segunda classe pertencem as substâncias gordurosas, a 

goma, o açúcar, os licores alcoólicos etc., ou seja, substâncias em que predominam o 

hidrogênio e o carbono.287   

Sem entrar mais profundamente nas discussões sobre a composição química dos 

alimentos e seus possíveis desenvolvimentos ao longo desse período, o que demandaria um 

estudo específico, cabe apenas ressaltar aqui, conforme já nos referimos, a importância que 

as substâncias ricas em nitrogênio (azotadas) vão obtendo na formulação da dieta, que não 

deve prescindir, ainda, das substâncias ricas em carbono.   

A partir de meados do século, essa noção vai se estabelecendo nas teses cariocas. 

Costa (1865) também adotaria a classificação de Liebig, mas com a ressalva de que ela não 

deveria ser admitida de modo absoluto, posição que vários médicos cariocas, baseados nas 

controvérsias acima citadas, iriam seguir. Em 1871, Souza Lima diz:  

 

―Os physiologistas dividem os alimentos em plasticos e respiratórios, 

conforme os fins especiaes a que são destinados segundo sua 

composição; esta distincção porem não merece um valor absoluto, e é 

mais theorica do que real.‖288  

 

                                                 
287 d‘Andrada, 11-2. 

288 Lima, ―Das Substancias Incompativeis,‖ 41. 
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De qualquer modo, a divisão permanece até o final do século XIX. Assim, para 

Costa, ―as substancias plasticas constituem por assim dizer a base fundamental da nossa 

nutrição.‖289 

 

3.4. Dos alimentos e sua classificação  

 

Partindo, portanto, da noção de que a alimentação deveria repor os desgastes dos 

tecidos e fornecer matéria para o crescimento, seguia-se que o alimento era definido como 

aquilo que conserva e aumenta ―nossa substancia‖: 

 

―Chamamos alimentos as substancias que, introduzidas no organismo, 

vão ulteriormente reparar as partes solidas, solidificáveis e extractaveis 

do sangue, concorrendo assim ao entretenimento da vida. (Berard).‖290 

 

 

3.4.1. As carnes 

 

A importância da matéria animal na dieta implicava, também, uma classificação das 

carnes segundo seu valor nutritivo, agora guiada pelos novos parâmetros químicos. Antes, 

para Francisco de Mello Franco, a nutrição da carne de boi, era relacionada à quantidade de 

sangue que ela continha (que, por sua vez, segundo ele, era atribuída por Hipócrates como 

regra para reconhecer os alimentos mais nutritivos): ―Se elle for de boa idade, e 

competentemente alimentado, não sómente será mais nutriente, mas de mais fácil digestão; 

                                                 
289 Costa, ―Qual a Alimentação…,‖ 10. 

290 Andrade, 29. Cf. também, Costa, 7, e Pientzenauer, 2. 
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porque a sua mucilagem he mais perfeita, e mais animalisada‖291. A carne de boi é, também, 

mais abundante em glúten e albúmen do que a da vaca e a da vitela — pois, esta última, 

embora tenra e delicada, ―he muito menos nutritiva‖292. 

Nas teses cariocas, mantinha-se a noção de que a carne era o alimento mais 

nutritivo de todos, mas nela, a de vaca merecia mais destaque por conta de suas ―diferenças 

químicas‖. Assim, de acordo com o médico Cunha (1850), as carnes de vaca, de porco e de 

carneiro são compostas de fibrina, albumina, gelatina, gordura e osmazoma.293 Mas carne a 

de vaca, reforça Oiticica, ―é a mais rica em fibrina, sua digestão é facil e ela nutre bem‖294.  

E entre os cozimentos — que também auxiliavam em uma ―melhor nutrição‖ —, o 

melhor preparo era o da vaca estufada, seguido de perto pela assada (―que carboniza sua 

superficie externa, e concentra os liquidos‖) e pela frita.295  

 

―A estufada, penetrando-se dos vapores quentes, diminue de cohesão, se 

enternece e cozinha-se perfeitamente bem, sem perder seus principios 

nutritivos, e sem se deseccar: ella é a mais facil de digestão, e a mais 

nutritiva.‖296 

 

3.4.2. As féculas: feijão, milho, mandioca (com suas farinhas) e a superioridade do trigo 

 

                                                 
291 Franco, 132. 

292 Ibid. 

293 Cunha, ―Algumas Proposições sobre a Cataracta,‖ 13.  

294 Oiticica, 22. Cf. também, Macedo, 36. 

295 Oiticica, 7-8. 

296 Ibid., 7. 
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Culpado na época, como vimos no capítulo 2, por ser um gerador de moléstias, o 

milho, produto de origem americana e um dos alimentos-base da classe pobre do Rio de 

Janeiro, só lentamente passou a adquirir um status nutritivo.  

Ao discutir a hipoemia tropical e refutar a tese da importância da alimentação na 

produção da doença, sustentada pelos influentes médicos Antonio Corrêa de Souza Costa e 

Cruz Jobim, o médico Mascarenhas, em 1883, já aponta essa transformação, referindo-se às 

pesquisas sobre o caráter nutritivo do milho e do feijão, classificados como alimentos 

―feculentos‖: ―Por estas analyses [de Payen e Boussingault] vê-se que estes alimentos são 

dotados de propriedades muito nutrientes, e portanto o seu uso não póde produzir 

opilação.‖297 

O autor parece referir-se ao trabalho do químico francês Anselme Payen (1795-

1878), Memoire sur les developpments des vegetaux, publicado em 1842 e que, entre diversas 

considerações, aborda o valor nutritivo do milho: 

 

―Considerado sob o rendimento econômico, o milho, segundo sua 

composição, ocuparia a primeira classe dos cereais. Com efeito, 

excedendo sua proporção de matéria azotada, quase igual àquela dos 

grãos que encerram o máximo [dela], o óleo doce e comestível que ele 

contém numa proporção superior, acrescido de suas propriedades 

alimentares, de sorte que muito poucas produções naturais reúnem 

melhor que o milho os princípios necessários para completar as 

propriedades nutritivas aplicadas ao homem e aos animais.‖298 

 

                                                 
297 Mascarenhas, 16. 

298 Payen, Mémoires sur les developpments des végétaux, 399. 



101 

 

De fato, Souza Costa já considerava, em 1865, o caráter nutritivo do milho, assim 

como o do feijão — conferido pela proporção de matéria azotada existente em ambos —, 

mas não considerava essa proporção suficiente:  

 

―Verdade é que entre estas substancias encontramos o feijão, o pão, o 

milho [...] que, como vimos [...] contém uma importante quantidade de 

materias azotadas; porém não é menos verdade que essa quantidade é 

inferior a que se encontra na carne.‖299 

 

Além do mais, o feijão, para Costa, é ―dotado de pouca digestibilidade‖300. Numa 

tabela reproduzida pelo médico, o feijão, em comparação com as favas, ervilhas e lentilhas 

(notem-se, legumes de uso comum na Europa), contém, relativamente, uma quantidade de 

matéria azotada consideravelmente menor.301 

A mandioca, incluída entre os alimentos feculentos, entra na mesma lógica. Se a 

batata302 e o inhame — ―planta muito conhecida nos paizes quentes e sobretudo nas 

Antilhas e entre nós‖303 — foram submetidos a análises pelos químicos e apresentaram 

pouca matéria azotada, o mesmo não se deu com relação à mandioca: ―A mandioca não 

                                                 
299 Costa, ―Qual a Alimentação,‖ 39.  

300 Ibid. 

301 Ibid., 16. 

302 A mais célebre das iniciativas para encontrar substitutos ao trigo na Europa foi a divulgação da batata pelo 
agrônomo e farmacêutico francês Antoine-Augustin Parmentier (1737-1813), que publicou na França, no 
final do século XVIII, pequenos livros sobre seu cultivo e utilização, antes relegada ao gado e aos pobres. 
Respaldado por ―argumentos científicos‖ (publicou um estudo em 1778, Examen Chimique de la Pomme de Terre, 
em que descrevia as qualidades nutricionais da batata), Parmentier aconselhava sua utilização no fabrico do 
pão, pois ela poderia ser cultivada entre duas colheitas de grãos e com rendimento duas a três vezes superior 
ao do trigo. A cronologia da adoção da batata na Europa, entretanto, é bastante diferente segundo as regiões. 
No século XVII, os irlandeses a adotaram como base da alimentação, mas em outros países, onde sua cultura 
se impôs apenas no século XIX, o motivo para tal desinteresse se deveu à crença, segundo o historiador Jean-
Louis Flandrin, de que seu consumo provocava lepra. Flandrin, ―Os Tempos Modernos‖, 532-41. 

303 Costa, ―Qual a Alimentação,‖ 15. 
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tem sido analysada, mas, como se sabe, sua única riqueza está na fécula e na água.‖304 Ou 

seja, a mandioca é menos nutritiva que a batata e o inhame.     

Desde o início do século, parecia já ter-se estabelecido que a quantidade de glúten 

contida nos cereais era a medida de seu valor nutritivo. E, de acordo com esse parâmetro, 

nenhum outro cereal batia as qualidades do trigo.305  

Na comparação entre os cereais e sua quantidade de matérias azotadas, reproduzida 

por Costa a partir (segundo ele) das análises de Payen, o trigo surge em primeiro lugar, atrás 

do centeio, da cevada, da aveia, do milho e do arroz.306  

Santos Junior (1863) também expõe, ao discutir a moléstia opilação e suas relações 

com a alimentação dos negros nas fazendas, as considerações de diversos químicos 

franceses — Becquerel, Payen e Boussingault — sobre o caráter nutritivo do trigo em 

relação ao de outros cereais. ―Para se avaliar a inferioridade (em relação ao trigo) das 

substancias que nas fazendas substituem o pão‖, o autor apresenta a porcentagem de glúten 

ou matéria azotada contida nas farinhas de trigo (18 a 24%), de arroz (5%, de acordo com 

Becquerel, e 7,5%, segundo Payen e Boussingault), de favas e feijões (4%) e de milho 

(12,5%, segundo Payen).307  

Embora pela análise acima o milho tenha um caráter nutricional ―inferior‖ apenas 

ao do trigo, o médico chega a recusar os altos valores obtidos por Payen — diferentemente 

da interpretação de Mascarenhas —, atribuindo o fato às controvérsias entre os químicos 

nos resultados de suas análises. ―Este ultimo algarismo [o do milho] nos parece muito 

                                                 
304 Costa, ―Qual a Alimentação,‖ 16.  

305 Após as grandes epidemias que assolaram a Europa nos séculos XVII e XVIII, o continente havia 
retomado seu crescimento populacional. A fabricação do pão, considerado alimento perfeito pelos Antigos, 
passou a ser assunto de Estado, tanto no plano político e no plano agrícola quanto no aspecto nutricional. 
Aumentaram-se as terras destinadas aos cereais, então largamente consumidos pelas classes populares. Na 
França, as academias organizaram concursos, e os intelectuais procuravam encontrar soluções para resolver a 
questão de seu fornecimento. Flandrin, ―Os Tempos Modernos,‖ 538.  

306 Costa, ―Qual a Alimentação,‖ 14. 

307 Santos Junior, 15. 
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elevado, confrontando-o com o que dizem outros chimicos acerca da pobresa do 

milho‖308. 

 

3.5. Digestão: um conceito em transformação 

 

Desde a Antiguidade, a digestão e a transformação da comida em sangue esteve no 

centro das teorias básicas sobre a fisiologia animal ou humana. De fato, a interligação entre 

as teorias da matéria e da digestão são evidentes. Baseada na teoria aristotélica da matéria, a 

doutrina de Galeno (130-201 d.C.) pressupunha que o calor do organismo era responsável, 

entre outros eventos, pela digestão dos alimentos.309 Desde o século XVII, porém, filósofos 

químicos procuraram substituir a medicina e a filosofia natural dos antigos por uma visão 

química da natureza. 

Essa relação do processo digestivo com teorias da matéria continua presente, assim, 

na visão do importante médico belga e filósofo químico Joan Batista Van Helmont (1579-

1644). Num complexo enquadramento químico em que a ideia de gás e a noção de 

fermentação (específicas de sua época) têm papel central, Van Helmont aceita, por 

exemplo, que a última etapa da transformação dos alimentos ocorreria no coração.310  

Desde o final do século XVII, portanto, as interpretações químicas da digestão – 

em termos de fermentação e dissolução – passam a substituir a ideia galenico-hipocrática 

do fenômeno como um cozimento,311 embora entrem em debate com as explicações 

                                                 
308 Santos Junior, 15. 

309 Porto, Van Helmont e o Conceito de Gás, 61. 

310 Ibid., 105. Sobre a interligação entre as teorias da matéria e da digestão em Van Helmont e a visão 
alquímica da digestão em Paracelso (1493-1541) — que considerava a alquímica um dos pilares da medicina e 
de quem Van Helmont assimilou e criticou ideias, cf. especialmente as páginas 27-39 e 49-50, 60-64, 102-107.  

311 Debus, ―The Chemical Key to Scientific Revolution,‖ 19. 
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mecânicas para o fenômeno — como a de que a digestão consistiria na trituração de 

alimentos para transformá-los em alimentos menores.312  

Assim, ainda no século XIX, seu sentido era bem mais amplo do que o atual 

(relativo às funções do canal alimentar): ―Até o início do século XIX (...), implicava em 

todos os estágios da formação do sangue e da eliminação de substâncias não mais 

necessárias ao organismo. Algumas vezes até as secreções corporais eram incluídas nos 

processos básicos dos fluidos do corpo e da transformação da matéria‖313.  

No que se refere ao Brasil, as primeiras teses médicas cariocas que tratam 

especificamente da digestão são defendidas na década de 1850. Considerando as 

possibilidades de conhecimento oferecidas pela fisiologia experimental,314 e explicações 

químicas, Nicolau Lobo Vianna trata dos líquidos envolvidos no processo e que ―operão 

modificações sensiveis‖, oferecendo uma noção da sua ―natureza physica e chymica‖ e 

descartando o ―antigo modo de pensar acerca das funcções digestivas‖315. 

Segundo o médico, a química já ―descobrira‖, por exemplo, que ―nos vegetaes 

existem os elementos do tecido organico animal‖, ou seja, o reino vegetal é ―preparador‖ 

do reino animal, assim como o inorgânico o é do reino vegetal.316  

Assim, diz ele, as substâncias alimentares ou assimiláveis podem ser consideradas 

debaixo de um duplo ponto de vista: quanto à sua origem (animal ou vegetal) e quanto à 

                                                 
312 Orland, ―The Invention of Nutrients,‖ 157. Santos, O Desenvolvimento Histórico da Ciência da Nutrição, 8. 

313 Orland, ―The Invention of Nutrients,‖ 157.  

314 ―As sciencias physicas ou experimentaes offerecem um outro caráter [diferente do das ciências 
matemáticas]; o seo desenvolvimento tem sido mais tardio (...) o que resta pois para que haja verdadeira 
sciencia? Perceber as relações constantes e invariáveis entre a força e o acto, entre as causas e o effeito (...) 
formular a lei ou principio. (...) A physiologia entre as sciencias experimentaes tem sido um grande campo de 
lucta para grandes homens deste seculo e do passado; (...) A difficuldade do seu progresso tem explicação na 
natureza complexa do homem (...), mas nem por isso muitos pontos da historia da vida deixão de ser 
conhecidos hoje de uma maneira positiva.‖ Vianna, ―Quaes os Liquidos Fornecidos pela Economia como 
Agentes da Digestão,‖ 3-4.  

315  Ibid., 4-5. 

316 Ibid., 5.  
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sua composição química (carbono, oxigênio, hidrogênio e azoto) — esta última, 

desembocando na divisão dos alimentos em plásticos e respiratórios.317  

A partir dessas idéias, Pientzenauer diria: 

 

―Tendo os alimentos plásticos por fim reparar as perdas do nosso 

organismo, transformando-se previamente em sangue, segue-se que as 

substancias, que tiverem a mesma composição dos principios do sangue, 

mais facilmente prehencherão esse fim (...)‖.318  

 

Entretanto, as discussões sobre a digestão permanecem longe de uma solução 

trivial, pois nem sempre os alimentos mais nutrientes eram os mais fáceis de digerir, como 

as carnes, segundo vimos acima.   

 

3.6. Alimentação, clima e temperamentos: permanências em meio às 

transformações 

 

―A proporção que devem guardar estas duas classes de alimentos 

[respiratórios e plásticos] entre si depende do clima e do gênero de vida a 

que está submetido o indivíduo; assim, a quantidade de alimentos 

respiratórios deve ser aumentada todas as vezes que ele estiver sob a 

influência de uma temperatura pouco elevada, enquanto que a mesma 

quantidade destes alimentos não pode ser recebida pelos habitantes da 

zona tórrida sem grave detrimento de sua saúde.‖319 

 

                                                 
317 Ibid., 5-6.  

318 Pientzenauer, 5. 

319 d‘Andrada, 12.  
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O texto acima chama atenção para a questão do equilíbrio entre os tipos de 

alimentos — quaisquer que sejam suas classificações ou definições — e os indivíduos que 

os consumiam, questão esta que percorre ideias sobre dietética da Antiguidade aos tempos 

modernos. Se a medicina clássica galênica previa que ―comidas diferentes eram 

recomendadas para pessoas com diferentes temperamentos de modo a manter um 

equilíbrio ideal‖320 para a manutenção da saúde, pensadores do século XVII, como o 

holandês François de Le Boë (1614-1672), também sugeriam que ―uma boa saúde dependia 

que materiais ácidos e alcalinos no corpo estivessem em equilíbrio e, portanto, 

neutralizando um ao outro‖.321 O excesso de um deles ―causa uma condição acre, que irrita 

os tecidos e é a causa básica para a maioria das doenças‖322.  

Ao longo do século XIX e à luz das novas propostas de classificação dos alimentos, 

essa noção de equilíbrio permanece — sem que se deixe de lado a questão dos 

temperamentos, como veremos adiante. De fato, a ideia de uma dieta de caráter exclusivo, 

qualquer que seja a justificativa oferecida, não parece ter se estabelecido. ―O homem (...) 

torna-se mixto em sua alimentação, offerecendo para isso a disposição anatômica de seu 

apparelho digestivo‖, diz o médico Diniz, em 1853.323 E Brito (1852): ―O uso exclusivo de 

alimentos plásticos ou de alimentos respiratórios não póde manter a vida: devem ser 

administrados conjunctamente.‖324  

Além disso, e mesmo considerando e classificando os alimentos a partir de uma 

visão química, continua sendo importante a relação de interdependência entre 

alimentação, temperamento e clima. Ou seja, a antiga noção de temperamentos não é 

abandonada em favor dos novos conhecimentos proporcionados pela química ou pela 

                                                 
320 Carpenter, Protein and Energy, 1.  

321 Ibid., 9. 

322 Ibid. 

323 Diniz, 4. 

324 Brito, 33.  
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fisiologia experimental, mas, antes, readequada para caber num novo quadro teórico, 

bastante complexo e repleto de controvérsias (como bem pudemos notar), que tenta dar 

sentido, a partir das ―novas ciências‖, aos fenômenos da nutrição durante praticamente 

todo o século XIX.  

Assim, com relação à nova divisão das substâncias alimentares proposta por Liebig, 

o médico Cunha (1850) enfatiza essa relação, depois de ponderar quimicamente sobre as 

carnes de vaca, porco e cordeiro: 

 

―Nenhuma destas carnes póde ser exclusivamente preferida para a 

alimentação, por quanto a sua escolha deve estar subordinada á 

constituição e temperamento dos indivíduos, á profissão que exercem e 

aos climas.‖325  

 

E também Diniz (1853): ―Os seus alimentos [do homem] varião conforme os 

climas, por quanto nos paizes quentes procura-se de preferência os alimentos vegetaes e 

nos frios, os alimentos animaes.‖326 

Já apontamos para essa readequação da noção dos temperamentos em nossa 

dissertação, com relação à obra Elementos de Hygiene.327 O que vale frisar aqui é que essa 

―antiga‖ noção, ainda conectada à (e, porque não, reforçada pela) não menos antiga 

concepção da influência do clima sobre a saúde e a doença, continua a fazer sentido 

―apesar‖ das ―novas‖ explicações sobre os fenômenos nutritivos.  

                                                 
325 Cunha, 13. 

326 Diniz, 4. 

327 Couto, ―Alimentação no Brasil e em Portugal,‖ 40-43. 
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Essas relações, ainda, parecem ganhar novo fôlego à luz das questões que envolvem 

a adaptação de estrangeiros aos trópicos (sua aclimatação328), fundamental no Brasil a partir 

de 1850, por conta da proibição do tráfico negreiro e a resultante escassez de mão-de-obra. 

―Os conselhos dos hygienistas aos indivíduos que emigram, dizem respeito: ao modo de 

viagem, á habitação, á alimentação e ás vestimentas, conselhos que bem observados são de 

grande vantagem, e offerecem uma garantia de acclimamento‖329, diz o médico Joaquim 

Bernardes Dias, em 1872. Ou, como bem resume a estudiosa Deborah Neill: ―As 

experiências europeias nos trópicos contribuiu significativamente nos debates nutricionais, 

porque essas experiências pareciam sugerir que não era somente o que as pessoas comiam, 

mas onde elas comiam, que importava á sua saúde.‖330 

Nesse sentido, o milho, embora nutritivo no contexto europeu, não era 

aconselhado por alguns médicos como adequado em outros climas: ―(...) e quanto ao milho 

(...), julgamos comtudo que no nosso clima, onde é necessario uma alimentação mais 

animalisada, se não póde fazer uso exclusivo destas substancias (...)‖331. 

Os médicos eram claros nas recomendações sobre o tipo de dieta mais adequado ao 

clima tropical. Num clima quente, diziam eles, os órgãos digestivos são fracos, embora a 

circulação seja mais violenta e acelerada, assim como os centros nervosos. O aparelho 

secretório também é estimulado pelo calor. Considerando a presença da umidade, porém, 

muitos indivíduos, em vez de apresentarem circulação ativa, eram mais lânguidos, de pulso 

fraco. São os de caráter linfático, afirmam, e a eles, é recomendado o uso de bebidas 

                                                 
328 ―Dá-se o nome de acclimamento, ao complexo de modificações physicas que se operam nas condições de 
saúde, sob a influencia da mudança de clima e das quaes resulta para o estrangeiro, a possibilidade de viver e 
resistir ás moléstias, tanto como os indigenas.‖ Dias, ―Do Acclimamento das Raças em Geral,‖ 39. 

329 Dias, 41. 

330 Neill, ―Finding the ‗Ideal Diet‘,‖ 8.  

331 Cruz Jobim, ―Sobre as Molestias que mais Affligem a Classe Pobre do Rio de Janeiro,‖ In Revista Medica 
Brasiliense, 1841, citado em Santos Junior, 14.  
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alcoólicas, ―pois os tonicos e excitantes tem sido preconisados em todos os tempos a taes 

individuos‖.332  

As bebidas alcoólicas, por exemplo, não deveriam ser suprimidas aos negros: a 

explicação era a de que, como eles vinham de zonas tórridas, onde as secreções tinham 

maior intensidade, eles precisavam de excitantes no Brasil, que era menos quente, para 

ressarci-los das perdas sofridas.333 Os que vêm dos climas frios para o Rio de Janeiro, 

entretanto, não devem usar delas.  

Mas ainda existe um terceiro elemento nessa complexa equação, que é o hábito. 

―Não esqueçamos nunca que o habito transforma-se em uma verdadeira necessidade,‖ diz 

Souza Lima.334 Assim, se o ―estomago privado deste excitante que se lhe tinha tornado 

habitual, é já de alguma sorte appropriado, necessariamente se resentiria, a digestáo 

portanto indubitavelmente se havia de perturbar, e d‘ahi o nascimento de enfermidades 

diversas‖.335    

Vemos, assim, extensas linhas de pensamento, que pertecem a um passado distante, 

ainda ativas e penetrantes na ebulição das novas ideias sobre alimentação em pleno século 

XIX  

 

 

 

 

 

                                                 
332 Souza Lima, 33-4. 

333 Ibid., 36.  

334 Ibid. 

335 Ibid. 
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AS RELAÇÕES DO GOSTO E DA GASTRONOMIA COM A CIÊNCIA 
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“Satisfazer em tempo, e com frugalidade seu appetite, sem  

o provocar (...); eis as leis dieteticas, á que o homem são se 

 deve cingir, para, por um meyo tão singelo, prevenir as molestias,  

conservar a saude, e dest‘arte chegar á longevidade” 

Oiticica,―Sobre o Regimen Alimentar do Homem no Estado de Saude‖ (1844), 33-4 

 

4.1. Justus von Liebig e os livros de cozinha 

 

A partir de 1844, Liebig publicou diversos artigos e livros relacionados à 

alimentação, sendo o mais importante deles traduzido para o inglês como Researches on the 

Chemistry of Food e publicado na Inglaterra em 1847. Neste trabalho, Liebig declara que as 

substâncias mais importantes para a nutrição estavam nos líquidos da carne, e eram 

perdidas durante a fervura ou quando assados. Assim, recomendava o beef tea, um caldo frio 

composto pelos sucos da carne e por água, valioso restaurativo. Se fosse fervido, formaria 

um extrato concentrado que poderia ser reconstituído numa sopa, adicionando-se água 

fervente. O beef tea era particularmente indicado para doentes e trabalhadores.336 

Muitos hospitais adotaram as recomendações dietéticas de Liebig para pacientes 

convalescentes. Em 1865, apareceu no mercado um extrato de carne comercializado pelo 

próprio químico alemão, e que teve enorme impacto na Europa. Com o consentimento de 

Liebig,337 Georg Christian Giebert (?-1874), engenheiro alemão que construíra ferrovias no 

Brasil e no Uruguai, montou naquele ano em Londres, após uma experiência de venda do 

produto em pequena escala, a empresa Liebig Extract of Meat Company. A companhia 

rapidamente montou subsidiárias em cidades europeias, assim como nos EUA, na Austrália 

e na América Latina, e se tornou, no final do século XIX, uma das maiores empresas de 

                                                 
336 Smith, ―JUSTUS LIEBIG,‖ in Arndt, 241; Brock, Justus von Liebig: The Chemical Gatekeeper, 222.   

337 Ao permitir à companhia usar seu nome, Liebig recebeu uma larga quantia em dinheiro e a diretoria, bem 
como um salário. Smith, ―JUSTUS LIEBIG,‖ in Arndt, 241. 
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criação de gado do mundo. O extrato de carne era um fluido espesso, marrom-escuro, com 

aroma potente e que poderia ser facilmente reconstituído em bebidas, sopas e outras 

receitas. Sua garantia de qualidade, portabilidade, conveniência e nutrição pareciam oferecer 

uma solução para os milhares de europeus que não podiam consumir carne.338 

O historiador Mark Finlay e o historiador da ciência William Brock destacam a 

presença das ideias de Liebig em livros de cozinha da segunda metade do século XIX.339 

Outras informações dão conta de que a Liebig Extract of Meat Company também 

promoveu seu produto a partir de receituários. Entre estes, a empresa publicou em 1870, 

em inglês e alemão, o livro Improved and Economic Cookery, da autoria da escritora de cozinha 

Henriette Davidis (1801-1876). Em 1876 foi a vez de Modern Cookery: Liebig Company’s 

Extract of Meat: A Collection of Recipes for Rich and Poor, cuja versão norteamericana — Liebig’s 

Company’s Cookbook: One Hundred Ways to Use Liebig Company Extract of Beef. A Guide for 

American Housewives — foi lançada em 1893, compilada por Maria Parloa (1843-1909). Liebig 

Company’s Practical Cookery Book apareceu no mesmo ano, elaborado pela autora de livros de 

cozinha Hannah M. Young (1858-1949). Em 1897, a companhia republicou o livro, 

mudando seu nome para Lemco Cookery Book.340  

Finlay, entretanto, enquadra a influência de Liebig nos livros de cozinha tomando a 

perspectiva de que foi a partir de meados deste mesmo século que as ideias médicas e 

químicas penetraram nos livros de cozinha, anteriormente voltados para a cultura do gosto 

e do entretenimento:  

                                                 
338 Finlay, ―Early Marketing of the Theory of Nutrition,‖ 49 e 58. Para a história da Liebig Extract of Meat 

Company, do processo de elaboração do extrato de carne e do contexto da época, cf. Brock, 224-33. A 
norteamericana Sarah Hale (1788-1879), uma das mais influentes mulheres dos Estados Unidos no século 
XIX, comenta em seu popular The Good Housekeeper (1839) que a comida animal ―fortalece a razão ou o 
cérebro, o órgão da mente, melhor do que vegetais podem fazer.‖ Laudan, ―Power Cuisines,‖ 4, e Longone, 
―SARAH JOSEPHA HALE,‖ in Arndt, 198.  

339 Finlay, ―Early Marketing,‖ 54-5, e Brock, 233-8. 

340 Smith, ―JUSTUS LIEBIG,‖ in Arndt, 240-2. Uma edição fac-símile da obra Lemco Cookery Book foi 
republicada em 1999 pela Southover Press (cf. bibliografia). 
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―Antes da década de 1850 os típicos livros sobre comida e cozinha 

haviam focado no gosto, na cultura do jantar e no entretenimento. Em 

meados do século, entretanto, o pensamento médico e químico penetrou 

claramente nos livros de cozinha.‖341 

 

Nossa discordância em relação a tal posicionamento, semelhante ao de Flandrin 

(conforme já apontado no capítulo 1), é discutida ao longo de todo esse trabalho e é, 

mesmo, o ponto central de nosso estudo. A divergência quanto a esse tipo de afirmação foi 

apontada, também, em nossa dissertação de mestrado, em tópicos que analisam, por 

exemplo, as antigas concepções sobre a digestão, entendida como um cozimento natural do 

organismo.342  

De acordo com Finlay, Manual of Domestic Economy, de John Henry Walsh, Chemishe 

koch, de Hermann Klencke, e Mrs. Hale’s New Cook Book abraçam as teorias químicas de 

Liebig ou relacionam a cozinha à química.343 Nossa proposta de análise já mostrou que a 

penetração de ideias científicas em livros dedicados à ―arte‖ culinária — quer estejam elas 

relacionadas a antigas concepções dietéticas, quer conectadas a noções mais ―modernas‖, 

envolvendo a química e sua relação com os processos nutricionais — não é um fenômeno 

restrito ao século XIX nem, tampouco, está desconectada da ―cultura do gosto‖. 

É sobre essas relações que nos debruçaremos mais de perto daqui por diante, 

enfatizando, ainda, não apenas a penetração das concepções de Liebig nesses receituários, 

mas também a entrada das ideias químico-médicas que envolviam as discussões sobre 

aquilo que deveria ser considerado nutritivo e, portanto, saudável.  

                                                 
341 Finlay, ―Early Marketing,‖ 54-5.  

342 Cf. essa discussão em Couto, ―Alimentação no Brasil e em Portugal,‖ 28-35.  

343 Ibid., 55. 
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Mas, para isso, é necessário introduzir a literatura culinária produzida no século 

XIX e o contexto em que se deu a elaboração dessas obras, particularmente na França, país 

que inicia sua produção moderna e diversificada. 

 

4.2. A cultura do gosto francês 

 

Embora possamos buscar traços das artes culinárias no ocidente desde a 

Antiguidade, é consensual entre pesquisadores da alimentação – historiadores, sociólogos e 

antropólogos — que a gastronomia, considerada como um fenômeno social moderno, foi 

instituída no início do século XIX na França.344 A referência padrão para o surgimento 

moderno do termo ―gastronomia‖ é um poema de Joseph de Berchoux, publicado em 1801 

— La Gastronomie, ou l’homme des champs à table —, seguido do emprego da palavra 

―gastrônomo‖ dois anos depois, designando ―um novo status social para o consumidor de 

comida finamente elaborada‖345. 

É neste período, diz a pesquisadora Priscilla P. Ferguson, que ―as artes culinárias 

moveram-se para a esfera pública e adquiriram a consciência pública que justifica sua 

identificação como ‗campo gastronômico‘‖. O campo culinário, segundo a autora, será 

então estruturado a partir da distinção entre seu produto material — a comida, os pratos e 

as refeições — e seus subprodutos críticos, intelectuais ou estéticos, que discutem, avaliam 

e debatem o produto original. Assim, a gastronomia construiu sua modernidade a partir 

                                                 
344 Ferguson, ―A Cultural Field in the Making,‖ 599-600 e 610. Este artigo aborda a noção de campo de 
estudo em sociologia, tomando como estudo de caso a gastronomia. 

345 Ibid., 602. Utilizando as palavras como indicadores socioculturais e tomando dicionários como 
repositórios de convenções, de acordo com os preceitos de Norbert Elias, a autora lembra que, embora os 
franceses sejam gourmands desde o século XIV, e gourmets modernos desde o XVIII, foi somente no século 
XIX que eles se tornaram gastrônomos. A palavra gastronomie, diz Ferguson, apareceu pela primeira vez em 
francês em 1623, como tradução do grego de um poema (perdido) do filósofo epicurista e sábio culinário 
Archestratus. Mas a autora lembra: ―O que é importante é o papel que a gastronomia e seus derivativos 
passaram a desempenhar, rapidamente, designando uma prática que foi percebida como nova.‖  



115 

 

desses discursos em torno da cozinha e do comer — ou, mais especificamente, por meio de 

textos que, fixando o produto culinário (cuja natureza é transitória) e dando-lhe existência 

além da esfera imediata de sua produção, funcionaram como ―agentes-chave na 

socialização do desejo individual e na redefinição do apetite em termos coletivos‖346.  

Vários fatores contribuem para a construção da gastronomia como um advento 

moderno. Entre a última década do século XVII e meados do século XVIII — após um 

período marcado pela ausência de novos títulos culinários franceses (apenas com 

reimpressões de antigos compêndios) —, uma nova geração de receituários de cozinha 

começa a vir a público na França.  

Tais obras, editadas por chefs como François Marin (La Suite des dons de comus, 

1742), Menon (Le Nouveau traité de cuisine, 1739) e Vincent La Chapelle (The Modern Cook, 

1733),347 refletem o estabelecimento mais consistente da nova cozinha francesa que se 

estabelece em meados do século XVII, direcionada para a corte e para ocasiões especiais.348 

Entretanto, no final do século XVIII, os autores franceses de livros de cozinha ampliam 

seu público leitor, escrevendo para uma audiência burguesa.349 Ao mesmo tempo, a elite 

francesa adota novas condutas sociais que passa a funcionar como símbolos de 

―civilidade‖, reproduzidos em e transportados por meio de livros de etiqueta a um âmbito 

internacional.  

No final do século XVIII, um pouco antes da Revolução Francesa, emergem na 

França os restaurantes (em moldes semelhantes aos de hoje) e, neles, o chef que, 

anteriormente alocado nas casas de reis e de nobres, passará a cozinhar para um público 

                                                 
346 Também de acordo com Ferguson, ―a construção cultural que conhecemos hoje como cozinha francesa é, 
em grande parte, a consumação deste discurso, e foi este discurso, assegurado em textos, que consolidou a 
gastronomia como um campo‖. Ibid., 610-1.  

347 O título da obra, The Modern Cook, se explica porque ela foi publicada primeiramente em inglês, em 1733, 
sendo traduzida para o francês dois anos depois. 

348 Mennell, All Manners of Food, 76; Hyman & Hyman, ―La Chapelle and Massialot,‖ 44. 

349 Mennell, All Manners of Food, 83. 
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pagante. Surge, também, a figura do gastrônomo, que deixará suas impressões em guias 

gastronômicos e tratados sobre o gosto, obras que, ao lado de livros de cozinha e de 

dicionários relativos ao assunto, irão compor a variada gama de textos em que se imprimirá 

o discurso gastronômico.350  

As raízes do termo gastronomia e sua definição estabelecida em dicionários 

franceses do século XIX já apontam para a explicação do consumo alimentar tanto em 

termos de uma arte como de uma ciência. A Larousse define gastronomia como uma arte 

que merece andar ao lado da literatura e que é, mais do que qualquer outra paixão, 

suscetível de raciocínio e de administração.351 De acordo com Ferguson, ―como ciência, a 

gastronomia, fiel à sua etimologia, tem suas leis [nomos] e suas regras. Com gastronomie e 

gastronome, a invocação da ciência — no sentido tradicional do termo — tornou-se o 

caminho preferido‖. Enfatizando o conhecimento, a gastronomia separou definitivamente 

a ―fome‖ do ―gosto‖, civilizando o apetite.352  

O gosto não está, portanto, desvinculado de parâmetros de ordem científica como 

dá a entender boa parte da historiografia.353 Tanto a literatura médica quanto a variada 

literatura gastronômica produzida no século XIX oferecem, com frequência, uma 

articulação entre o gosto, as regras higiênicas e os conhecimentos químicos que indicam os 

critérios daquilo que se deve comer. Essas relações entre o gosto e a ciência ganham sua 

                                                 
350 Mennell, All Manners of Food, 266-7.  

351 Ferguson, ―The Belly Talk,‖ 3. 

352 Ibid. 

353 Em sua pesquisa sobre a origem do restaurante na França, Rebecca Spang assim se coloca: ―Ao se 
posicionarem na intersecção semiculta da ciência e da culinária, os primeiros restaurateurs utilizaram tradições 
muito antigas que uniam os dois campos e, mais imediatamente, respondiam aos ataques à arte culinária feitos 
pelo comércio médico profissional do Antigo Regime. Séculos antes, a arte culinária e a medicina caminharam 
juntas, quase como dois ramos da química; a Idade Média e o Renascimento mal distinguiam o conhecimento 
médico do culinário e os manuscritos combinavam freqüentemente receitas e medicamentos. Durante a 
década de 1700, entretanto, os médicos (como os boticários e cirurgiões) cada vez mais davam ênfase a seu 
conhecimento científico especializado e se distanciavam da cozinha‖. Spang, 43. Grifo nosso. 



117 

 

máxima expressão na obra Physiologie du goût,354 do magistrado francês Jean-Anthelme 

Brillat-Savarin (1755-1826).   

 

4.3. Brillat-Savarin e a construção científica do gosto     

 

Para estudiosos em geral, Physiologie du goût está incluído entre os principais tratados 

do século XIX que discutem a questão do gosto. Pois é na França que se inicia a produção, 

como vimos, de textos modernos que analisam esta questão. Physiologie du goût surgiu 

anonimamente em 8 de dezembro 1825, dois meses antes da morte de seu autor. Desde 

então, teve várias edições, em diversas línguas.355 A obra divide-se em capítulos, a maior 

parte deles denominados ―meditações‖. Antes das meditações (30, no total), estão 

elencados 20 aforismos — frases que, ao longo do tempo, se tornaram a parte mais famosa 

da obra —, um diálogo entre o autor e seu amigo, o médico Anthelme Richerand, uma 

―biografia‖, que, na verdade, faz um elogio aos médicos de sua época, e um prefácio. Ao 

final, uma seção dedicada a variedades.356  

Os temas considerados relevantes são tratados a cada ―meditação‖. Nelas, o autor 

se ocupa, por exemplo, dos sentidos; da definição e das características do gosto; da origem, 

definição e objetos dos quais se ocupa a gastronomia; do apetite; dos alimentos em geral; 

de alimentos específicos; de técnicas culinárias (onde expõe sua ―teoria da fritura‖); de 

manifestações fisiológicas (como a sede); das bebidas em geral; dos gastrônomos; de 

processos fisiológicos (como a digestão), do sono, do repouso e da influência da dieta 

                                                 
354 O título completo da obra é Physiologie du goût ou méditations de gastronomie transcendante, ouvrage théorique, 
historique et à l’order du jour, dédié aux gastronomes parisiens par un professeur, membre de plusiers sociétés littéraires et 
savantes. Cf. Anexo 2, para a capa da edição de 1848. 

355 Mennell, All Manners of Food, 268, e McGee, The Curious Cook, 271. 

356 Neste capítulo estão relacionadas histórias e memórias sobre, por exemplo, a estada do magistrado em 
Nova York (―vitória nacional‖), uma receita de omelete (―a omelete do cura‖),  um prato de enguia, um  prato 
de linguado, entre outros.   
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sobre essas condições; da obesidade e seu tratamento; da história da culinária; dos 

restaurateurs.  

É interessante notar, entretanto, que, mesmo considerada representante de um 

novo gênero literário, a obra relaciona temas à alimentação — como o sono, o repouso e as 

relações com o moral do homem — que fazem lembrar antigos tratados de higiene e 

dietética.357 Um exemplo da continuidade, em obras consideradas ―modernas‖, de antigas 

referências, bem como da complexidade da construção de novos ―modelos‖ de 

pensamento.358 

 O público ao qual Savarin dedica sua obra é variado, embora culto, a julgar pelo 

seu estilo, mais literário, e pela série de anedotas e memórias, uma tentativa, talvez, de 

abranger um rol mais amplo de leitores. 

 

―Fiz o que estava em meu poder para escapar a essa crítica [a de ser 

tedioso]; apenas rocei de leve os assuntos que poderiam ser criticados; 

semeei meu livro de anedotas, entre as quais algumas que me são 

pessoais; deixei de lado um grande número de fatos extraordinários e 

singulares, que uma sã crítica manda descartar; despertei o interesse ao 

tornar claros e populares alguns conhecimentos que os sábios pareciam 

ter reservado para si mesmos. Se, apesar de tantos esforços, não 

apresentei a meus leitores ciência fácil de digerir, ainda assim dormirei 

tranquilo, na certeza de que a maioria me absolverá pela intenção.‖359  

 

                                                 
357 Vide, por exemplo, as obras Le Thresor de santé, de 1607, Anchora Medicinal  [1721], do português Francisco 
da Fonseca Henriquez, médico de D. João V, e a segunda edição da obra de Francisco de Mello Franco, 
Elementos de Hygiene [1819].  

358 Para a questão da continuidade de modelos antigos em obras modernas, cf., por exemplo, Alfonso-
Goldfarb & Ferraz, ―‗Experiências‘ e ‗Experimentos‘ Alquímicos e a Experimentação de Hermann 
Boerhaave,‖ 11-42. 

359 Para este trabalho, foi utilizada a edição em português, publicada pela Companhia das Letras, e cotejo 
parcial com a edição original francesa. Daqui em diante, serão oferecidas as páginas das duas obras. Brillat-
Savarin, A Fisiologia do Gosto, 26; [Brillat-Savarin], Physiologie du goût [1826], 1: 35-6. 
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 Mas, a nosso ver, Physiologie du goût destaca-se, principalmente, pela riqueza de 

referências à ciência de seu período, e pela articulação desses conhecimentos às 

considerações sobre o gosto. Referências estas que, na análise de alguns historiadores, 

parecem ter importância secundária diante do aspecto mais anedótico, memorial ou mesmo 

histórico da obra.  

Pelos cálculos do estudioso em alimentação e química Harold McGee, um terço do 

livro de Savarin dedica-se à química e à fisiologia dos alimentos e do ato de comer. O 

restante é uma combinação de aforismos, anedotas e memórias — daí a acepção literal do 

termo Physiologie, utilizada por seus contemporâneos no sentido mais literário, ou seja, o de 

―retrato‖.360  

No entanto, o filósofo e autor Jean-François Revel, no prefácio de uma das edições 

francesas recentes da obra, acredita que ela se apresenta como um tratado de fisiologia e 

química, anunciando ―uma explicação racional e sistemática das causas fundamentais das 

sensações gustativas em relação à preparação de alimentos‖, mas que, na realidade, trata das 

memórias do autor: 

 

                                                 
360 McGee, apud Davidson, Oxford Companion to Food, 106. Ao analisar o fenômeno das ―physiologies‖, 
Sieburth calcula que, entre os anos 1840 e 1842, foram publicadas 120 ―Fisiologias‖ (num total de 500 mil 
exemplares) na França — ou seja, pequenos volumes ilustrados e comercializados sob o título genérico de 
―Physiologie‖, que faziam um inventário dos tipos sociais contemporâneos, inventário este derivado dos 
estudos de costumes que se popularizaram com o aumento do público leitor urbano. Assim, a veia cômica 
destas fisiologias é vinculada à crescente popularidade de comédias de costumes e jornais satíricos do começo 
do século XIX. Para o autor, portanto, o termo ―physiologie‖ expresso nesse tipo de literatura parece derivar 
mais desta vertente do que da noção, também evocada pelo termo, de ―uma tradição do materialismo 
médico‖ que ―afirma a convicção de que os traços exteriores do homem são os signos infalíveis de seu ser 
interno‖. Portanto, considera Sieburth, se no caso das Fisiologias que fizeram sucesso nos anos 1840, tratava-
se de ―misturas híbridas de tratados de saber viver, manual educativo, guia turístico‖, o livro de Brillat-Savarin 
(cuja ―viabilidade comercial havia sido comprovada‖, ao lado de outro sucesso editorial de 1830 — a 
Physiologie du marriage, de Balzac) parece inserir-se num empreendimento mais científico. E, conclui ele, 
―embora as fisiologias possam parecer parodiar e, assim, desvalorizar o empreendimento classificatório das 
ciências naturais, não há nada de, nem mesmo vagamente, subversivo em seu humor‖. Sieburth, ―Une 
idéologie du lisible: le phénomène des ‗Physiologies‘,‖ Romantisme, 40 e 46. Pode ser a esse caráter cômico, 
aparentemente proeminente nessa literatura em torno dos anos 1840, que Revel se refere em suas 
considerações sobre o livro de Savarin.   



120 

 

―De fato, Physiologie du goût não é um livro de culinária (...). De fato, 

Physiologie se apresenta como uma obra sobre os princípios gerais da 

‗gastronomia‘ (naquela época, a palavra tinha acabado de ser extraída do 

grego). A meditação II, ‗Do gosto‘, e a meditação 3, ‗Da gastronomia‘, se 

lêem como um tratado de fisiologia – no sentido literal do termo – e de 

química. O autor é um magistrado que também se pretende químico e 

que deve sê-lo, de certa forma. Ele enuncia uma explicação racional e 

sistemática das causas fundamentais das sensações gustativas em relação 

à preparação dos alimentos. Mas, na verdade, a Physiologie du goût é um 

apanhado de lembranças. São as memórias do autor. É um livro dentro 

de um falso livro, um apanhado de historinhas reunidas em missal – sem 

que nunca se admita abertamente que não seria um missal (...)‖361 

 

As memórias, assim como as anedotas, são, de fato, parte integrante, volumosa e 

importante da obra, e indicam um estilo do autor que será reproduzido nos escritos dos 

gastrônomos que irão sucedê-lo.362 Mas as diversas passagens que fazem referência aos 

conhecimentos científicos da época, mais do que apontar para a erudição do autor — 

claramente fascinado pelas ciências —, mostram sua proposta de incluir o gosto num 

―enquadramento científico‖, buscando para isso, munir-se de conhecimentos químicos e 

fisiológicos de sua época que o ajudam a conceituar e forjar categorizações, ―experiências‖ 

e teorias para fundamentá-lo.  

De fato, McGee, que faz uma apreciação dos aspectos científicos contidos no livro 

do magistrado francês, alerta para o fato de que, ―estranhamente, a fisiologia de seu 

                                                 
361 Revel, apresentação em Brillat-Savarin, Physiologie du goût [1982], 7. 

362 Spang, 203. Segundo a autora, ―(...) esse trabalhos mais recentes baseavam-se no agradável Physiologie du goût 
de Jean-Anthelme Brillat-Savarin (1826) para dar o tom. Enquanto o texto de Grimod [cf. nota 391 sobre o 
autor] havia devorado tudo de Paris (...), Brillat-Savarin reposicionou as alegrias do jantar dentro dum 
continuum de prazeres e passatempos, descrevendo um sentido do paladar eminentemente compatível com 
outras virtudes sociais. A busca pela ‗boa comida‘ deixou de ser uma obsessão por estruturar a vida, por 
moldar o mundo, e se tornou um passatempo divertido de um magistrado avuncular‖.  
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Fisiologia tem sido negligenciada por seus admiradores‖363. Mas o resgate da ciência na obra 

de Savarin feito por McGee parece anacrônica, pois ao tecer considerações sobre o 

osmazoma364 — substância sobre a qual se debruçaram vários estudiosos da época e 

também empolgou Brillat-Savarin — ele afirma que ―esses químicos estavam errados, mas 

que a história ilustra a filiação estreita entre a bioquímica e a cozinha.‖ Talvez, então, 

uma abordagem mais abrangente da obra de Brillat-Savarin, reeditada continuamente há 

mais de 180 anos, seja aquela que se aproveita destas duas considerações e sugere que o 

autor utilizou-se do duplo sentido do termo ―physiologie‖.  

 

4.3.1. A fisiologia de Fisiologia do Gosto  

 

Se os sentidos ―são os órgãos por meio dos quais o homem se põe em relação com 

os objetos exteriores‖365, diz Savarin, ―o gosto é aquele de nossos sentidos que nos põe em 

contato com os corpos sápidos, por meio da sensação que causam no órgão destinado a 

apreciá-los‖366. Recorrendo a uma interessante metáfora ao aliá-lo ao olfato — que, 

segundo ele, não tinha sido apreciado com justiça pelos autores que lhe caíram nas mãos —

, ele diz: ―Estou tentado a supor que o olfato e o gosto formam um único sentido, do qual 

a boca é o laboratório e o nariz a chaminé‖367. 

Também para Savarin: 

 

                                                 
363 McGee, The Curious Cook, 269. O autor se refere ao sentido literal e moderno do termo fisiologia, ou seja, 
ao estudo dos processos orgânicos. 

364 Em 1816, Louis-Jacques Thénard (1777-1857) identificou o princípio ativo osmazoma, tido como um 

princípio alimentar fundamental a partir do qual se elaboram extratos, concentrados e tabletes de carne. 
Csergo, ―Entre Faim Legitime et Frénésie,‖ 5. Brillat-Savarin faz referência a esse princípio (sem citar autores 
que sobre ele se debruçaram) ao tratar dos alimentos, considerando que ―o maior serviço prestado pela 
química à ciência alimentar foi a descoberta, ou melhor, a compreensão precisa do osmazoma‖ e definindo-o 
como ―aquela parte eminentemente sápida das carnes que é solúvel em água fria, e que se distingue da parte 
extrativa, apenas solúvel em água fervente‖. Brillat-Savarin, A Fisiologia do Gosto, 70, e Csergo, 5. 

365 Brillat-Savarin, A Fisiologia do Gosto, 33.  

366 Ibid., 41. 

367 Brillat-Savarin, A Fisiologia do Gosto, 46; [Brillat-Savarin], Physiologie du goût [1826], 1: 74.  
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―O gosto, que tem por excitadores o apetite, a fome e a sede, é a base de 

várias operações que resultam no crescimento, desenvolvimento e 

conservação do indivíduo, e na reparação de suas perdas causadas pelas 

evaporações vitais.‖368  

 

É clara, aqui, a referência do autor aos preceitos higiênicos, mantidos nas 

discussões médicas do século XIX conforme vimos nos capítulos anteriores. Também de 

acordo com Savarin, o gosto pode ser considerado sob três aspectos: 

 

―No homem físico, é o aparelho por meio do qual ele aprecia os sabores. 

Considerado no homem moral, é a sensação que o órgão impressionado 

por um corpo saboroso desperta no centro comum; enfim, considerado 

em sua causa material, o gosto é a propriedade que tem um corpo de 

impressionar um órgão e de fazer nascer a sensação.‖369  

 

O gosto tem, também, dois usos principais: um deles é o de ajudar o homem a 

escolher, entre as diversas substâncias oferecidas pela natureza, aquelas que são mais 

apropriadas para nutrir. O outro é que ―ele nos convida, pelo prazer, a reparar as perdas 

contínuas decorrentes da ação da vida‖.370  

 Savarin segue examinando o mecanismo da degustação, ou seja, a ―mecânica do 

gosto‖, tema do sétimo item de sua segunda meditação. Nela, participam a língua e suas 

papilas, as bochechas (que fornecem a saliva), o palato, as fossas nasais (sobre estas últimas, 

destaca que ―os fisiologistas talvez não tenham insistido o suficiente‖) e as gengivas.371  

                                                 
368 Ibid., 41 (I: 63). 

369 Ibid., 42 (I: 65). 

370 Ibid., 42 (I: 66).  

371 Ibid., 42-3 (I: 66).  
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Assim, o gosto é, ao mesmo tempo, uma percepção e um ―órgão‖, definido tanto 

em seu aspecto físico quanto químico. Para ilustrar seus argumentos, Savarin parece 

espelhar-se no modelo adotado em trabalhos médicos da época: nas teses cariocas, por 

exemplo, após as discussões sobre as febres (seu histórico, conceito, tratamento, causas 

etc.), os médicos costumavam ilustrar sua explanação com casos clínicos, ou seja, a partir 

das observações que faziam dos pacientes. Isso talvez possa explicar parte das 

―historinhas‖ de que fala Revel: sobre a mecânica do gosto, por exemplo, Savarin relata o 

caso do homem que conheceu em Amsterdã e que teve a língua cortada por argelinos mas 

que ―tinha conservado razoavelmente o gosto‖372.  

E aqui, pouco importa se o autor realmente conheceu, se o fato lhe foi relatado ou 

se esse homem realmente existiu. O que importa, parece, é enriquecer o texto com 

exemplos e, assim, tornar ―mais inteligíveis‖ seus argumentos que pretendem estruturar 

―cientificamente‖ o gosto e a gastronomia. 

A gastronomia, por sua vez, ―é o conhecimento fundamentado de tudo o que se 

refere ao homem, na medida em que ele se nutre‖. Seu objetivo, diz o autor, ―é zelar pela 

conservação dos homens, por meio da melhor nutrição possível‖373.  

A origem da gastronomia, portanto, veio com os ―homens de ciência‖. E, com seu 

estilo ―amável‖ e ―alegre‖, como bem notou Revel, faz um resumo da passagem da 

culinária (arte) à gastronomia (ciência):   

 

―Certamente, enquanto a preparação da comida foi exclusivamente 

confinada a servidores pagos, enquanto seu segredo permaneceu nos 

subterrâneos, enquanto apenas os cozinheiros dominaram essa matéria 

(...), os resultados de tais trabalhos não foram mais que os produtos de 

                                                 
372 Ibid., 43 (I: 67-8).  

373 Ibid., 57 (I: 97). 
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uma arte. Mas enfim, demasiado tarde talvez, os homens de ciência se 

aproximaram. Examinaram, analisaram e classificaram as substâncias 

alimentares, reduzindo-as a seus elementos mais simples. Sondaram os 

mistérios da assimilação; e seguindo a matéria inerte em suas 

metamorfoses, viram como ela podia adquirir vida.‖374  

 

Tais são as circunstâncias que precederam o advento da gastronomia, ―uma nova 

ciência, que nutre, restaura, conserva, persuade, consola e (...) contribui ainda mais para a 

força e a prosperidade dos impérios‖375. Porque, então, ―mediante princípios seguros‖, a 

gastronomia atinge seus objetivos:376  

 

―É a gastronomia que fixa o ponto de esculência377 de cada substância 

alimentar (...). É também a gastronomia que classifica estas substâncias 

segundo suas qualidades diversas, que indica as que podem se associar 

(...), distingue as que devem ser a base de nossas refeições daquelas que 

são apenas acessórios, e também daquelas que, já não sendo mais 

necessárias, são, no entanto, uma distração agradável, e se tornam o 

acompanhamento indispensável da confabulação convivial.‖378 

 

4.3.2. A química do gosto  

 

Do que foi exposto nota-se que, para Savarin, o gosto tem como ciências acessórias 

a anatomia e a química. E é principalmente a partir desta última que ele tentará conferir ao 

                                                 
374 Ibid., 56 (I: 95-6).  

375 Ibid., 53 (I: 91).  

376 Ibid., 57 (I: 97).  

377 Esculência: qualidade de esculento (1. Que alimenta; alimentício, nutritivo. 2. Que serve de alimento). 
Houaiss, Novo Aurélio Século XXI, 802. 

378 Brillat-Savarin, A Fisiologia do Gosto, 58-9; [Brillat-Savarin], Physiologie du goût [1826], 1: 101. 
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gosto um estatuto científico. Esta ênfase na química como explicação do gosto pode ser 

justificada pela importância dessa área de conhecimento na época de Savarin.  

Para Alfonso-Goldfarb e Ferraz, a teoria elaborada por Antoine Lavoisier (1743-

1794) tomou a forma ―de um mito na própria época de seu nascimento‖, ―principalmente 

pelo novo status que aparentemente emprestara à química que, sob a roupagem da nova 

nomenclatura, aparecia como a última e mais instigante das novidades científicas‖379. Entre 

ciências como a história natural e a física, Savarin destaca o papel da química para a 

gastronomia. De fato, para ele, a química é uma das ciências às quais a gastronomia se 

relaciona380. Sobre a química, diz o gastrônomo: 

 

―Desde que a química analítica tornou-se uma ciência segura, muito se 

descobriu acerca da dupla natureza dos elementos que compõem nosso 

corpo, e acerca das substâncias que a natureza parece ter destinado a 

reparar suas perdas.‖381 

 

É a química que define, por exemplo, o gosto como uma sensação. Diz Savarin:  

 

―Cinco ou seis opiniões foram expressas sobre a maneira como se opera 

a sensação do gosto; também tenho a minha, que é a seguinte: a sensação 

do gosto é uma operação química que se faz por via úmida (...), ou seja, é 

                                                 
379 Não cabe aqui uma discussão historiográfica sobre as origens da química moderna, nem um detalhamento 
da visão adotada pela historiografia contemporânea que desloca a imagem de Lavoisier do centro de uma 
revolução química, imagem essa mantida por quase dois séculos. Para mais detalhes, cf. Alfonso-Goldfarb & 
Ferraz, ―As Possíveis Origens da Química Moderna,‖ Química Nova, 63. 

380 Brillat-Savarin, A Fisiologia do Gosto, 58; [Brillat-Savarin], Physiologie du goût [1826], 1: 98. Além das ciências, a 
gastronomia tem também relação com a culinária, com o comércio e com a economia política. Nota-se, aqui, 
que a ligação da gastronomia com a história natural se dá por meio da ―classificação que faz das substâncias 
alimentares‖. Segundo o historiador da química R. Siegfried, muitos químicos, após aceitarem a nova teoria 
química, deixarão de lado o uso da classificação inerente à história natural para se utilizarem de uma 
classificação química. Apud Alfonso-Goldfarb & Ferraz, ―As Possíveis Origens da Química Moderna,‖ 67, 
nota 35. 

381 Brillat-Savarin, A Fisiologia do Gosto, 69; [Brillat-Savarin], Physiologie du goût [1826], 1: 122. 
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preciso que as moléculas sápidas sejam dissolvidas num fluido qualquer 

para poderem a seguir ser absorvidas pelas terminações nervosas, papilas 

ou sugadores, que forram o interior do aparelho gustativo (...)‖382  

 

Além disso, Savarin também acredita que a química trará maiores esclarecimentos 

no conhecimento dos fenômenos relacionados ao gosto. Ao final de uma reflexão sobre os 

sabores (que, aliás, ele considera como sendo infinitos), conclui: ―Os que vivem depois de 

nós saberão mais a respeito disso [do número de sabores]; e não há dúvida de que a 

química lhes revelará as causas ou os elementos primitivos dos sabores‖383. 

Assim, Brillat-Savarin está, por meio de sua obra, tentando mostrar que o gosto 

pode ser estudado experimentalmente, segundo os critérios da ciência de sua época. Nesse 

período, uma das características da ciência residia em seu caráter experimental, necessário 

para validar teorias. Ou seja, o estatuto de ciência — e aqui da ciência do gosto, desejada 

por Savarin —, só seria dado a partir de dados experimentais.  

 

4.3.3. Delineando o mapa do pensamento de Savarin 

 

A partir da observância da estrutura da obra Physiologie du goût, pode-se flagrar a 

intenção de seu autor, ou seja, a de transformar o gosto num objeto de investigação 

científica. Também, a partir da análise da montagem do conteúdo de sua obra, pode-se 

vislumbrar como o autor pretende chegar ao seu objetivo. 

Ao contrário do que acontece com o estudo dos textos antigos, em que uma das 

principais dificuldades está na identificação das fontes (geralmente não referenciadas 

explicitamente), a análise de um documento do século XIX é ―facilitada‖ pelo fato de que o 

                                                 
382 Brillat-Savarin, A Fisiologia do Gosto, 44. Embora Savarin se refira a opiniões, convém observar que, num 
trecho adiante, ele retifica o termo opinião, substituindo-o por teoria.   

383 Brillat-Savarin, A Fisiologia do Gosto, 45; [Brillat-Savarin], Physiologie du goût [1826], 1: 73. 
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autor, frequentemente, faz referências diretas às fontes utilizadas por ele ao longo de sua 

argumentação.384 

A partir do momento em que a ciência moderna toma um rumo institucional, os 

textos científicos começam a ser publicados em periódicos e avaliados por seus pares, o 

que se traduz numa ―limpeza textual‖. A obra de Brillat-Savarin não tem esse estatuto, já 

que foi elaborada para um público não-especializado. Tanto é que as histórias e anedotas 

que percorrem o livro e lhe emprestam um caráter mais informal parecem estar, ao 

contrário, na contramão desta tendência.  

De qualquer modo, a conduta geral do autor é a de fazer referências diretas a 

pensadores e estudiosos nas vezes em que pretende mostrar quais as últimas novidades 

científicas. Outras vezes, geralmente quando se refere a um estágio de conhecimento 

anterior sobre o tema em questão, Savarin não se preocupa em citar nomes. É o caso, por 

exemplo, de sua explanação sobre a digestão: 

 

―Por muito tempo se discutiu vigorosamente acerca da maneira como a 

digestão é feita no estômago, e para saber se ela se faz por cocção, 

maturação, fermentação, dissolução gástrica, química ou vital etc. 

Podemos encontrar um pouco de tudo isso, e o erro estava apenas em 

querer atribuir a um único agente o resultado de várias causas 

necessariamente reunidas.‖385  

                                                 
384 Não que isso signifique que a análise de um documento é tarefa fácil: além do conhecimento da linguagem, 
da literatura e da história geral do período a que ele pertence, deve-se tentar compreender, ainda, o 
comportamento do autor diante das fontes utilizadas e sua capacidade em relação ao assunto. Sobre a 
complexidade de se identificar fontes de textos antigos, contendo receituários, cf. Alfonso-Goldfarb & 
Jubran, ―Fuentes (Pseudo) Sabeans em Tratados de Hermética Árabe,‖ 19-30.  

385 Brillat-Savarin, A Fisiologia do Gosto, 187; [Brillat-Savarin], Physiologie du goût [1826], 1: 376. Note-se que esse 
tipo de argumento — ou seja, o de não atribuir uma só ―resposta‖ a fenômenos sobre os quais pairam muitas 
dúvidas — já se encontra difundido no meio médico e que, inclusive, será encontrado nas teses médicas 
estudadas no capítulo 2. Vejamos, por exemplo, o que diz Machado [1846] com relação ao estudo da morféia: 
―No meio da luta viva, profunda, e nunca interrompida, em que se achão os sistemas médicos, ora 
vencedores, ora vencidos depois de um reinado curto e ephemero (...), em que só podem mostrar o quanto 
são impotentes e inefficazes as doutrinas exclusivas, nós esperamos que elles serão um dia substituidos pelo 
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Depois de alguns parágrafos em que reproduz o mecanismo pelo qual se dá a 

digestão, termina: ―Por meio dessa explanação, que extraí dos melhores autores e despojei 

convenientemente da aridez anatômica e das abstrações da ciência (...)‖386. 

E, de fato, uma leitura mais atenta da obra Physiologie du goût indica que Brillat-

Savarin está sintonizado com as informações disponíveis acerca dos últimos 

desenvolvimentos da fisiologia e da química. Entre estas ―novidades‖ estão, por exemplo, o 

de transformação das substâncias orgânicas no organismo animal, ou animalização, ideia 

sobre a qual já discorremos no capítulo 3. No capítulo dedicado aos alimentos, Savarin faz 

referência à supracitada teoria:  

 

―Esses estudos tinham uma grande analogia entre si, uma vez que o 

homem é composto em grande parte das mesmas substâncias que os 

animais dos quais se nutre; e também era essencial pesquisar, nos 

vegetais, as afinidades que os tornam igualmente capazes de 

animalização.‖387  

 

O autor também tomou conhecimento da obra de Jean Antoine Chaptal (1756-

1832) — La Chimie appliquée à l’agriculture, de 1823 —, que havia sido publicada dois anos 

antes da publicação de sua Physiologie. Assim, ao tratar do açúcar europeu feito de beterraba 

e sua utilização como adoçante, Savarin diz: 

 

                                                                                                                                               
ecletismo, o qual submenttendo-os á joeira da razão e da observação, eliminará a parte, e colherá a verdade, 
que cada um d‘elles possa encerrar (...)‖. Machado, 9. 

386 Brillat-Savarin, A Fisiologia do Gosto, 187; [Brillat-Savarin], Physiologie du goût [1826], 1: 376. 

387 Ibid., 70 (I: 122).  
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―Quando o suco de beterraba entrou no comércio, as pessoas que são 

parciais, os que sempre seguem a mesma rotina e os ignorantes disseram 

que ele tinha gosto ruim e que adoçava mal; alguns inclusive afirmaram 

que fazia mal à saúde. Experiências exatas e multiplicadas provaram o 

contrário; e o sr. Conde Chaptal inseriu o resultado delas em seu 

excelente livro, La Chimie Appliquée à l’Agriculture (tomo II, pág. 13, 1ª 

ed.).‖388 

 

E segue, transcrevendo literalmente a citação de Chaptal em que ele diz que os 

diversos açúcares, das diversas plantas, não diferem de modo algum dos outros quando 

refinados.389  

Brillat-Savarin também cita o já referido amigo da abertura da obra, Anthelme 

Richerand (1779-1840), cirurgião francês e autor de Nouveaux éléments de physiologie (1802), 

bem como Xavier Bichat (1771-1802) e Genin de Montegre (1779-1818). O autor parece, 

portanto, estar em dia com as questões que movimentavam químicos e fisiologistas de sua 

época.  

São muitos e variados, porém, os temas tratados por Savarin. Assim, os 

desenvolvimentos científicos que têm relação com a matéria principal (a gastronomia e o 

gosto) referidos pelo gastrônomo, embora sintonizados com as discussões da época, são 

pontuais e não articulados de modo a conter reelaborações feitas por Savarin — que, afinal, 

não era um homem dedicado à ciência.  

Antes, os relatos breves e claros dessas ―descobertas‖ indicam a dimensão científica 

que podem alcançar as reflexões sobre o gosto e a gastronomia. Ainda que Savarin diga: 

                                                 
388 Brillat-Savarin, A Fisiologia do Gosto, 105. O confronto com a edição de 1823 da obra de Chaptal confirma a 
reprodução literal desta citação. Chaptal, La Chimie appliquée à l’agriculture, 1: 18.   

389 Brillat-Savarin, A Fisiologia do Gosto, 105.  
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―Acima de tudo, que ninguém me classifique entre os compiladores: se tivesse me reduzido 

a isso, minha pena teria repousado, mas não viveria feliz‖390.  

Assim, a partir de observações feitas por ele, de relatos que lhe chegaram aos 

ouvidos e do conhecimento científico disponível em sua época, Brillat-Savarin monta 

argumentos que, para ele, irão garantir o enquadramento científico do gosto e da 

gastronomia. 

 

4.4. A ciência e a gastronomia em textos culinários europeus do século XIX  

 

Conforme mencionamos, a obra de Brillat-Savarin, ao lado da produção do 

também francês Alexandre-Balthazar-Laurent Grimod de la Reynière (1758-1837)391, irá 

servir de modelo para vários escritos sobre a gastronomia e o fazer culinário no século 

XIX. Não somente o estilo, com memórias e anedotas, será adotado. As referências 

científicas, particularmente relacionadas aos conhecimentos em química e a concepções 

médicas, irão entremear as discussões sobre o comer em textos diversos, como dicionários, 

receituários e tratados sobre cozinha. 

Um retorno a algumas fontes primárias produzidas em torno desse período 

parecem confirmar que as questões que pertencem à esfera do gosto ou da culinária e 

                                                 
390 Ibid., 26. 

391 Considerado o primeiro crítico gastronômico moderno, Alexandre Balthazar Laurent Grimod de la 
Reynère é autor do famoso Almanach des gourmands, uma obra em oito volumes publicada entre 1802-1812. Seu 
Almanach é considerado o primeiro guia de restaurantes e lojas de alimentos de Paris. A mãe do autor, 
aristocrática, casou-se com um coletor de impostos de fazendeiros. Grimod teve suas mãos deformadas desde 
o nascimento (o que fez com que o pai o renegasse, mas não o impediu de escrever), e foi apadrinhado por 
Gaspard, um renomado gourmet. Advogado, Grimod fez resenhas de peças para jornais nos últimos anos do 
Antigo Regime. A partir de 1770, foi o anfitrião de ―jantares filosóficos‖, e um deles tornou-se um verdadeiro 
espetáculo em 1783, comentado por toda a capital antes mesmo de ser realizado e que culminou com um 
exílio temporário do gastrônomo em Lyon. Em 1804, Grimod criou um júri de degustadores e regras para 
julgar os comidas e pratos comercializados na capital francesa. Como complemento ao Almanach, criou o 
periódico mensal Journal des gourmands et des belles, em janeiro de 1806. Em 1808, publicou o Manuel des 
amphitryons. Abramson, ―ALEXANDRE BALTHAZAR LAURENT GRIMOD DE LA REYNIÈRE,‖ in 
Arndt, 190-3.  
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aquilo que é próprio ao terreno da saúde no século XIX não são excludentes, encerradas 

em universos distintos, sem articulação ou pontos de contato. Em alguns exemplares da 

vasta literatura gastronômica e culinária produzida na França no final do século XVIII e ao 

longo do XIX, essas relações existem — embora muitas vezes não sejam evidentes à 

primeira vista. Senão, vejamos.   

Em 1768, foi publicado em Paris o Dictionnaire portatif de cuisine, d’office, et de 

distillation. Ao final de diversos verbetes dedicados à cozinha, organizados em ordem 

alfabética, o autor insere uma observação médica. Ao verbete de carne de boi, por 

exemplo, segue-se o seguinte comentário: 

 

―A carne de boi é um alimento bastante nutriente, muito são e 

fortificante, principalmente quando ela pertence a um animal jovem e 

tenro ou bastante gordo (...). As pessoas delicadas e cujos estômagos não 

são tão bons só a digerem quando ela está bastante cozida; mas ela é, 

então, menos nutriente: em geral, não lhes convêm, nem aos 

convalescentes.‖392 

  

Mais de cem anos depois, o Grand dictionnaire de cuisine, escrito pelo novelista e 

gastrônomo francês Alexandre Dumas (1802-1870) — o célebre autor de Le Comte de 

Monte-Cristo —, seguiria esse tom mais informal de Savarin. A obra seria publicada 

postumamente em 1873.393 A introdução, escrita por um certo L. T. diz que as relações 

entre cozinha e saúde devem ser deixadas para os médicos e os químicos, mas não deixa de 

                                                 
392 [s.a.] BOEUF, Dictionnaire portatif de cuisine, 86. Para um exemplo da configuração da obra, cf. Anexo 3. 

393 Segundo alguns estudiosos, a obra foi escrita entre 1869 e 1870 em um retiro, em companhia de uma 
cozinheira e com a colaboração de um discípulo do famoso cozinheiro francês Antonin Carême (1783-
1833),Vuillemot, que publicou uma versão reduzida do dicionário em 1882. À época, Dumas era considerado 
uma autoridade em culinária. Ao longo de suas páginas predominam reminiscências do autor, em que história 
e mito, às vezes, se entrelaçam e se confundem. Este é um traço central dessa literatura — o mesmo que 
perpetuou relatos como o do suicídio do cozinheiro François Vatel no século XVII, mitificado como 
expressão da devoção de um cozinheiro pela arte culinária. Davidson, 259-60, e Couto, ―O Grande 
Dicionário,‖ 16.  
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fazer referência a Brillat-Savarin, cujas reflexões, conforme vimos, estão assentadas sobre 

esses mesmos conhecimentos científicos:  

 

―Não queremos falar aqui de médicos ou de químicos, cujo trabalho 

sobre cozinha, considerado do ponto de vista higiênico, se conta por 

centenas, mas de homens tais como Apicius, personagem consular, ou 

Brillat-Savarin, importante magistrado, a quem uma delicadeza 

voluptuosa levou a meditar sobre o órgão do gosto e a natureza dos 

alimentos (...).‖394 

 

Não era nenhuma novidade na França do século XIX que, à moda do magistrado 

francês, químicos, médicos, cozinheiros e intelectuais de outras esferas discorressem sobre 

assuntos relacionados à cozinha. A partir de 1730, a culinária tornou-se objeto de 

discussões da elite parisiense, envolvendo personagens como Jean-Jacques Rousseau (1712-

1788), Voltaire (1694-1788) e Honoré de Balzac (1799-1850), ocupando ainda a imprensa 

escrita, o palco dos teatros, as conversas de salão.395 Ainda no final do século XIX, o Grand 

diccionaire de cuisine registraria: ―Segundo ele [o poeta Charles Baudelaire (1821-1867)], a 

questão dos molhos, ragoûts396 e temperos ‗demandaria um capítulo importante [na 

cozinha] como um folhetim de ciência‘‖397. 

Não há em Dumas, como acontece no Dictionnaire portatif, notações em destaque 

sobre as propriedades salutares dos alimentos abordados na obra — um texto culinário 

também permeado de histórias e anedotas, em meio a diversas receitas, de modo a entreter 

                                                 
394 L. T., no prefácio de Dumas, Grand diccionnaire de cuisine, iii. 

395 Spang, 59; Pinkard, 155, e Ferguson, Accounting for Taste, 11. 

396 Termo francês, adotado em inglês como ragoo no século XVII, para cozido de carne e vegetais, 
especialmente quando um molho bem condimentado lhe é acrescentado no final do cozimento. Davidson, 
650. 

397 L. T., no prefácio de Dumas, iii-iv. 
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um público variado. Isso não significa, porém, como chegou a afirmar Flandrin, que ―os 

refinamentos da cozinha não visem mais a manter a boa saúde das pessoas, mas satisfazer o 

gosto dos glutões‖398.  

Em certos verbetes do Grand dictionnaire de Dumas, e num contexto já fortemente 

marcado pelo estabelecimento da cozinha francesa, ―a primeira de todas as cozinhas‖, 

―superior e de excelência‖399, o autor não deixa de se referir à capacidade de nutrição dos 

alimentos ou a questões que envolvem saúde. Diz ele: 

 

―A carne [do boi] nutre bem e a digestão se faz facilmente quando ele é 

de boa qualidade, (...). A carne é excelente quando o animal é jovem e 

gordo, e convém, em geral, a todo mundo, mas mais ainda àqueles que 

têm um bom estômago, que fazem bastante exercício e que precisam ser 

bem nutridos. As pessoas sedentárias, os convalescentes, os estômagos 

fracos não devem fazer uso antes de consultarem suas forças. A carne de 

boi é também aquela que dá o melhor caldo.‖400 

 

O texto acima, inclusive, é bastante semelhante ao contido na tese de Oiticica, um 

de nossos médicos cariocas:  

 

―A carne [de boi], a mais rica em fibrina, é geralmente a mais empregada 

pelo homem em sua alimentação: sua digestão se effectua facilmente; ella 

nutre bem, quando é de boa qualidade (...). Quando a carne se acha nas 

condições ácima indicadas [seus diversos cozimentos], convem em geral 

á todo o individuo, maxime ao que tem bom estomago, que faz 

exercicios, e que tem necessidade de ser bem nutrido. O homem 

                                                 
398 Flandrin, ―Os Tempos Modernos,‖ 549.  

399 Dumas, ―BOUILLON,‖ Grand dictionnaire de cuisine, 286. 

400 Dumas, ―BOEUF,‖ 255. 
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sedentário, o convalescente, e o dotado de um estomago fraco não deve 

fazer uso deste alimento, sem que tenha consultado antes as suas 

forças.‖401  

 

Não é de estranhar, portanto, que textos médicos de meados dos Oitocentos, como 

o de Oiticica, e escritos franceses destinados à cozinha (como o de Dumas e aquele contido 

no Dictionnaire portatif) produzidos em diferentes momentos e com discursos e intenções 

distintas, compartilhem uma mensagem que é, essencialmente, a mesma: a conveniência ou 

não de um alimento para a saúde do homem, guardadas as especificidades de cada 

comensal. 

Esse caráter salutar dos alimentos é reforçado nessas obras francesas (como 

acontece nas teses médicas), pelo caráter científico e novidadeiro oferecido pela química, 

conforme já mencionamos. Essas referências também aparecem no livro de Dumas, 

notadamente, em alimentos cujas propriedades nutritivas suscitavam discussões entre 

químicos e fisiologistas da época.  

Tal é o caso das menções à gelatina e à carne bovina. Em relação à primeira, diz o 

autor: ―A gelatina de carne é de uso frequente em convalescentes à vista da quantidade 

considerável de matéria alimentar que ela contém, produzida pelos sucos da carne unidos à 

gelatina; nós a empregamos também nas diversas doenças crônicas (...)‖402.   

Quanto à carne, Dumas reserva uma página e meia para comentar seus princípios 

ao tratar do bouillon, caldo obtido a partir do cozimento das carnes e que se tornou, na 

cozinha francesa clássica, a base da composição de molhos, sopas e ragoûts: ―Vamos agora, 

recorrendo a todas as autoridades, dizer quais são os princípios da carne que conferem ao 

                                                 
401 Oiticica, 7-8. 

402 Dumas, ―GELÉE,‖ 599. 
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bouillon a sua qualidade de sabor: estes princípios são a fibrina, a gelatina, a osmazoma, a 

gordura e a albumina‖403. 

Podemos incluir, aqui, a título de exemplo, outros textos culinários em que estas 

relações entre o gosto e a ciência estão presentes, não só na França como também em 

outros países da Europa, como a Inglaterra, cuja produção nessa área também foi vasta ao 

longo do século XIX. 

Considerado o mais importante dos fundadores da literatura gastronômica, Grimod 

de la Reynière publicou, entre 1803 e 1812 e anualmente, o Almanach des gourmands.404 No 

volume de 1812, ele escreveria, no tópico ―Do Progresso da Cozinha no Século XIX‖:  

 

―Ademais, a cozinha, que em última análise não é mais que uma química 

prática, beneficiou-se do progresso da química propriamente dita; e 

podemos dizer que ela tem seus Fourcroy, do mesmo modo que tem 

seus Vauquelin e seus Chaptal. As reduções e os sautés são operações 

baseadas na mais alta química; e que por si só são suficientes para atestar 

o progresso do espírito humano, em para provar o quanto nossa 

cozinha, porquanto mais simples e mais saudável, é, todavia, mais sábia e 

mais profunda que aquela de nossos antepassados.‖405 

 

Sobre a digestão (ou seus problemas), tema caro e presente em diversos textos da 

época, Grimod diria: 

 

―É com frequência menos o excesso que a qualidade dos alimentos que 

produz a Indigestão. Um homem pode comer dez vezes mais do que 

                                                 
403 Dumas, ―BOUILLON,‖ 287. 

404 Mennell, ―Eating in the Public Sphere,‖ 250.  

405 Grimod de la Reynière, ―Des progress de la cuisine dans le XIXe siècle,‖ Almanach des gourmands [1812], 58.  
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outro sem se tornar indisposto; ainda outro pode sofrer terrivelmente ao 

comer um simples prato contrário a ele. Cabe ao Gourmand conhecer 

seu próprio estômago, pois então ele pode supri-lo com alimentos 

compatíveis. (...) Mas quando, por meio de experiências frequentemente 

repetidas, uma pessoa adquire um entendimento perfeito de seu 

temperamento, pode seguir seu apetite sem medo. O Gourmand difere 

essencialmente do homem voraz. Ele mastiga mais do que outros, 

porque mastigar é um verdadeiro prazer para ele, e quando os alimentos 

ficam bastante tempo no palato, isto se torna uma primeira fonte de 

alegria: ou, esta mastigação é uma primeira digestão; os alimentos 

chegam, portanto, triturados ao esôfago, e lá estão mais preparados para 

sofrer esse cozimento, que deve assimilar uma parte à nossa própria 

substância‖.406  

 

Vale notar, aqui, que a compreensão do conceito da digestão — cujos mecanismos, 

conforme já discutimos, são objeto de debate a partir do século XVII — ainda não parece 

ter se estabelecido como uma operação química (estamos em 1805). Pelo menos, na 

literatura não-especializada. O texto indica, também, a importância dos conhecimentos 

científicos (especialmente médico-químicos) na construção do próprio perfil do 

gastrônomo.  

A importância da digestão também é destacada por William Kitchener (1775?-

1827). Em seu livro Apicius Redevivus; or the Cook’s Oracle, publicado em Londres em 1817, o 

médico inglês afirma:407 

  

                                                 
406 Grimod de la Reynière, ―Des indigestions,‖ Almanach des gourmands [1805], 285-6. 

407 Filho de um mercador de carvão, Kitchiner devotava-se ao estudo da ciência em casa e sendo anfitrião de 
jantares elaborados para um círculo de amigos intelectuais. Era assistido em seus trabalhos por sir Joseph 
Banks, presidente da Royal Society de Londres. No prefácio de seu livro, o autor comenta que todas as 
receitas, cerca de 500, foram repetidamente provadas em sua própria cozinha e aprovada por um comitê do 
gosto — lembrando o estilo de Grimod de la Reynière. Gigante, Gusto – Essencial Writtings in Ninetheenth 
Century Gastronomy, 57-9. 
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―Escrevo para aqueles que fazem da nutrição o principal fim do comer, e 

não desejam provocar o apetite além das forças e necessidades da 

natureza; procedendo, contudo, pelos mais puros princípios do 

epicurista, de prazer do paladar, até onde isso possa ser feito sem 

prejudicar ou ofender o estômago, e não proibindo senão o que é 

absolutamente hostil à saúde. (...) O estômago é a mola mestra de nosso 

sistema. Se ele não é suficientemente estimulado para aquecer o coração 

e sustentar a circulação, todo o trabalho da vida terá um desempenho 

proporcionalmente ineficiente. Não podemos nem pensar com precisão, 

andar com vigor, sentar com conforto, nem dormir com tranquilidade.‖408  

 

Discussões semelhantes têm seus reflexos na produção culinária portuguesa, cujas 

particularidades — como o transporte dessas ideias aos livros de cozinha brasileiros e as 

limitações enfrentadas neste trajeto por conta do novo contexto em que são inseridas — 

serão examinadas a seguir.  

 

4.4.1. Os textos portugueses: as heranças culinárias e científicas francesas  

 

Diferentemente da produção culinária francesa, foi parcimoniosa a edição de livros 

de cozinha em Portugal até, pelo menos, o último quartel do século XIX. A publicação de 

obras sobre o assunto nos dois países, embora em momentos distintos, dá uma boa ideia 

da diferença dessa produção: entre 1480 e 1800, foram editados na França cerca de 50 

títulos diferentes – alguns deles, reeditados mais de 20 vezes; Ferguson contabiliza, numa 

amostragem de 14 anos entre 1811 e 1898, 70 livros de receitas. Já no país ibérico, cujo 

                                                 
408 Kitchiner, The Cook’s Oracle, 17-9. A referida citação foi retirada da edição norte-americana, publicada em 
1830 e adaptada ao público do país, conforme informações contidas na introdução, a partir da sétima edição 
inglesa (―Advertisement,‖ s. n.). Esta sétima edição, publicada em 1823, contém novidades (que podem, 
todavia, ter sido acrescentadas nas edições anteriores), como o segundo trecho da referida citação: ―O 
estômago é a mola mestra de nosso sistema (...) andar com tranquilidade.‖ Ou seja, este trecho não se 
encontra na edição original (1817), o que parece reforçar, ainda mais, a importância da digestão nos assuntos 
relacionados à culinária. Para a referência sobre a digestão, cf. Anexo 4.  
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primeiro receituário de cozinha impresso data de 1680, contam-se somente oito obras até 

1876.409  

Um dos poucos títulos portugueses desse período foi Arte do Cozinheiro e do Copeiro.  

De autoria atribuída a Visconde de Vilarinho de S. Romão, a obra foi publicada em 1842 e 

teve uma segunda edição em 1845.410 A capa do livro já indica sua herança francesa: 

Vilarinho afirma que a obra foi ―compilada dos melhores autores que sobre isto escreveram 

modernamente‖411, sendo que a porção principal de seu volume foi extraída do receituário 

La Maison de campagne, de Aglaé Adanson (1775-1852), publicado na França em 1822.412  

A obra de Madame Adanson, por sua vez, parece ter tido boa repercussão. Em 

1845, já partia para a quinta edição, sendo a sexta e última editada em 1852, ano da sua 

morte. Se não temos informações sobre o autor do receituário português, o mesmo não 

acontece com relação à autora francesa. Filha de Michel Adanson (1727-1806), viajante, 

naturalista e membro da Académie des Sciences, Aglaé Adanson foi educada em Paris e 

viveu na Inglaterra de 1792 a 1794. No início do século XIX, retornou à França, passando 

a viver no departamento de Allier, no centro do país. Foi lá, na cidade de Baleine, que 

escreveu La Maison de campagne.413  

A pesquisadora Barbara Wheaton, que recolheu informações sobre a autora, 

informa que, ao longo das edições, La Maison de campagne ganhou novas receitas e que Aglaé 

atualizou a bibliografia que julgara necessária para aqueles que iriam viver no campo, 

                                                 
409 Dados de Hyman & Hyman, ―Os Livros de Cozinha na França entre os Séculos XV e XIX,‖ 625; 
Ferguson, Accounting for Taste, 143, 205-8, e Rêgo, Livros Portugueses de Cozinha, 11-13. Para os títulos franceses e 
portugueses, cf., respectivamente, Anexos 5 e 6.  

410 Rêgo, Livros Portugueses de Cozinha, 31. 

411 [Vilarinho de S. Romão], Arte do Cozinheiro e do Copeiro [1845], capa. 

412 Cf. a capa da obra no Anexo 7. 

413 Wheaton, ―AGLAË ADANSON,‖ in Arndt, 7-8. 
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público ao qual seu livro se destinava.414 Nesse sentido, é interessante notar referências às 

obras de ciência da época, indicadas por Aglaé no primeiro volume da edição de 1845.415  

Assim, a edição de 1845, com acréscimos,416 tem boa parte de seu conteúdo 

dedicado à jardinagem e à maneira como se deve escolher e organizar uma casa de campo. 

Outra porção do livro é um dicionário ―de coisas que se deve saber se alguém for viver no 

campo‖, e, finalmente, um conjunto de receitas domésticas. Wheaton considera que o livro 

é a pura expressão da cozinha caseira do século XIX: ―As receitas são simples, mas 

claramente descritas, e requerem bons ingredientes, que deveriam estar disponíveis a 

qualquer mulher do campo razoavelmente próspera‖417. Assim, Adanson lança mão de 

produtos locais e, especializada como era em cultivar plantas americanas, fornece receitas 

com tomate e batata-doce.418  

Não foi possível fazer o cotejo de Arte do Cozinheiro e do Copeiro com a primeira 

edição de La Maison de campagne.419 Porém, o cotejamento parcial com a edição francesa de 

1845 já confirma que a obra portuguesa nutriu-se dela, e de maneira significativa: das 17 

receitas de sopas que abrem a obra lusa, 15 vem do livro de Adanson; entre as 48 receitas 

de carnes, 34 são da autora e, dos 26 pratos de aves, 25 se originam do receituário francês.  

É importante, aqui, destacarmos o modo como as receitas herdadas do compêndio 

francês se apresentam em Arte de Cozinheiro e do Copeiro. Além de selecionar as receitas que 

irão compor o receituário português, Visconde de Vilarinho oferece, ao final de algumas 

delas, notas explicativas que originalmente não faziam parte do livro de Madame Adanson.  

                                                 
414 Ibid., 7. 

415 Entre as obras de ciência indicadas por Adanson em seu livro estão, por exemplo, os seis volumes de Flore 
Française, de Lamarck e De Candolle, o Manuel des plantes médicales, de Gautier, uma obra de química de Jean 
Louis Lassagne (referida por ela como ―Chimie élémentaire de Lassaigne‖), Éléments de physique, de T. 
Teyssèndre. Adanson, La Maison de campagne [1845], 1: 158-9. 

416 Adanson, capa. 

417 Wheaton, ―AGLAË ADANSON,‖ in Arndt, 8. 

418 Ibid., 7-8. 

419 Esta edição específica, até o término desta tese, não havia sido localizada. 
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Parece razoável supor, pela análise da 2ª edição do livro de Adanson, a originalidade 

portuguesa das notas, pelo caráter regional que encerram e por contradizerem, muitas 

vezes, a opinião da autora francesa. Vejamos a nota que ilustra o primeiro caso (ou seja, sua 

especificidade portuguesa), contida na receita de ―miolos de vitela de fricassé sem vinho ou 

com vinho‖: 

 

―Nota: Em França cultivam-se os cogumelos, e destes pode-se usar sem 

receio; mas os silvestres são perigosissimos (...). Os francezes conhecem 

muitas especies venenosas (...). Em portuguez só tenho noticia e 

conheço os seguintes que vulgarmente se denominam – miscaros (...)‖420 

 

O exemplo relacionado ao segundo caso, ou seja, o questionamento do autor 

português a determinadas afirmações de Madame Adanson, é ainda mais ilustrativo. Além 

de indicar uma opinião diferente da autora de La Maison de campagne emitida em uma das 

receitas selecionadas para compor seu compêndio, Visconde de Vilarinho expõe alguns dos 

conhecimentos em química e nutrição.  

Assim, seu comentário sobre a receita de ―sopa ordinaria para os dias de carne‖, 

que reproduzimos abaixo, estende nosso argumento sobre a presença de conhecimentos 

sobre a ciência em obras que tratam de cozinha: para além das questões do paladar, a 

seleção de receitas num livro de cozinha está, em boa medida, relacionada a explicações 

dietético-nutricionais. Assim, vejamos o comentário de nosso autor: 

 

―Esta sopa está bem experimentada, e uma vez que se queira usar é o 

melhor methodo que se pode haver. Mas não concordo com a Auctora 

                                                 
420 [Vilarinho de S. Romão], 26.  
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sobre a escolha da panela de cobre estanhada. Os vasos de cobre são os 

mais perigosos utensilios de que se pode usar (...). O único utensilio de 

cozinha sadio é o de barro; (...) Nestes termos eu só aconselho a louça de 

barro ordinaria, e por vidrar. O Dr. Francisco de Mello Franco [grifo do 

autor] aconselha a folha de Flandres, e para algumas cousas os vasos 

vidrados de vidrado que tenha por base o oxido de estanho. (Elementos 

de Hygiene, pag. 164. Edição 1819). (...) Direi agora que a sopa de carne 

nada mais é senão a parte gelatinosa da mesma carne; porque a gordura 

se tira, e se deve tirar para não lhe dar gosto de cebo. Nestes termos a 

boa sopa faz com que se coma má carne cosida, insipida, e coriacea. 

Consta a mencionada carne de boi de gordura, gelatina, e fibrina. Esta 

ultima substancia é pouco nutriente por si só, é indigesta e insipida; mas 

tendo de mistura as duas antecedentes, gelatina e gordura, então é 

nutriente, gostosa e de facil digestão, como vemos na carne assada.‖421 

 

Novamente, há aqui indicações sobre o conhecimento químico dos princípios da 

carne, além da referência à gelatina e seu valor nutritivo. 

 A gelatina, cuja capacidade de nutrição era considerada desde o século XVIII, 

chegou a ser tida como substância básica na formação dos tecidos animais. Com o 

problema da escassez de alimentos na Inglaterra e na França, no final dos Setecentos 

defendeu-se o seu uso, por ser um ―nutriente‖ barato, para amenizar em curto prazo o 

problema da fome entre as classes mais pobres.  

Assim, a Académie des Sciences, no início do século XIX, foi consultada a respeito 

de seu valor nutritivo, isto é, se ela poderia substituir total ou parcialmente a carne e se 

produziria efeitos nocivos à saúde. Uma comissão foi nomeada para decidir a questão. Em 

1814, a Académie des Sciences mostrou-se favorável ao seu uso, mas, a partir de novas 

dúvidas, em 1831, outra comissão, conhecida como ―comissão da gelatina‖, retomou os 

                                                 
421 Ibid., 2-3. 
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estudos e concluiu, dez anos depois, que a gelatina, utilizada como único alimento, não era 

suficiente e que deveria ser combinada a outras substâncias alimentares.422 

De fato, nos anos 1850, alguns médicos cariocas tratam da questão em seus 

trabalhos. Firmo Antonio Pientzenauer dedica algumas páginas de sua tese, publicada em 

1852, a contar a ―história‖ da gelatina desde sua utilização — durante a Revolução Francesa 

e por um grupo liderado pelo químico Jean D‘Arcet (1725-1801) — como alimento para os 

pobres naqueles tempos difíceis. O médico carioca registra também as experiências feitas 

por vários químicos e fisiologistas, além de citar alguns dos resultados finais da comissão da 

gelatina e as conclusões de um relatório feito por Bérard em 1850 para a Académie des 

Sciences, o que indica a extensão das dúvidas sobre o poder nutritivo da gelatina, ainda não 

mitigadas em meados do século e, talvez por isso, ainda presentes na obra portuguesa.423    

Vilarinho também faz menção a ingredientes de origem americana, como o tomate, 

classificando-o como irritante, bem como das pimentas — incluindo as do gênero Capsicum, 

de origem americana. Esses alimentos, compreendidos no interior das relações entre clima, 

temperamentos e alimentação já abordadas, ainda parecem gerar desconfiança em Portugal. 

O comentário de Vilarinho sobre os tomates e as pimentas aparece no final da receita de 

beef steak. Depois de traduzir as instruções de madame Adanson quanto ao preparo do 

prato, o português inclui suas observações higiênicas: 

 

―Nota. Aqui nesta cidade faz-se um demasiado uso dos tomates: elles são 

irritantes, e não convém ás pessoas sanguineas, nem geralmente a quem 

faz pouco exercicio. (...) comidos em grande quantidade nauseam, fazem 

                                                 
422 Santos, O Desenvolvimento Histórico da Ciência da Nutrição, 69-74. 

423 Já em 1848, d‘Andrada, 11, apontava que a importância da gelatina havia sido exagerada, enquanto que no 
mesmo ano da tese de Pientzenauer, Brito, 32, afirmava que a gelatina, administrada isoladamente ou 
associada a outras substâncias, era absolutamente imprópria para a nutrição. Souza Costa, embora mais 
distante dos fatos, afirma que suas propriedades estavam ―postas em dúvida por um grande número de 
fisiologistas‖. Costa, ―Qual a Alimentação,‖ 10. 
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arrebentar furunculos pelo corpo, e vão estragando o estomago pouco a 

pouco. Por esta occasião direi tambem que se abusa muito da pimenta e 

de todas as especiarias aromáticas que nos vem da India. Ouçamos o que 

nos diz o Dr. Francisco de Mello Franco nos seus Elementos de Hygiene pag. 

167 [grifo do autor]. ‗O abuso pois (diz elle) que os cosinheiros tem feito 

e vão fazendo delles (adubos aromaticos) é uma das causas da 

degeneração da especie humana nas zonas temperadas e frias donde a 

natureza os excluiu. Estas substancias, eminentemente aromaticas, são 

em particular nocivas aos temperamentos sanguineos, pletoricos, 

biliosos, atrabilarios, aos nervosos e a toda a gente moça...‘‖424 

 

O autor segue em seus comentários, elogiando a ―circunspecção‖ de Aglaé 

Adanson no uso das especiarias; comenta a presença da pimenta de origem americana do 

gênero Capsicum no país (―Já vi nesta capital a variedade que se assemelha a um tomate 

pequenino‖) e sugere a leitura de uma obra do químico Payen.425  

Também na receita ―conserva de çumo de tomates‖, segue-se uma notificação do 

mesmo tipo: 

 

―Deve-se fazer uso moderado deste succo dos tomates; porque nada 

mais é que um succo vinhoso concentrado, e carregado de especies 

estimulantes. Elle tem de si próprio qualidades narcóticas, e com as 

espécies addicionadas torna-se activissimo. É uma regra de hygiene mui 

verdadeira usar de alimentos simples para ter boa saúde (...)‖426  

 

Vilarinho recorre novamente a Mello Franco para balizar suas observações: 

                                                 
424 [Vilarinho de S. Romão], 13-4. 

425 Ibid., 14-5. 

426 Ibid., 144. 
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―Mello Franco pensa da mesma maneira, e depois de reprovar o abuso das 

especiarias diz (...). ‗Parece á primeira vista que a natureza foi menos 

sabia em privar os climas frios destas plantas tão odoríferas, e 

estimulantes em grande grão; mas além de devermos estar pelo que ella 

faz (...) reflectindo um pouco, cahiremos na conta de que a constituição 

de seus habitantes é por via de regra mui disposta a verdadeiras 

inflammações, e nada será mais capaz de as produzir do que o freqüente 

uso de substancias tão irritantes, e incendiarias.‘‖427 

 

Mais interessante, porém, do que a presença de receitas francesas nesta obra 

portuguesa (que exemplifica a penetração, no século XIX, da culinária da França por toda a 

Europa e além-mar) e suas conexões com o pensamento dietético do período é verificar de 

que modo tais ideias chegaram aos receituários brasileiros, sobre os quais falaremos a 

seguir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
427 Ibid., 144-5. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 5 

 

HERANÇAS CULINÁRIAS EUROPEIAS E CIENTÍFICAS NOS 

RECEITUÁRIOS BRASILEIROS E PORTUGUESES 
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“A arte de preparar comida boa e sadia é, sem dúvida, um 

 ramo da química; a cozinha é um laboratório químico; todos os 

 processos empregados para apresentar substâncias alimentares 

 adequadas ao sustento humano são processos químicos” 

Friedrich Accum, Culinary Chemistry (1821), iv  

 

5.1. O Cozinheiro Imperial brasileiro: uma obra de seu próprio tempo 

 

São escassas as notícias sobre livros de cozinha publicados no Brasil ao longo do 

século XIX. Sua aparição no mercado acontece, precisamente, depois da chegada da família 

real portuguesa ao país e da instalação da Imprensa Régia. Mesmo assim, o Brasil teria que 

aguardar três décadas para ter seu primeiro receituário impresso. Cozinheiro Imperial foi 

publicado em 1840, e parece ter tido sucesso ao longo de boa parte do século XIX: as 

poucas notícias sobre o compêndio informam que ele foi escrito por um certo R.C. M.428, 

identificado como ―chefe de cozinha‖, e que teve dez edições até 1887.429  

                                                 
428 A informação sobre o autor consta na capa da edição de 1843, a primeira a que tivemos acesso. Poucas são 
as notícias deste tratado culinário. Na bibliografia consultada, não há informação sobre seu autor (ou seu 
nome completo), nem mesmo referência a nenhuma obra anterior a ela. Cf. Rêgo, Livros Portugueses de Cozinha, 
47; Freyre, Açúcar: uma Sociologia do Doce, 184-7; M., O Cozinheiro Imperial (adaptação de Vera Sandroni; prefácio 
de Antônio Houaiss); Campos, A Descoberta do Sabor Selvagem; Lima, Tachos e Panelas. Historiografia da 
Alimentação Brasileira. Pinto e Silva, ―Papagaio com Arroz‖, 115. Couto, ―Alimentação no Brasil e em Portugal 
no Século XIX‖, 103. Cf. capa da obra no Anexo 8. 

429 Para nossa dissertação, além das primeiras referências obtidas a partir do Projeto Lusodat (realizado pelo 
grupo de História e Teoria da Ciência da Unicamp), foi feito um levantamento das edições desta obra (nos 
catálogs eletrônicos ou in loco) nas seguintes bibliotecas: Biblioteca Nacional (Lisboa); Fundação Biblioteca 
Nacional (Rio de Janeiro); Real Gabinete Português de Leitura (Rio de Janeiro); Biblioteca Nadir Kfouri, da 
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo; Biblioteca do Instituto da Faculdade de Filosofia, Letras e 
Ciências Humanas da Universidade de São Paulo; Biblioteca do Instituto de Estudos Brasileiros da 
Universidade de São Paulo; Biblioteca da Casa de Portugal (São Paulo); Biblioteca da Fundação Joaquim 
Nabuco (Recife). Posteriormente, localizamos, a partir do trabalho de Pinto e Silva, duas edições que constam 
de acervos particulares. Assim, chegamos a um mapeamento da cronologia de publicação da obra, embora 
nem todos os exemplares tenham sido localizados: 1843 (2ª edição – Biblioteca Nadir Kfouri, Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo - SP); 1852 (3ª edição, sem localização); 1859 (4ª edição, sem localização); 
data da 5ª edição, ignorada; 1874 (6ª edição – acervo particular de Sérgio Paula Santos - SP); 1877 (7ª edição – 
Biblioteca da Fundação Joaquim Nabuco – Recife); data da 8ª edição, ignorada; 1884 (9ª edição. A obra foi 
consultada em 2003, à época da dissertação, no Real Gabinete Português de Leitura do Rio de Janeiro. Em 
visita feita à biblioteca em fevereiro de 2011, porém, o exemplar já não mais se encontrava no acervo, e tinha 
destino ignorado); 1887 (10ª edição – Biblioteca José Mindlin).  
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Constança Oliva de Lima, de quem nada se sabe, parece ter sido a compiladora das 

edições a partir de 1852430 e responsável pelos novos acréscimos. É ela, aparentemente, 

―autora‖ de outra obra, Doceira Brasileira, publicada em 1851 e resultado da compilação de 

receitas de diversos autores.431  

Uma primeira aproximação de Cozinheiro Imperial foi feita em nossa dissertação de 

mestrado.432 O interesse naquele momento era, então, indicar a permanência de receitas 

antigas — com seus ingredientes, modos de preparo e quantidades — ou seja, ressaltar que 

―as mudanças no que diz respeito aos modos de se alimentar de um determinado grupo 

[aqui, novamente, a elite carioca oitocentista,433 para quem os livros eram destinados] não 

são abruptas, mas convivem durante um período com maneiras antigas de pensar a 

alimentação‖434. 

Isso indica a complexidade de Cozinheiro Imperial. Senão, vejamos. Dizem os 

editores, na estreia da obra: 

 

―No numero das artes uteis e indispensaveis á vida do homem civilizado, 

uma ha que, de poucos anos a esta parte, tem marchado com passo 

gigantesco. Esta é a sciencia culinaria, cuja feliz influencia, ao mesmo 

                                                 
430 O projeto Lusodat relaciona, entre outras, a terceira edição de Cozinheiro Imperial, cuja referência dá como 
―autora‖ Constância Oliva de Lima, e informa que a mesma contém 422 novas receitas. Já a edição de 1843 
menciona apenas R. C. M. A advertência que abre esta publicação diz: ―Bem longe estava o autor de pensar 
que em tão breve tempo se esgotaria o Cosinheiro Imperial, cuja primeira eidção se deo á luz no anno de 
1840, e pensa que não póde retribuir melhor o generoso acolhimento com que o favoreceu o illustre Publico, 
do que offerecendo na presente Nova Edição o fruto das suas vigilias e descobertas na arte que professa, 
depois que se animou dar á luz pela primeira vez o seu livro.‖ M., R. C., Cozinheiro Imperial [1843], viii.  

431 O projeto Lusodat também faz referência a outra obra de ―autoria‖ de Lima, intitulada Doceira Brasileira, ou 
Novo Guia Manual para se Fazerem todas as Qualidades de Doces, com referências às edições de 1851, 1875 e 1896. 
Em um dos Catalogos dos Livros de Fundo e em Maior Numero á Venda na Livraria Universal de E. & H. Laemmert, 
de 1864, tem-se notícia, também, da comercialização de uma segunda edição de Doceira Brasileira. 

432 Couto, ―Alimentação no Brasil e em Portugal‖, 108-13. 

433 A popularização dos livros de cozinha brasileiros, que pode ter como termômetro reedições em períodos 
cada vez menores e o surgimento de publicações especializadas, foi tardia se comparada à tendência verificada 
na Europa. Para detalhes sobre o tema na Inglaterra e na França, cf. Mennell, All Manners of Food, 76, 83-4 e 
Hyman & Hyman, ―Os Livros de Cozinha na França,‖ 625-39. Sobre a alfabetização carioca no século XIX, 
conferir Alfonso-Goldfarb et alii, ―Diffuser les sciences ‗dans um océan d‘analphabétisme‘‖. 

434 Couto, Arte de Cozinha, 150. 
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tempo que concorre para o estado saudavel do nosso corpo, estreita os 

laços da sociedade (...). As nações as mais adiantadas em industria e 

civilisação cultivão assiduamente esta nobre sciencia, e fazem apparecer 

os seus misteres em numerosas publicações; que formão o Manual dos 

artistas em cozinha.‖435 

 

Também segundo seus editores, ―ao Brazil faltava ainda um Tratado especial da 

arte culinaria‖436, pois: 

 

―Apenas contando uma ou duas compilações, ha muito tempo 

publicadas em Portugal, e que não satisfazem os desejos pela falta de 

variedade de pratos, explicações necessarias e numero de receitas muito 

atrazadas, á vista do estado actual da sciencia, geralmente sensivel era 

uma tal necessidade, e tempo era portanto de satisfaze-la.‖437 

 

Ou seja, o intuito da obra foi oferecer ao Brasil um manual da ―ciência culinária‖, 

que equiparasse o país às nações europeias e que preenchesse a lacuna até então deixada 

por uma ou duas compilações portuguesas, que não mais atendiam aos desejos dos 

brasileiros.438 

Entretanto, embora anuncie seu caráter inovador, o primeiro receituário brasileiro 

nutre-se, consideravelmente, de duas obras portuguesas anteriores a ele — Arte de Cozinha, 

de Domingos Rodrigues, publicada pela primeira vez em 1680, e Cozinheiro Moderno, de 

                                                 
435 Lima, Cozinheiro Imperial [1877], v. Embora não tenhamos localizado a primeira edição da obra, a sétima 
edição reproduz extratos das ―advertências‖ publicadas em edições anteriores.  

436 Ibid. 

437 Ibid. 

438 Couto, ―Alimentação no Brasil e em Portugal,‖ 104 e 108. 
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Lucas Rigaud, que surgiu em 1780 — justamente as duas compilações portuguesas referidas 

pelo editor de Cozinheiro Imperial. Ambas as publicações lusas, por sua vez, sinalizam 

momentos distintos da cozinha portuguesa.439  

Essa constatação, expressa em nossa dissertação, foi feita a partir do cotejamento 

de dois capítulos: um que trata das receitas de ―sopas, potagens, panadas e caldos‖ e outro 

que relaciona pratos de ―aves e caça‖.440 

Naquele momento, não se fez necessário uma busca de novas fontes culinárias que 

indicassem a origem das outras receitas de Cozinheiro Imperial — ou seja, pratos que não 

contivessem indicativos de uma cozinha ―original‖ brasileira, como ingredientes ou técnicas 

locais, por exemplo. Dada a centralidade da obra ao longo dos oitocentos, porém, é 

chegada a hora de examinarmos alguns aspectos da obra, e de tentarmos interpretá-los à luz 

das discussões sobre dietética e nutrição que estabelecemos nos capítulos precedentes.  

Limitadas pela raridade das edições desta obra (seu mapeamento e localizações 

estão detalhadas na nota 429), selecionamos para estudo quatro edições de Cozinheiro 

Imperial, cuja localização tenha sido levada a cabo e que, também, contemple tanto o início 

quanto o final do período de análise proposto por nós, bem como ofereça uma 

                                                 
439 Para detalhes das obras, suas edições e as propostas que elas encerram, cf. ibid., 17-35.   

440 Lima, Cozinheiro Imperial [1877], 11-39 e 122-75, respectivamente. Neste levantamento, constatou-se que, 
dos 111 pratos do primeiro capítulo (o de sopas), 11 (9,9%) pertencem à Arte de Cozinha (utilizamos a edição 
de 1758) e 34 (30,6%) à Cozinheiro Moderno (edição de 1785). Ou seja, 45 receitas de sopas — quase metade 
delas — têm sua origem a partir dos dois livros portugueses. Visto por outro ângulo (a partir das obras 

portuguesas), 11 das 12 receitas de sopas de Arte de Cozinha  praticamente todas  e mais da metade (33 
receitas de 62) das contidas em Cozinheiro Moderno apareceram em Cozinheiro Imperial. Quanto ao capítulo de 
aves e caças, a situação é semelhante. O Cozinheiro Imperial traz 75 receitas (de galinhas, frangãos e capãos): 
quase metade delas (36) foram retiradas de Cozinheiro Moderno e 27 (mais de um terço) de Arte de Cozinha, num 
total de 84% de receitas oriundas destes dois receituários portugueses. Partindo das referidas obras 
portuguesas, 76% dos pratos de Cozinheiro Moderno migram para Cozinheiro Imperial; da obra de Domingos 
Rodrigues, as receitas que constam no primeiro livro de cozinha brasileiro foram coletadas a partir de cinco 
capítulos diferentes, sendo que três deles foram quase inteiramente incorporados ao receituário brasileiro: o 
capítulo III (―De vários pratos de galinha‖), com 14 receitas, tem 12 delas reproduzidas no livro brasileiro; do 
capítulo VI (―De alguns pratos de frangos‖), migram todas as oito receitas; e do capítulo de olhas, são 
reproduzidas quatro das cinco receitas. Couto, ―Alimentação no Brasil e em Portugal,‖ 110-1. 
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amostragem do período em que o livro foi publicado. Assim, foram selecionadas para 

estudo as edições de 1843 (2ª), 1874 (6ª), 1877 (7ª) e 1887 (10ª). 

Dado o volume de receitas contidas em cada edição (a de 1877, por exemplo, 

contém cerca de 1,2 mil), foi feita uma seleção de sessões que tratem de preparações ou 

ingredientes que despertaram discussões, no século XIX, em torno de sua capacidade ou 

não de nutrir.  

A partir daí, realizamos um cotejo entre as quatro edições da obra brasileira, com o 

intuito de verificar as modificações pelas quais ela passou. Essas alterações podem se dar a 

partir, por exemplo, de supressões ou acréscimos de receitas, bem como de substituições 

de ingredientes ou alteração de suas quantidades ou de tempos de preparo do prato) ao 

longo do tempo. A partir daí, apontamos novas fontes portuguesas e/ou francesas que 

contribuíram para a formação do receituário brasileiro. 

 

5.1.1. As edições de Cozinheiro Imperial 

 

A capa da edição de 1843 de Cozinheiro Imperial informa que já houve acréscimos 

nela, como um guia que ensina como trinchar e servir carnes e aves:  

 

―Bem longe estava o autor de pensar que em tão breve tempo se 

esgotaria o Cosinheiro Imperial (...). O METHODO PARA TRINCHAR E SERVIR 

BEM Á MEZA com que se acha ainda augmentada a presente Nova Edição 

não deixará certamente de realçar-lhe o merito.‖441 

 

                                                 
441 M., Cozinheiro Imperial, viii. 
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O quinto volume, cuja data de publicação é ignorada, também sofreu adições, a 

julgar pela ―advertência‖ (uma espécie de introdução) relativa à sua publicação, reproduzida 

na edição de 1877: 

 

―A grande e prompta extracção que teve o Cozinheiro Imperial, tanto na 

sua primeira apparição em 1840, como nas suas reimpressões nos annos 

de 1843, 1852 e 1859, obrigou gostosamente aos Editores a publicarem 

uma QUINTA EDIÇÃO desta interessante e necessaria obra, mais correcta e 

novamente augmentada de novos objectos incitadores do apettite, entre 

os quaes se encontraráõ muitos e saborosissimos quitutes brazileiros, 

como sejão vatapás, carurús, angús, carís, moquecas (...), e a Guia do Criado 

de Servir, ou Observações uteis a criados e donas de casa.‖442 

 

Sobre os ―quitutes brasileiros‖ que entram a partir deste volume, voltaremos. 

Embora não tenhamos entrado em contato com as três edições publicadas entre 1843 e 

1874, esta última contém novas adições, reunidas em um ―suplemento‖ ao final do livro. 

A edição de 1877 também ganha novas receitas, igualmente reunidas em um 

―apêndice‖. Esta edição, ainda, é a última de Cozinheiro Imperial no século XIX a sofrer 

adições: seu cotejo com o décimo (e, ao que tudo indica, derradeiro) volume, de 1887 não 

apresentou qualquer modificação em seu conteúdo.443 

Portanto, a edição de 1877 de Cozinheiro Imperial parece reunir, assim, todas as 

modificações por que passou a obra a partir de sua segunda edição, de 1843. Essas 

transformações, por sua vez, se dão, de maneira geral, em termos de acréscimos de receitas 

                                                 
442 Lima, Cozinheiro Imperial [1877], viii.    

443 (Exceção feita à publicação, no início da obra, de mais uma ―advertência‖ relativa à própria edição de 
1877). A falta de estudos sobre Cozinheiro Imperial e suas diversas edições não nos permite avançar nas 
considerações sobre a ausência de novas adições. 
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ao longo do tempo,444 e, com exceção dos doces de frutas,445 não parece haver outras 

alterações significativas446 em seu conteúdo — como inclusão, exclusão ou substituição de 

ingredientes, ou ainda, alterações nas medidas ou nas técnicas de preparo.447  

Essa constatação, por sua vez, nos leva ao seguinte caminho: podemos observar os 

desenvolvimentos com relação aos hábitos alimentares na capital do Império em boa parte 

dos Oitocentos a partir de sua fixação em textos — sejam eles teses médicas (cujos 

exemplos adiante veremos) ou livros de cozinha. Neste último caso, as modificações devem 

ser compreendidas à luz tanto de suas relações com a prática culinária (ou seja, com a 

elaboração efetiva das receitas e seu consumo) quanto com seu aspecto discursivo (ou seja, 

aquilo que se deve ou não comer). Isso posto, e no caso específico de Cozinheiro Imperial, 

tais modificações no comer brasileiro devem ser analisadas a partir das novas receitas 

fixadas. 

                                                 
444 No caminho entre as edições de 1843 a 1877, algumas receitas foram suprimidas. Em relação aos pratos 
salgados, a edição de 1877 deixou de publicar 6 receitas que, pela natureza e pequeno número em relação ao 
volume de receitas adicionadas, não nos permitiu avançar em qualquer consideração sobre sua ausência. 
Entretanto, uma seção de compotas (páginas 252-56) e mais 36 receitas de doces diversos (espalhadas no 
capítulo dos ―doces‖) da edição de 1843 não estão presentes em Cozinheiro Imperial (1877). Como a natureza 
das receitas que permaneceram e das que foram suprimidas parece ser a mesma (em termos de ingredientes e 
modo de preparar), e, considerando também que temos notícia da publicação de Doceira Brasileira pela mesma 
autora alguns anos depois (cf. nota 431), nos parece razoável supor que, em lugar de suprimidas, estas receitas 
podem, antes, ter sido transportadas para este novo volume dedicado aos doces. As notícias reunidas até 
agora tornam razoável supor, também, que Doceira Brasileira pode ser o primeiro receituário brasileiro 
dedicado à doçaria.    

445 Sobre as alterações nas receitas de doces que levam frutas, cf. nota 447. 

446 As alterações no corpo das receitas, até onde cotejado, relacionam-se a alterações na grafia brasileira e 
substituição de termos que parecem mais próprios dos portugueses do que dos brasileiros. É o caso, por 
exemplo, de ―beterravas‖ (1843) e ―beterrabas‖ (1877); frangãos (1843) e frangos (1877). Além dos doces de 
frutas indicados acima, foram cotejadas integralmente as receitas de sopas, ―vacca‖, vitela e carneiro, além de 
seções e pratos diversos, conforme a necessidade.  

447 Vale, aqui, lembrar que a edição de 1843 de Cozinheiro Imperial já carrega indicações de ingredientes 
―brasileiros‖, incluídos durante o transporte de receitas originárias da obra Cozinhiero Moderno, de Lucas 
Rigaud (1785). Até onde pudemos cotejar, porém, essas receitas – que são de xaropes, compotas e sonhos, ou 
seja, de doces que levam frutas, parecem ter sido as únicas que, nesse transporte, mereceram inclusão de 
produtos nacionais (como o caju e a grumixama) ou aclimatados no Brasil (como o ananás) e, assim mesmo, 
no corpo da receita, como uma espécie de ―nota‖ ao final dela. Para detalhes sobre essas substituições, cf. 
Couto, ―Alimentação no Brasil e em Portugal,‖ 99-101. A grumixame ou grumixama (Eugenia brasiliensis) é um 
fruto da árvore americana grumixameira, da família das mirtáceas e natural da Mata Atlântica; é roxo-escuro, 
pequeno, semelhante a uma amêndoa, de casca lisa, polpa aquosa e sabor levemente ácido. Couto, Arte de 
Cozinha, 154. 
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Do mesmo modo, deve-se tentar buscar explicações que possam dar conta da 

permanência de antigas receitas. Acreditamos que as relações com a medicina e com a 

química podem contribuir para dar sentido a essas questões presentes em qualquer obra 

culinária, cuja construção não é, em absoluto, orientada de modo aleatório. 

Assim, os acréscimos em Cozinheiro Imperial se dão de duas formas: as primeiras 

adições, já feitas em 1843 conforme apontamos, foram em algum momento incorporadas 

nos respectivos capítulos ao longo do livro. O capítulo de sopas448 serve como exemplo: na 

edição de 1874, este capítulo já está ampliado para ―sôpas, potagens, panadas e caldos‖, 

incluindo as novas receitas. As adições à 5ª edição (provavelmente editada na década de 

1860) anunciadas no prefácio – os referidos quitutes brasileiros — também já se encontram 

incorporadas nos respectivos capítulos quando da edição de 1874.  

Também em algum momento a partir de 1843, os novos pratos e instruções 

passaram a ser incluídos em ―suplementos‖ ou ―apêndices‖ ao final do livro em lugar de 

serem incorporados nos respectivos capítulos da obra, conforme apontamos acima.449   

O custo editorial para se elaborar novas matrizes, de modo a reformular 

inteiramente uma nova edição — a esta altura já bem volumosa —, pode ser uma 

explicação para esse último padrão. Até mesmo a numeração das páginas em relação aos 

respectivos conteúdos é idêntica nas duas edições da década de 1870 — o que reforça a 

inexistência da exclusão/inclusão de receitas entre essas duas edições.  

A partir desses acréscimos, tentamos buscar outras fontes de que se abastece a obra 

ao longo do século XIX. 

  

                                                 
448 Lima, Cozinheiro Imperial [1877], 11-39. 

449 Para uma melhor ideia da organização dos capítulos de Cozinheiro Imperial, organização esta semelhante à 
dos dois receituários portugueses que a originaram, cf. Anexos 9, 10 e 11. 
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5.1.2. As novas fontes portuguesas de Cozinheiro Imperial  

 

Não são apenas as duas obras portuguesas antigas que mencionamos que compõem 

Cozinheiro Imperial. Embora representem o núcleo original das receitas que inauguram a 

edição nos anos 1840,450 os novos artigos e receitas que engrossam o volume ao longo do 

tempo vêm de outras fontes.  

 Identificamos três delas, todas editadas em Portugal. E, embora tenham sido 

publicadas no século XIX (e, por isso, mais recentes do que os dois receituários 

portugueses já identificados), também se inspiraram num ―modelo‖ francês de cozinha e, 

pelo menos uma delas tem raízes que remontam ao século XVIII.  

 

5.1.2.1. Arte do Cozinheiro e do Copeiro, um receituário de base francesa 

 

Uma destas obras é a já referida Arte do Cozinheiro e do Copeiro, cuja participação no 

livro brasileiro, embora muito pequena, é de extrema importância: a maneira particular com 

que as receitas da obra de Vilarinho de S. Romão penetram no volume brasileiro nos 

revelam, mesmo, como se deu, no Brasil do século XIX, a transmissão dos conhecimentos 

científicos fora das faculdades, academias ou sociedades científicas — instituições que, é 

bom lembrar, eram ainda novidade na ex-colônia portuguesa.451 Mesmo sendo esse 

conhecimento associado explicitamente à cozinha — tema que instigava discussões nos 

                                                 
450 Algumas receitas, já na primeira edição de Cozinheiro Imperial, parecem ter origem no francês Le Cuisinier 
royal, obra que teve várias edições e que atravessa o conturbado período político da França entre o final do 
XVIII e o início do XIX – tanto que, em determinado momento, a obra passa a se chamar Le Cuisinier 
imperial. As receitas localizadas (foram comparadas, a título de amostragem, algumas receitas presentes no 
capítulo de sopas e ―vacca‖), semelhantes em sua redação, podem reforçar a ligação de Cozinheiro Imperial com 
obras antigas e de origem francesa.  

451 Para estudos a institucionalização das ciências no Brasil, cf. Alfonso-Goldfarb & Ferraz, ―Raízes 
Históricas‖, 3-14, e Santos et alii, ―O Estabelecimento das Ciências no Brasil,‖ 165-92.  
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círculos mais iluminados da Europa e, principalmente, da capital francesa, a grande fonte 

onde a elite carioca buscava saciar sua sede de ―civilidade‖.   

Assim, algumas receitas de Arte do Cozinheiro e do Copeiro já aparecem nas edições de 

1843 e 1877452 de Cozinheiro Imperial. Em cerca de 60 pratos de carnes (porco, carneiro, vaca 

e vitela) do receituário português, por exemplo, cinco figuram no tratado brasileiro e, 

destes, quatro vêm diretamente do livro de Madame Adanson, a grande fonte de receitas 

utilizada por Vilarinho. Além da herança culinária francesa, porém, vale destacar como elas 

foram transportadas para a obra brasileira.   

Retomemos o exemplo do beef steak, com os comentários científicos de Vilarinho 

no final do preparo do prato e que fazem referência ao tomate e às pimentas. Em Cozinheiro 

Imperial, a receita é copiada fielmente de Vilarinho (incluindo, até, a sugestão de batatas 

como acompanhamento), mas a toda a discussão do autor na obra portuguesa não está 

presente em Cozinheiro Imperial.453  

 

5.1.2.2. O Cozinheiro Completo: a cozinha bourgeoise  

 

Um segundo corpo de receitas que compõem Cozinheiro Imperial é igual ao de outro 

receituário português. O Cozinheiro Completo, de 1849, parece ter tido sucesso, pois alcançou 

                                                 
452 Para referências, as receitas são: Beef steak (Arte do Cozinheiro e do Copeiro, 12-3; Cozinheiro Imperial [1877], 
43-4); Pés de carneiro ensopados (Arte do Cozinheiro e do Copeiro, 21; Cozinheiro Imperial [1877], 88-9); Rins de 
carneiro grelhados (Arte do Cozinheiro e do Copeiro, 21-2; Cozinheiro Imperial [1877], 89; Empada de presunto, 
Arte do Cozinheiro e do Copeiro, 46-7; Cozinheiro Imperial [1877], 105); Leitão de espeto (Arte do Cozinheiro e do 
Copeiro, 42; Cozinheiro Imperial [1877], 112). 

453 Cf. Anexos 12 e 13, respectivamente, com as receitas de Arte do Cozinheiro e do Copeiro e de Cozinheiro 
Imperial [1877]. Neste transporte, um ou outro termo é modificado — por exemplo, a palavra ―batida‖, 
referindo-se à carne de fevera (ou filé), é trocada por ―mortificada‖. Também, a obra portuguesa aconselha 
que a carne seja mortificada por um ou dois dias, enquanto que o receituário brasileiro estende esse tempo em 
24 horas. Segundo o dicionário da ediçao de 1877 de Cozinheiro Imperial, mortificado é o que ―diz-se da caça 
que se deixa algum tempo em crú para adquirir mais aroma.‖ Lima, Cozinheiro Imperial [1877], 366.  
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a 14ª edição em 1893.454 Assim como Arte do Cozinheiro e do Copeiro, sua origem é francesa: 

embora não credite um ―empréstimo‖ de receitas como fez o Visconde de Vilarinho, um 

cotejo parcial revelou que a obra tem raízes em (e pode ser uma reprodução parcial de) La 

Cuisinière bourgeoise, um típico representante da cozinha bourgeoise francesa.455  

Publicada anonimamente em 1746 (mas sabidamente escrito pelo prolífico 

cozinheiro-autor Menon456), La Cuisinière bourgeoise foi considerado o receituário francês que 

mais reimpressões ganhou por um período mais extenso do que cem anos. Foi, também, o 

único livro de cozinha escrito antes da Revolução Francesa que continuou a ser impresso 

século XIX adentro, atravessando diferentes regimes políticos porque a França passou (ao 

todo, foram 122 edições até 1866).457 

La Cuisinière bourgeoise dirige-se a uma audiência maior, não-aristocrática. Além da 

questão de classe social, há a importância de gênero: ―ao propor uma cozinheira (cuisinière) 

em lugar de um chef (cuisinier), Menon claramente situa este livro em outro mundo.‖458 

Segundo Ferguson, o título da obra em sua primeira versão em inglês, The French Family 

Cook, ―já captura a nova audiência que Menon pretende atingir.‖459  

                                                 
454 Outras edições de O Cozinheiro Completo, existentes na Biblioteca Nacional de Portugal, são: 2ª edição 
(1851), 4ª edição (1859), 7ª edição (1867), 9ª edição (1873) e 11ª edição (1879). Rêgo, Livros Portugueses de 
Cozinha, 46. 

455 Para o cotejo parcial, utilizamos a edição de 1815 de La cuisinière bourgeoise.  

456 Entre as obras de Menon, escritas entre 1739 e 1761, estão La Science du maître d’hôtel cuisinier (1749), La 
Science du maître d’hôtel confiseur (1750), Les Soupers de la cour (1755), Le Manuel des officiers de bouche (1759), Cuisine 
et office de santé (1758). Ferguson, Accounting for Taste, 40-1.  

457 Ibid., 40 e 218, nota 21. Ferguson compila informações de levantamentes realizados por Hyman & 
Hyman, ―Imprimer la cuisine‖ (capítulo publicado na edição em português de História da Alimentação como 
―Os Livros de Cozinha na França‖, já referido), e Girard, ―Le Triomphe de ‗La Cuisinière bourgeoise‘,‖ Revue 
d’Histoire Moderne et Contemporaine. 

458 Ferguson, Accounting for Taste, 41. Aqui, é importante, para efeito de utilização da terminologia e dos 
conceitos apropriados que ela encerra no período, a compreensão da hierarquia da cozinha, oferecida por 
Ferguson: ―A cozinha aristocrática não tinha lugar para mulheres. Era uma operação militar, como se refletia, 
de fato, nos títulos [das obras] utilizados. Os chefs (cuisiniers) seguiam as ordens dos Officers [mantida a 
terminologia inglesa da autora]: o Officier de cuisine, mais tarde chef de cuisine, no comando da cozinha; e seu 
superior, o Officier de bouche ou maître d’hôtel (steward), que era o responsável pelas privisões. Propondo uma 
cuisinière [chef, no original em inglês] em lugar de um cuisinier, Officier de bouche ou Maitre d‘hotel, Menon 
claramente localizou La cuisinière bourgeoise fora da esfera da aristocracia, de seus preparos elaborados e de seus 
consumidores da elite.‖ 

459 Ibid. 
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Esta cozinha que se propõe mais simples e econômica460 chega também, por esta 

via, ao Cozinheiro Imperial. Considerando como amostragem pratos de carne, de O Cozinheiro 

Completo / La Cuisinière bourgeoise o receituário brasileiro herda, por exemplo, instruções para 

a dissecção de carnes de boi e de porco, além de algumas receitas de carne de boi e de 

vitela.461  

Sobre a terceira obra portuguesa (Arte de Cosinha, de João da Matta) cujas receitas 

desaguaram em Cozinheiro Imperial, falaremos adiante. Antes porém, e para 

compreendermos melhor a natureza desta terceira fonte do receituário brasileiro, tratemos 

de outras obras publicadas em Portugal, cujas referências em química começam, 

finalmente, a aparecer.   

 

5.2. A química na cozinha 

 

Conforme vimos, as discussões sobre alimentação e saúde, incrementadas desde o 

final do século XVIII pelos novos conhecimentos em química relacionados aos processos 

nutricionais e à composição dos alimentos, já estavam bem estabelecidas na literatura 

culinária francesa.  

                                                 
460 ―Suficientemente ajustada, com ênfase na economia, na simplicidade e na saúde, La cuisinière bourgeoise 
epitomiza, como está disposta a fazer, a cuisine bourgeoise e sua oposição ideológica à extravagância, ao excesso 
e ao refinamento da culinária aristocrática. (...) Do ponto de vista culinário, a cuisine bourgeoise no Antigo 
Regime simplificou, ou, melhor ainda, domesticou a cozinha da corte ou grand cuisine (la cuisine des Grands). 
Não é um estilo ―nativo‖ de cozinhar da burguesia, da mesma maneira que os códigos culinários dos pobres 
não podem ser associados à cozinha de subsistência e aos produtos locais. (...) Menon esclarece a diferença no 
prefácio de La cuisinière bourgeoise. Esta cozinha é burguesa pelo seu ―desligamento‖ do ―cortejo excessivo de 
condimentos sofisticados‖, que precisa tanto de um cozinheiro inteligente quanto de um senhor rico. Com 
essas modificações, o autor admite, ―o Olho será menos satisfeito & [o] deleite do paladar será menor; mas, 
em troca, saúde e carteira, que certamente devem ser considerados tanto quanto esses dois sentidos, 
aparecerão na frente.‖ Ibid., 42. Os grifos são da autora.   

461 Cf., por exemplo, as receitas de ―carne de vacca assada em agua‖ (Cozinheiro Imperial [1877], 48-9; O 
Cosinheiro Completo, 19-20), ―lingua de vacca em gratim‖ (Cozinheiro Imperial [1877], 50-1; O Cosinheiro Completo, 
21) e ―lingua de vacca guisada‖ (Cozinheiro Imperial [1877], 51; O Cosinheiro Completo, 22). 
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Também, conforme já discutimos, essa penetração dos desenvolvimentos químico-

médicos nos assuntos relacionados à cozinha percorreu receituários, enciclopédias e 

tratados médicos e químicos, não só na França como também em outros países da Europa, 

e possibilitou a construção, por meio da Physiologie de Brillat-Savarin, de um discurso sobre 

o gosto e a gastronomia que elevou o tema à categoria de uma ―nova ciência‖ — uma 

―ciência culinária‖, estreitamente relacionada à química. 

A obra de Vilarinho parece ter inaugurado, em Portugal, a reprodução desse 

modelo francês, amplamente divulgado por Physiologie du goût. Ou, melhor seria dizer, uma 

tentativa de reproduzi-lo: conforme o século XIX avança, os livros de cozinha que se 

seguem à publicação de Arte do Cozinheiro e do Copeiro (1841), tanto originais quanto 

traduções de obras estrangeiras, anunciam esse modelo, embora nem sempre consigam 

cumpri-lo. 

 

5.2.1. O Cosinheiro dos Cosinheiros: a promessa das novidades químicas no receituário ―português‖ 

 

Um bom exemplo dessa tentativa é a obra O Cosinheiro dos Cosinheiros, publicada em 

1870 em Lisboa. O receituário, a cargo do editor Paul Plantier, é uma edição adaptada da 

obra francesa Le Cuisinier des cuisiniers, publicada pela primeira vez em 1825 e com diversas 

reedições ao longo do século XIX (a 25ª é de 1893).462  

O volume português, à moda da apresentação oferecida pela obra original francesa, 

informa ser uma coleção de mais de mil receitas, ―compreendendo as descobertas 

modernas dos mais abalisados quimicos e medicos relativas à alimentação‖463. A 

informação, na capa da obra, enfatiza a importância da química e da medicina nas receitas 

                                                 
462 Localizada no término desta tese, não foi possível encontrar informações mais detalhadas de Le Cuisinier 
des cuisiniers. Obtivemos, entretanto, a 25ª edição francesa, de 1893, que utilizamos neste estudo.   

463 S.a., O Cosinheiro dos Cosinheiros, capa. Para a capa da obra portuguesa, cf. o Anexo 14. 
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que serão apresentadas — ou ainda, a da inserção da cozinha num contexto de 

modernidade, modernidade esta proporcionada pela química, a ciência responsável pelos 

esclarecimentos de processos tanto culinários quanto nutricionais. 

De fato, muitas das receitas trazem comentários sobre suas relações com a saúde. 

Ao explicar o porquê de se desengordurar um caldo, por exemplo, o autor ressalta que 

―ninguém ignora o quanto a gordura é indigesta, e o prejuízo que causa, cedo ou tarde, nos 

temperamentos mais sadios, e mais bem constituidos.‖464 Sobre as sopas, ele alerta, com 

relação ao tempero: ―o uso de especiarias pode ser util nos paizes quentes, mas torna-se 

inutil e até nocivo, nos climas temperados.‖465 Quanto à carne de porco, ela é ―saborosa 

mas dificil de digerir, e propria unicamente para as pessoas que fazem muito exercicio, ou 

são dotadas de um excellente estomago. Em todo caso será prudente comel-a poucas 

vezes.‖ Já a de leitão ―é viscosa, relacha o estomago, e embota as faculdades digestivas. 

Deve-se fazer d‘ella um uso moderado.‖466 

As referências às descobertas químicas anunciadas na capa da obra, entretanto,  não 

alcançam a dimensão daquelas disseminadas nos livros franceses. Nesse sentido, o volume 

português parece seguir de perto o original francês que, devemos lembrar, foi publicado na 

França um ano antes do livro de Brillat-Savarin, e é apenas um dos modelos entre tantos 

reproduzidos nas ofertas literárias que tratam de cozinha no país.467 Neste modelo, que 

parece não estar especificamente voltado para discussões mais aprofundadas sobre a ciência 

culinária, como as obras de Savarin ou de Dumas — as ―descobertas modernas‖ de 

químicos e médicos ―abalizados‖, comparecem, por exemplo, na escolha de algumas 

receitas quer já levam em seu bojo a menção a um químico. 

                                                 
464 Ibid., 29. 

465 Ibid., 33. 

466 Ibid., 216-7. 

467 Para termos uma noção apenas geral das possíveis transformações sofridas na edição portuguesa, 
utilizamos o volume francês de 1893.  
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Assim é que, entre aquelas que ensinam a fazer um bom caldo está uma opção 

―segundo o processo de Mr. Raspail, chimico‖, e outra feita ―em menos de uma hora, 

segundo o processo do celebre Liebig, chimico‖.468  

É difícil discutir ou mesmo levantar hipóteses sobre as diferentes maneiras pelas 

quais podem penetrar as novidades científicas em um livro de cozinha sem um estudo 

detalhado do contexto em que essas obras foram concebidas e reproduzidas, bem como 

das alterações por que passaram as sucessivas edições ao longo do tempo — 

principalmente se levarmos em conta que a literatura culinária na França dirigiu-se a uma 

audiência variada, como variadas foram as propostas de cozinha francesa que se delinearam 

a partir do século XVII.  

Mas a ênfase no aspecto econômico da cozinha, anunciado na capa, na 

apresentação e em diversos momentos ao longo de O Cosinheiro dos Cosinheiros (assim como 

na edição francesa) nos dá pistas do tipo de público a que ela se dirige — ou, ao contrário  

se preferirmos, a quem ela não  parece estar destinada:  

 

―Dos innumeros tratados de cozinha até hoje publicados, uns contéem 

apenas receitas difficeis e complicadas, e por consequencia muito 

custosas para serem apresentadas como modelos na maior parte das 

casas das cidades e do campo (...). A cozinheira que quer progredir, póde 

usar d‘estas receitas com perfeita segurança (...). E com effeito, boa 

comida por um preço diminuto, é esse o problema de economia culinaria 

e domestica, que uma boa cozinheira deve procurar resolver todos os 

dias.‖469 

 

                                                 
468 S.a., O Cosinheiro dos Cosinheiros, 22-3. 

469 Ibid., ―Advertencia util‖. 
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Daí, pode-se avançar na hipótese de que as informações científicas prometidas em 

O Cosinheiro dos Cosinheiros (particularmente químicas, uma ciência, digamos, mais ―nova‖ 

nas suas relações com a cozinha do que a medicina) estejam, talvez, embutidas nos próprios 

processos culinários, sem que precisem, assim, ser explicitadas, como em alguns exemplos 

já oferecidos e voltados, ao que parece, a uma elite intelectual francesa interessada nas 

discussões sobre o gosto e, não, a donas de casa preocupadas com a cozinha econômica do 

dia-a-dia. E, diga-se de passagem, as ―descobertas‖ químicas não devem ter sido anunciadas 

na capa das primeiras edições de Le Cuisinier dos cuisiniers até, pelo menos, meados do 

século.470 

Arte do Cosinheiro e do Copeiro e O Cosinheiro dos Cosinheiros são exemplos de 

receituários publicados em Portugal que buscam conectar-se ao seu tempo e aos 

desenvolvimentos químicos alçançados nos assuntos relativos à alimentação mas que, em 

sua origem (claramente francesa), remontam, ainda, ao início dos Oitocentos. Também 

parecem dirigir-se a um público burguês. Assim, como em O Cosinheiro dos Cosinheiros, a 

introdução de Arte do Cosinheiro e do Copeiro também indica a que público a obra se destina: 

 

―Eu não pretendo rivalisar com o cosinheiro, chamado há pouco tempo 

imperial, hoje em dia real, que deu ao publico Mr. Viart; pelo contrario 

                                                 
470 Uma busca pelas diferentes edições da obra francesa na internet forneceu-nos a capa da edição de 1853, 
cujos dizeres, reproduzidos a seguir, já fazem referências implícitas à química, mas explícitas à medicina: 
―1000 recettes de cordon blue faciles et economiques d‘apres les decouveries recentes de la cuisine francaise, 
provencale, anglaise, italienne, suisse et allemande; 1° patisserie; petit-fours; 2° office: confitures, sirops, fruits 
confits, liquers; 3° filtration de l‘eau et autres liquides; 4° procedes pour rafrai-chir l‘eau et faire la glace; 5° 
conservation des substances alimentaires cuites ou a l‘etat frais, d‘apres la methode d‘Appert, par le 
dessiccation, le fumage, la salaison, etc; 6° choix, conservation et emploi des vins; 7° recettes pour faire des 
boissons economiques, grog et eaux gazeuses; 8° physiologie des pates alimentaires, des fromages, des 
poissons, du melon, etc; 9° choux et dissection des viandes et des poissons; 10° ser-vice de la table, ordre et 
soins de proprete; 11° dictonnaire des termes de cuisine; 12° musee des menages, choix d‘ustensiles de cuisine 
et de menage dont l‘usage merite d‘etre recommande. Avec l’indication de l’influence de chaque mets sur 
la sante par M. le docteur Jourdan-Lecointe. ‗A trente-deux aus, mon estomac ne digerait plus aucune 
espece de mets travailles par nos meilleurs cui-siniers: j‘essayai de les preparer moi-meme sous un maitre 
habile qui dirige a mes premieres essais. Apres quinze ans d‘experience et d‘analyses sur nos preparations 
alimentaires, j‘ai recueill un grande nombre d‘observations sur cette mattiere importante‘. A l‘usage de toute 
les fortunes. Quatroziéme edition, revue par R. de L, Auteur de plusieurs procédés relatifs a‘la conservation 
des substances alimentaires. Ornée d‘un grand nombre de gravures sur bois.‖ 
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vou traçar entre elle e mim uma linha bem distincta de demarcação. Mr. 

Viart escreveu para os homens abastados, eu trabalho em proveito dos 

habitantes do campo, por quem particularmente me interesso. (...). Eu 

procurarei nas minhas instrucções favorecer a delicadeza do gosto 

sem prejudicar á saude nem á bolça.‖471  

 

5.2.2. A ciência alemã: Liebig e A Chimica na Cozinha lisboeta 

 

Os estudos químicos desenvolvidos na Alemanha ao longo do século XIX e sua 

influência na compreensão dos aspectos alimentares terão reflexos, embora tardios (já na 

virada do século XX), também nos receituários publicados em Portugal. 

A Chimica na Cozinha, publicada em Lisboa, tem como autor ―Dr. Klench‖ e foi 

traduzida do alemão, conforme informação na capa, por uma certa dona Elisa de Noronha. 

A data de publicação em Portugal não consta do volume, mas em 1883 já havia notícia de 

sua circulação.472 Diferentemente das obras anteriores, que trazem receitas, A Chimica na 

Cozinha pretende esclarecer ―quaes são as leis e os processos naturaes que operam na 

cozinha‖473.  

Dedicado ao lar burguês, e não às casas ricas, informa o autor, o livro tem como 

objetivo, por meio da transmissão de conhecimentos químicos,  ajudar a dona de casa, ―que 

precisa calcular como, sem despezas inuteis, ha de preparar uma alimentação sufficiente, 

sadia e nutritiva‖474:  

 

                                                 
471 [Vilarinho de S. Romão], vii. Os grifos em itálico são do autor. 

472 Referências à obra estão na tese de Vaz, ―Algumas Palavras sobre as Relações da Educação Physica e 
Moral com a Pathologia e a Sociedade,‖ 47-8, defendida na Escola-Medico Cirurgica do Porto, no referido 
ano. 

473 Klench, A Chimica na Cozinha, 6. 

474 Ibid. 
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―Existem já alguns livros — porém poucos — para vulgarisação da 

sciencia; parece-me porém não haver nenhum que tracte principalmente 

da explicação dos processo chimicos que diariamente se repetem na 

cozinha. Queremos unicamente dizer que há meios de aproveitar tudo 

quanto uma substancia encerra, e de obter esse tudo por meios mais ou 

menos simples, mais ou menos dispendiosos.‖475 

 

Em sua obra, Dr. Klench476 explica que a cozinha ―apodera-se da natureza chimica 

dos corpos‖ e, neles, ―opera transformações chimicas‖477:  

 

―Temos demonstrado que basta uma pequenissima alteração na 

disposição dos elementos que compõem um corpo para o transformar 

em todas as suas propriedades; na sua fórma, côr e effeito; o que não 

poderá pois fazer a cozinha, que põe em contacto os corpos mais 

heterogeneos e os submete á acção do poderosissimo agente da chimica, 

o lume?‖478 

 

Klench parece se inspirar no modelo deixado por Savarin ao discorrer sobre a 

história da cozinha e ao relacioná-la aos fenômenos da digestão e da nutrição, apresentando 

as últimas novidades oferecidas pela ciência: 

 

                                                 
475 Ibid., 8-9. 

476 A semelhança do nome do autor, a informação de que se trata de uma obra ―traduzida‖ do alemão e a 
proposta do livro nos levou em direção a uma possível origem da versão portuguesa: o livro Chemisches koch-
und-wirtschaftsbuch, publicada em Leipzig, em 1857, pelo médico alemão Hermann Klencke. Um cotejo inicial 
do livro em português com a obra em alemão, entretanto, sugere não se tratar de uma tradução, mas, 
possivelmente, de uma versão condensada. A tradução do título da obra original é ―O Livro da Cozinha e da 
Economia Química ou a Ciência Natural no Trabalho Feminino‖. O livro de Klencke teve sua versão em 
inglês, The Chemistry of Cooking and Housekeeping, publicada em 1859. Para informações sobre Klencke, cf. 
Finlay, ―Early Marketing of the Theory of Nutrition,‖ 55. Para informações sobre a edição em inglês, cf. 
Mjelde, The Magical Properties of Workshop Learning, 126.  

477 Klench, 11. 

478 Ibid., 15. 
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―A sciencia descobriu que as substancias introduzidas no sangue pela 

alimentação, têem uma dupla significação e duas direcções differentes: 

todas as que são compostas de carbone, hydrogenio ou oxygenio, sahem 

do corpo pela respiração. São por assim dizer o combustivel que ha-de 

produzir o calor animal, emquanto que todas as substancias azotadas 

penetram mais profundamente no sangue, ajudam a formar a sua massa, 

e passam para os tecidos dos orgãos solidos (...)‖479  

 

O autor alerta que essa ―importante descoberta scientifica‖ deve ser transmitida ―a 

todos quantos tenham a direcção de uma cozinha‖480. Como se vê na citação acima, aqui 

novamente penetram as concepções de Liebig sobre os alimentos plásticos e respiratórios 

que irão, por sua vez, guiar a dona-de-casa na seleção do cardápio da família: ―Impõe á 

dona de casa o dever de compôr a alimentação da familia de maneira que as duas classes de 

alimentos se achem devidamente representadas‖481.  

Para isso — e porque elas se ―acham ‗misturadas‘, umas vezes pela natureza, outras 

vezes pelo instincto da arte culinaria‖, o autor as divide em três categorias:  

1) A primeira, que reúne alimentos respiratórios e plásticos: ovos, leite, carne gorda, 

sangue (este, em chouriços, por exemplo), caldos, cereais, legumes (feijão, favas, ervilha, 

lentilhas); couves (principalmente couve-flor), hortaliças verdes (espinafre, alface), cebolas, 

cogumelos, café, chá e chocolate (que possuem ―alcaloides azotados, caseina e 

theobromina, gluten e amydo‖); 

2) A segunda, de alimentos responsáveis pela formação do sangue: fibras de carne 

magra, queijo, geleia, ostras e ―caracoes‖ (que tem, segundo o autor, albumina);  

                                                 
479 Ibid., 33. 

480 Ibid., 34. 

481 Ibid., 38. 
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3) A terceira categoria inclui os alimentos respiratórios (que, também de acordo 

com o médico, ―contem pouco ou nenhum azote, mas muito carbono‖): pão ―fino, de 

farinha peneirada, amassado com agua, sem leite (amydo, pouco gluten)‖, batatas, arroz, 

milho, nabos e cenouras, gorduras (banhas de porco, toucinho, óleos), frutas, vinho, 

aguardente, cerveja.482 

A partir dessas categorias, diz o autor, a dona de casa ―escolherá de preferencia os 

alimentos da primeira catthegoria, mas para obedecer ás exigencias do paladar e da 

variedade, combinará os da segunda e da terceira.‖483 

Essa visão, portanto, dá sentido a algumas combinações de pratos: arroz cozido 

com leite, com caldo ou com carne magra; carne de carneiro ou porco com feijão, toucinho 

com legumes, azeite com salada, macarrão com queijo, ovos combinados com farinha nos 

puddings e pastéis.484 

Também o instinto, considera o autor, salva os ricos porque, ―introduzindo certas 

regras na cozinha, que a sciencia não póde senão applaudir, por ver que estão conformes 

com as leis da natureza‖485: 

  

―Assim como o pobre, sustentado de batatas, suspira pelo café, o rico, 

repleto de carnes assadas precisa de carbone, e tomal-o á sobremesa, 

quando come fructas e dôces, ou bebe-o no vinho, cerveja e licôres.‖486 

 

                                                 
482 Ibid., 39-41. 

483 Ibid., 41. 

484 Ibid., 44-5. 

485 Ibid., 45. 

486 Ibid., 44-5. 
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Isso também serve para explicar a concordância do clima com o consumo de certos 

alimentos. ―A cozinha nos países quentes é mais sóbria e simples do que nas terras frias‖487. 

Isso explica, por exemplo, acredita ele, porque o africano se contenta com arroz, tâmaras e 

leite de coco. Ele explica que o calor é produzido no corpo pelo carbono, que se põe em 

combustão com o oxigênio do ar e sai pela respiração.488 Para conservar a saúde, portanto, 

―é preciso não consumir mais carbone do que a inspiração póde dispender, nem respirar 

mais do que aquelle que se recebe na comida‖489.   

Não foi possível saber se o livro de Klench circulou no Brasil na época. Como 

praticamente não possui receitas,490 não há como cotejá-lo com Cozinheiro Imperial. Mas o 

―discurso liebigniano‖ que percorre toda a obra A Chimica na Cozinha acabou por penetrar 

o receituário brasileiro por outra via, qual seja, o livro de João da Mata, Arte de Cosinha. 

 

5.2.3. Arte de Cosinha, de João da Matta: o ―discurso químico‖ penetra no Brasil 

 

Parte das últimas adições contidas em Cozinheiro Imperial (conforme vimos, na 

edição de 1877) pertencem, por fim, a uma terceira obra portuguesa, Arte de Cosinha, 

publicada em Lisboa em 1876 pelo chef de cozinha João da Matta. Cozinheiro Imperial dedica 

34 páginas de seu novo apêndice491 (as restantes são dedicadas aos banquetes, cuja origem 

não observamos) às receitas do cozinheiro, proprietário do Grand Hotel du Matta, e do 

hotel João da Matta, ambos em Lisboa.492 

                                                 
487 Ibid., 46. 

488 Ibid., 45-6. 

489 Ibid., 46-7. 

490 Há uma receita (com ingredientes e modo de preparar) de caldo à frio. Cf. Klench, 151. 

491 Lima, Cozinheiro Imperial [1877], ―Appendice‖, 1-34. Cf. boa parte dos novos pratos no Anexo 15. 

492 As informações sobre os hotéis de João da Matta estão na capa da obra. 
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Mais do que as receitas em si (novamente, de herança francesa), é o discurso da 

―ação reformadora‖ de Matta que se deu graças às ciências. Quem forja esse discurso é seu 

prefaciador, Alberto Pimentel:  

 

―Desde que a civilisação moderna estabeleceu correntes internacionaes 

que fluem e refluem (...), desde que soou a hora da grande fermentação 

intellectual, uma ideia lançada do topo da torre inclinada de Pisa, d‘onde 

Galileu proclamou tres leis sobre a gravidade, (...) atravessa o mundo 

como um passaro migrante. Ora, essa ideia pode ser o germen de futuros 

progressos na chimica (...), na medicina (...) e na culinaria tambem. Na 

culinaria, sim senhores. Essa ideia póde ser um novo remedio (...) ou um 

novo prato.‖493 

 

E continua: 

 

―Vai decorrido um seculo desde que as questões scientificas hão tomado 

um carater verdadeiramente novo (...) há cem annos que a cusinha 

portugueza começou a transformar-se pela civilizadora influencia da 

cosinha extrangeira.‖494 

 

Essa cozinha estrangeira (e ―variada‖) é a francesa, e o reformador da é João da 

Matta, que ―tem feito de Lisboa a miniatura de Paris‖.495 Afinal, acredita Pimentel, ―o 

destino das nações, diz Brillat-Savarin, depende da maneira porque se alimentam‖496. As 

                                                 
493 Pimentel, prefácio em Matta, Arte de Cosinha, xvii-xviii. 

494 Ibid., xix. 

495 Ibid., xiii e xxii, respectivamente. 

496 Ibid., x. 
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considerações da ―superioridade‖ da cozinha francesa sobre a cozinha portuguesa tem suas 

razões na ciência — particularmente, na química:  

 

―A cozinha variada — e nenhuma como a francesa — é a mais salutar, a 

mais benefica, e está provado que é também a mais civilisada, porque ella 

pressupõe conhecimentos sobre a composição chimica dos 

alimentos, sobre as mais graves funcções physiologicas, tais como a 

digestão, a respiração e circulação, finalmente sobre a hygiene, esta 

sciencia que os antigos tanto discursáram e os modernos tanto 

aperfeiçôam.‖  

 

E, para Pimentel, a química chega à cozinha francesa pela via da ciência alemã, ou 

seja, pelas ideias de Liebig. Sua explicação da cozinha de Matta, portanto, é eminentemente 

química, e o autor se demora nessas explicações, despojado então da retórica com que abre 

o livro: 

 

―É geralmente sabido que as substancias alimentares se podem dividir 

em duas classes: Alimentos azotados, chamados tambem plasticos ou 

albuminoides, que fornecem os principios proprios a transformarem-se 

em sangue, e a repararem as perdas da economia pela renovação dos 

tecidos (...)‖497 

 

Depois de explicar a função dos alimentos respiratórios, e para comprovar seus 

argumentos, o prefaciador pinça uma das receitas propostas pelo cozinheiro português, um 

―gateau de plomb á la Parisienne‖ — e a decupa em alimentos plásticos e respiratórios.498  

                                                 
497 Ibid., xiii. 

498 Ibid., xv-xvi. A receita transcrita por Pimentel está, também, na página 88. Cf. Anexo 16. 
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Todo esse discurso que apresenta a cozinha de Matta e lhe dá sentido não é 

transportado ao receituário brasileiro. Mas as receitas — 79 no total, além de definições de 

termos e banquetes —, publicadas em Portugal apenas um ano antes da nova edição de 

Cozinheiro Imperial que sairia a público, foram rapidamente incorporadas ao receituário 

brasileiro, justificadas que estavam pelo caráter de modernidade e civilidade conferido pela 

―superioridade‖ da cozinha francesa e pela via da química.  

 

5.2.4. Doceiro Nacional e a química dos doces na culinária brasileira 

 

No universo restrito das publicações culinárias brasileiras dos Oitocentos, vamos 

encontrar, num livro dedicado aos doces e publicado nos últimos anos do século XIX, 

alguns traços dessa ―nova ciência da alimentação‖, que sai dos laboratórios, academias e 

faculdades rumo aos livros de cozinha.  

Não sabemos a data em que Doceiro Nacional ou Arte de Fazer Toda a Qualidade de 

Doces foi publicado pela primeira vez, mas uma 4ª edição circulava em 1895, e um novo 

volume deve ter sido lançado em 1899.499  

Doceiro Nacional é um exemplo da especialização dos receituários culinários 

brasileiros, ainda que tardia. Como já acontecia em países europeus desde pelo menos o 

século XVI,500 a partir de meados do século XIX os receituários brasileiros passam a 

desmembrar-se nos diversos ramos da culinária. Temas como a elaboração de pães, de 

doces e de embutidos ganham publicações independentes. Até o final do século, parece que 

foram publicadas no Brasil pelo menos quatro obras voltadas ao preparo exclusivo dos 

                                                 
499 O projeto Lusodat localizou menção à sua publicação, em 1899, com autoria de Paulo Salles. 

500 ―Entre Le Viandier [receituário francês do final do século XV] e Le Grand cuisinier [receituário francês do 
século XVI], por um lado, e o Platina [autor de receituário italiano datado de 1503], por outro, assiste-se, no 
século XVI, ao desenvolvimento de uma verdadeira literatura especializada intermediária — os livros ‗de doce 
de frutas‘‖. Hyman & Hyman, ―Os Livros de Cozinha na França,‖ 629.  
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doces: Doceira Brazileira, de Constança de Lima (1851); Diccionario do Doceiro Brazileiro (cuja 3ª 

edição data de 1892), O Doceiro Brasileiro (1896, também, ao que consta, de C. O. de Lima) e 

Doceiro Nacional.501 

Esses receituários contêm doces cujo ―excesso de doçura‖ e a elaboração a partir de 

frutas tropicais já havia chamado a atenção dos naturalistas estrangeiros que visitaram o 

país após a chegada da corte portuguesa.502 Quanto ao Doceiro Nacional, faz parte da vertente 

doce nele abordada o preparo de geleias, compotas, tortas, biscoitos, licores, xaropes, 

pudins e sorvetes.  

 

5.2.4.1. Com açúcar 

 

Sendo o principal ingrediente desse ramo da cozinha o açúcar, é a ele que Doceiro 

Nacional dedica suas primeiras páginas.  

 

―O principal ingrediente que entra em todas as receitas do doceiro, é o 

assucar, á excepção de poucas que são combinadas com mel; e por isso, 

devem todos os doceiros conhecer bem a sua origem, composição, 

qualidades e preparação.‖503 

 

O açúcar, também, carrega algumas das informações químicas contidas na obra. 

Assim, seu autor oferece, na sequência, uma tabela com informações sobre a composição 

química do ingrediente:  

                                                 
501 A informação sobre o Doceiro Brasileiro foi obtida a partir do Projeto Lusodat. Couto, ―Alimentação no 
Brasil e em Portugal,‖ 114 (nada soubemos, até o término desta tese, sobre a origem do Doceiro Nacional).  

502 Sobre as apreciações dos doces feitas por naturalistas que visitaram o Brasil no século XIX, cf. ibid., 92-5. 

503 S.a. Doceiro Nacional, 9. Para este estudo, utilizamos a 4ª edição, de 1895.  
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―A sua composiça [sic] chimica é a seguinte 

Carbono............. 42,0 partes 

Oxigenio..............51,5 – 

Hydrogenio......... 6,5 –_________ 

  100,0 partes‖504 

 

E continua: 

 

―Antigamente, considerava-se o assucar como o alimento mais perfeito, 

por causa das suas faculdades nutritivas; alguns exemplos de vida longa, 

de pessos [sic] que usárão muito do assucar, e promptidão com que se 

engordão os animaes, que co mem o bagaço da canna, autorisão esta 

opinião. Nos tempos mais modernos, porém, pretende-se que pelo 

contrario seo uso frequente torna o estomago flatulento, provoca uma 

gordura excessiva, enfraquece a acção do estomago e dos intestinos.‖505 

 

Todavia, mais adiante, retoma o argumento dizendo: 

 

―As experiencias mais modernas, emfim, mostrão que o uso só do 

assucar é tão nocivo á saude como o uso excepcional só da carne, ou de 

qualquer outro alimento, sem mistura; convenceo-se, então, que o 

assucar, em pequenas porções, facilita a digestão, e convem como 

excitante ás pessoas lymphaticas (...)‖506 

 

                                                 
504 Ibid., 9-10. 

505 Ibid., 9-10. 

506 Ibid., 10. 



172 

 

É interessante notar como a química, que vai tomando espaço nas concepções 

sobre alimentação, reafirma ―modernamente‖ preparações culinárias já consagradas pela 

tradição ou que, por necessidade, se tornaram parte dos hábitos alimentares de uma 

determinada população. 

No caso da doçaria, um ramo que, a despeito de sua importância em todas as 

cozinhas, é particularmente estruturadora dos hábitos alimentares brasileiros (pela presença 

marcante do açúcar aliada à tradição portuguesa na confecção de doces de vários tipos), 

essa ciência garante, por exemplo, a combinação útil do produto com dois outros 

ingredientes que servem de base para uma gama imensa de doces: o leite e os ovos (além 

das frutas). Diz o Doceiro: ―[O açúcar, em pequenas porções] favorece principalmente a 

digestão de alguns alimentos indigestos, por exemplo do leite, ovos, chocolate e fructas 

carnosas, e é de grande utilidade ás pessoas magras.‖507 

Referências a esse ―tripé‖ – açúcar, ovos e leite —, também são encontradas nas 

teses cariocas que, por sua vez, parecem refletir as discussões dos químicos europeus — 

entre elas, uma proposta feita por Prout, envolvendo o leite.   

 

5.2.4.2. Leite, um alimento perfeito 

 

Em um artigo de 1827 sobre substâncias alimentares simples, Prout mencionava 

que sua ideia sobre a essência dos alimentos formou-se a partir da reflexão sobre a 

composição do leite. Para ele, o leite, ―o único ‗artigo‘ fornecido e designado pela natureza 

como alimento‖, é essencialmente composto por fibrina, caseína e albumina e, por ter sido 

forjado pelo Grande Criador, ―é o sustento universal da humanidade‖. ―No leite, 

                                                 
507 Ibid., 10. 
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portanto‖, diz ele, ―devemos esperar encontrar um modelo do que deve ser uma substância 

alimentar – um tipo de protótipo (...) de matérias nutritivas em geral.‖508 

Segundo Orland, a ideia de Prout sobre a superioridade nutritiva do leite espalhou-

se rapidamente, e, mesmo se não estivesse, ainda, acomodada à noção de princípios 

alimentares, estaria encaixada no ―antigo‖ enquadramento dietético baseado na digestão. 

Não cabe aqui resumir a história do leite como alimento, mas apenas indicar que as bases 

―seguras‖ da química, ao lado de diversos outros fatores — como a industrialização e os 

métodos de pasteurização, por exemplo —, parecem ter ajudado a construir a imagem do 

leite como um ―alimento perfeito‖, noção esta particularmente influente na América.509 

A importância do leite como alimento nutritivo e modelo para outros alimentos 

também aparece nas teses cariocas. Diz o médico Antonio Corrêa de Souza Costa (1865):  

 

―E com effeito, no leite, alimento typo por excellencia, encontra elle [o 

homem] todos os elementos necessarios á reparação dos seus tecidos, ao 

seu crescimento e ás funcções de calorificação.‖510  

 

Para Oiticica (1848) ―o leite, combinado com as substancias farinaceas, como o 

arroz, a cevada, o trigo, e seus productos, facilita sua digestão, e constitue dest‘arte uma 

alimentação assás reparadora.‖511 Também o ovo ―têm a vantagem de, debaixo de um 

pequeno volume, conter uma grande quantidade de materia reparadora‖512. Assim, da 

                                                 
508 Prout, Chemistry, Meteorology and the Function of Digestion [1834], 479, citado em Orland, ―Nutrients: About the 
Invention of Good Things that Can Harm your Body,‖ 150.  

509 Para discussões sobre da construção desta ideia nos Estados Unidos, cf. DuPuis, Natures’s Perfect Food, 
particularmente o capítulo 2. Para as relações entre a produção de laticínios e a transição entre as economias 
rural e nacional, a internacionalização de mercados e as transformações tecnológicas, cf. Orland, ―Milky 
Ways‖, 212-54. 

510 Costa, ―Qual a Alimentação,‖ 12-3.  

511 Oiticica, 13. 

512 Ibid., 13. 



174 

 

combinação do leite, do ovo e do açucar, associados à farinha de trigo (ou de amêndoas), 

―resultão os cremes do mercado, o pudim, o pão de ló, bolinholos, &c., &c., cuja 

importancia na classe dos alimentos se não ignora‖513. 

Nessa perspectiva, os cremes, que reúnem esses três alimentos, parecem ser o 

ponto alto das sobremesas, perfeito para a elite carioca. Diz o Doceiro Nacional : 

 

―Os cremes são doces que teem por bases, o leite, os ovos, e o assucar, e 

distinguem-se, pelos differentes cheiros e proporções das differentes 

substancias e manipulações, que lhes são proprias: são doces delicados e 

apreciados nas casas de bom tom.‖514 

 

Não é só o açúcar que mecere informações sobre suas propriedades químicas e 

médicas em Doceiro Nacional. As geleias, outro capítulo importante na doçaria, também 

ganham explicações detalhadas no receituário:  

 

―As geleas são extractos de substancias animaes ou vegetaes; os 

primeiros são tambem chamados gelatinas, os outros são dotados de um 

principio particular, que se assemelha á gelatina, e que tem na chimica o 

nome de acido pectico (...)‖515 

 

O ácido péctico, encontrado nos vegetais, era essencial na elaboração de doces e 

geleias, pela sua propriedade geleificante. Por sua importância, mereceu uma explicação 

maior do autor.  

                                                 
513 Ibid., 13-4.  

514 S.a., Doceiro Nacional, 95. 

515 Ibid., 75. 
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―O acido pectico foi descoberto em mil oitocentos e vinte e cinco, por 

Braconnot, e é bastante vulgar no reino vegetal, onde se encontra não só 

nas fructas carnosas como também nas folhas, na casca, e nas raízes, por 

exemplo. Nas batatas, na mandioca, no cará, no inhame, nas cenouras, 

no aipo, nas cebolas, nas beterrabas, etc. A gelatina animal existe em 

todas as partes dos animaes (...)‖516 

 

Em 1827, os ingleses já registravam o conhecimento sobre o ácido péctico por 

Henri Braconnot (1780-1855) em raízes frescas, bulbos, na cebola e em frutas, como maçãs 

e peras:  

 

―Este sal pode, de acordo com o autor, receber numerosas aplicações na 

arte da confeitaria. É, ainda, notável que uma quantidade tão pequena 

desta combinação possa comunicar a grandes quantidades de água 

açucarada a propriedade de gelatinização. O inventor [M. Braconnot] 

preparou por estes meios [basicamente, com água quente e açúcar] 

gelatinas aromatizadas, perfeitamente transparentes e incolores, muito 

agradáveis ao paladar e aos olhos.‖517  

 

Produtos relativamente recentes na história da alimentação europeia, o café e o 

chocolate americanos também ganham comentários, de caráter mais higiênico, voltados aos 

benefícios de seu consumo. O chocolate, diz o autor de Doceiro Nacional,  ―é como o café e 

o chá, uma bebida tônica e estimulante, porém muito nutritiva‖518.  Quanto ao café, diz o 

livro, ―é sem duvida a bebida mais vulgarisada, e apreciada hoje no mundo; elle ajuda a 

                                                 
516 Ibid. 

517 S.a., ―On a New Acid, Named Pectic Acid, Universally Diffused in all Vegetables,‖ The Repertory of Patent 
Inventions, vol. IV, 303-4. 

518 S.a., Doceiro Nacional, 309. 



176 

 

digestão; é tonico, estimulante, e por isso as pessoas nervosas devem usar d‘elle com 

moderação (...)‖519. 

Mas antes de se estabelecer de vez nos receituários luso-brasileiros, quer como 

ingrediente de receitas, quer servido como bebida após o jantar, o café enfrentou diversas 

controvérsias relacionadas aos seus efeitos sobre a saúde.  

 

5.3. Chá e café, as bebidas do homem “civilizado” 

 

Mais do que um costume, o café foi encarado pelos médicos cariocas como um 

―modificador higiênico‖ do homem civilizado.520 São exaustivas as referências sobre a 

importância do café nos cenários político, econômico e cultural do Brasil e, portanto, não 

precisamos retomá-las aqui. Pois do Império à República, assistiu-se no Rio de Janeiro ao 

projeto de modernidade introduzido pelos lucros do cafezal.521 Antes ainda o Rio de 

Janeiro parecia já ter, de alguma forma e na sua precária condição de colônia, absorvido os 

reflexos da Europa relacionados ao estabelecimento dos cafés, que se espalharam no Velho 

Continente a partir do século XVII.522 Oliveira nos informa que, em 1792, a cidade 

contabilizava 32 casas de café, embora não haja nenhum registro, segundo ele, de como 

seriam esses estabelecimentos.523  

                                                 
519 Ibid., 298. 

520 Guimarães, ―Do Uso e Abuso do Café,‖ 14. 

521 Martins, História do Café, 277. Desnecessário é, aqui, discorrer sobre a importância da bebida no Brasil e no 
Rio de Janeiro. Existe um número considerável de depoimentos e de documentação iconográfica sobre 
plantações de café cariocas, por exemplo, no Alto da Boa Vista. Telles, O Vale do Paraíba e a Arquitetura do 
Café, 38.  

522 Para detalhes sobre o estabelecimento dos cafés na Europa (particularmente na Inglaterra) e discussões 
relacionadas aos cafés e à esfera pública, cf. por exemplo, Cowan, ―The Rise of the Coffeehouse 
Reconsidered,‖ The Historical Journal, 221-46, e Cowan, ―Publicity and Privacy in the History of the British 
Coffehouse,‖ History Compass, 1180-1213. 

523 Oliveira, História do Café no Brasil e no Mundo, 361. A informação foi, segundo Oliveira, extraída do Almanac 
Histórico para o Ano de 1792. Diz o autor: ―É desoladora a falta de informações sobre a vida urbana no Brasil-
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Estudos que relacionam a bebida à saúde também são antigos, e controvérsias 

quanto ao efeito do café sobre o organismo humano perduraram desde a entrada desta 

rubiácea na Europa (século XVII) até o século XX.  

Claro está, portanto, o interesse dos médicos cariocas (bem como dos estudiosos 

europeus, aos quais, novamente, os brasileiros se reportavam) pela bebida — cujas análises, 

agora, ganham novos contornos proporcionados pelos ―avanços‖ da fisiologia 

experimental, da química e, ainda, pela influência positivista, que penetrou o pensamento 

brasileiro a partir de meados do século XIX.524 ―Poucas questões de hygiene tem attrahido 

tanto a attenção e o estudo dos medicos dos ultimos seculos como a do valor do uso do 

café no regimen alimentar do homem‖,525 comenta o médico mineiro Eduardo Augusto 

Ribeiro Guimarães (1882), em sua tese sobre o assunto. E continua:  

 

―Deixando agora o terreno esteril das theorias, penetremos no domínio 

da verdadeira sciencia e vejamos o que de positivo nos ensinão os factos, 

bem averiguados e definitivamente adquiridos, sobre a acção 

physiologica do café e sobre o papel que representa na qualidade de 

modificador hygienico do homem.‖526 

 

                                                                                                                                               
Colônia (...) Naturalmente volvemos àquele tempo, imaginando como seriam as tais casas de café. Porque tudo 
era muito pobre na cidade que já se chamou Maravilhosa. (...) Como seriam aquelas casas de café... Talvez, 
certamente, melhores que as 216 tavernas, onde a cachaça devia tornar ainda mais ignominioso o ambiente. 
Ninguém fixou para a posteridade a imagem daqueles cafés. Havia mesas e cadeiras para os fregueses? Seriam 
pontos de encontro de habitués, certos, para o bate-papo, que é a característica de todos os cafés do Mundo?‖ 
[grifos do autor]. 

524 Segundo Ivan Lins, ―profunda e extensa foi a penetração das doutrinas positivistas nos estabelecimentos 
de ensino do Rio de Janeiro a partir de 1850‖. Cf. especialmente, o capítulo III (segunda parte), em que o 
autor trata da penetração do positivismo na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. De acordo com Lins, 
foram defendidas na instituição, a partir da metade do século XIX, ―pelo menos vinte e oito teses defendendo 
doutrinas biológicas e médicas de Augusto Comte ou deixando transparecer-lhe a influência filosófica‖. Lins, 
História do Positivismo no Brasil, 299. 

525 Guimarães, 10. 

526 Ibid., 32. 
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Assim como Guimarães, outros médicos da capital do Império discutiram questões 

relativas ao uso (e ao abuso) do café ― comparando-o ao chá. É de se notar, entretanto, 

certa demora em tornar o assunto digno de figurar como tema principal nas discussões 

médicas da FMRJ. Talvez um dos fatores que contribuam para isto seja o de que, até as 

primeiras décadas do século XIX, o consumo do café, assim como o do chá — segundo os 

relatos desses profissionais —, ainda não eram habituais entre a elite carioca.  

Avaliando o regime das classes abastadas do Rio de Janeiro após a chegada da coroa 

portuguesa em 1808, Pereira Junior (1850) afirma que tanto o chá quanto o café não faziam 

parte da alimentação da elite. ―O chá era quasi considerado como medicamento, e por isso 

vendido nas boticas: alcançava então um grande preço em proporção dos outros 

generos‖527, comenta o médico.  

Regadas (1852), versando sobre o mesmo tema, mostra a transformação nos 

hábitos dessa camada da população. ―E se ao raro uso do chá lhe dermos maior frequencia, 

teremos assim o almoço ordinario de nossas classes abastadas de hoje‖528. Quanto ao café, 

diz o autor: ―Terminado o seu jantar, tem por habito as nossas classes abastadas, ou antes 

generalidade dos habitantes do Rio de Janeiro, tomarem café‖529. 

Em 1858, Braz Martins dos Guimarães Bilac já consagra os usos de ambas as 

bebidas: ―O uso do chá é bastante universal, commummente elle se toma no fim do 

almoço ou só ou acompanhado com leite; também é muito usual o seu emprego pouco 

tempo depois do jantar afim de activar a digestão‖530. Quanto aos grãos, ―está por tal sorte 

                                                 
527 Pereira Junior, ―Algumas Considerações,‖ 25. 

528 Regadas, ―Dos Corpos de Delicto,‖ 25. 

529 Ibid., 25. 

530 Bilac, ―Do Uso do Chá e do Café,‖ 8. 
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vulgarisado o uso do café, que ninguem ha certamente que não conheça mais ou menos o 

seu emprego e sua preparação‖531. 

Um apanhado das investigações em torno do tema532 no século XIX pode ser 

vislumbrado no ensaio de Guimarães que, como típico homem de ciência do período, 

localiza apenas em sua própria época e com relação ao café seu ―exame sério, seguido de 

uma discussão verdadeiramente scientifica‖533: 

 

―Ao illustre agronomo francez, o Sr. de Gasparin, cabe a gloria de haver 

chamado a attenção dos medicos para este interessante ponto da hygiene 

social e privada, enviando á Academia de Sciencias de Pariz, uma extensa 

—Nota— (sic) sobre o regimen dos mineiros belgas, de Charleroy, cuja 

leitura teve lugar na sessão de 8 de abril de 1850. A partir d‘essa época 

sómente, os physiologistas e hygienistas se associarão no empenho de 

elucidar a ação do café como modificador hygiênico habitual do homem 

civilisado.‖534 

 

Sua tese é precedida de um prólogo, em que o diretor do Laboratório de Fisiologia 

da época informa os resultados das experiências (com cães em laboratório) de seus 

assistentes, Guimarães e o dr. Juvenal Raposo, ―antes que sejão publicados na Europa e no 

                                                 
531 Ibid., 16. 

532 Guimarães parece estar em dia com os últimos trabalhos sobre o assunto quando faz um detalhado 
histórico das ideias em voga no seu tempo. Segundo ele, três teorias vigoravam: a primeira considerava o café 
um alimento de poupança (aliment d‘épargne) ou moderador da desassimilação. A segunda lhe conferia o 
papel de verdadeiro alimento e a terceira, a de medicamento dinamoforo ou dinamizante. Tomando a título 
de exemplo as discussões em torno da primeira teoria, estão no relato de Guimarães o trabalho de Gasparin 
de 1850, com mineiros belgas de Charleroy, aparentemente bastante comentado e cujas conclusões 
apontavam para a ação econômica do café no organismo — o que, em última análise, traduz-se num efeito 
benéfico do café sobre o mesmo; os argumentos contrários de Charpentier, Magendie e Boisseau a essas 
conclusões de Gasparin e as análises químicas de diversos estudiosos, que confirmam, a partir da excreção da 
ureia, a proposta de Gasparin, como Böcker (1849), Julius Lehmann (1858), Hammond (1856), Rabuteau 
(1870), Eustratiades (1870) e Angel Marvaud (1874); os trabalhos de Voit sobre alimentação (1872); de Binz 
(1878), que considerou que o café aumenta a excreção da ureia, assim como David Brackenridge (1881). 
Guimarães, 15-28. 

533 Ibid., 14. 

534 Ibid. 
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Paiz‖535. De acordo com Guimarães, essas experiências ―provam‖ que o café, ―longe de 

moderar as combustões nutritivas e a desassimilação orgânica‖ — como, diz ele, 

acreditavam alguns fisiologistas — ―estimula o systema nervoso, (...) accelera a circulação e 

a respiração, augmenta a tensão arterial, eleva a temperatura orgânica e apressa o 

movimento nutritivo, tornando mais intensas as combustões intersticiaes‖536. Assim, 

pontifica o diretor do laboratório:  

 

―Se à hygiene moderna é glorioso ostentar, em suas ricas paginas, 

verdades incontestaveis, uma dellas e das mais fecundas é a seguinte: O 

uso do café modifica favoravelmente a economia humana, como que 

satisfaz á uma necessidade natural do homem civilisado.‖537  

 

Guimarães não compartilha, entretanto, da teoria — segundo ele ainda em voga na 

época — que considera o café um alimento: ―(...) devemos concluir (...) que o valôr bio-

chimico do café como alimento é insignificante, quase nullo, e não póde ser invocado para 

explicar a acção benéfica que sobre o homem exerce‖538.  

A ideia ―moderna‖ de que o café, assim como o chá, poderia funcionar como 

alimento estava no fato da grande proporção de azote que continha:  

 

―O café deve ser considerado como um alimento; elle goza da 

propriedade de sustentar e de produzir por algum tempo os effeitos da 

alimentação. (...); e como o principio excitador é acompanhado de uma 

                                                 
535 Ibid., 5. A menção ao nome completo de Raposo está na página 32. 

536 Guimarães, 69. Rangel diz o mesmo sobre o chá: ―Essa bebida, uma vez ingerida, determina phenomenos 
mais ou menos notaveis, como sejam: a acceleração do pulso, maior actividade da circulação, das secreções e 
excreções, leve estimulação das funcções cerebraes, um aquecimento geral, emfim, uma aptidão maior para os 
movimentos da vida animal e organica‖. Rangel, ―Do Uso e Abuso do Chá e do Café,‖ 7. 

537 Guimarães, 13-4. 

538 Ibid., 31.  
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materia azotada abudante, elle goza, debaixo desse ponto de vista, de 

papel de materia alimentícia. Essa substancia, como alimento, modera as 

despezas da economia e diminue as suas perdas, supprime o apettite, 

estingue a sensação importante da fome, conserva o calor, diminuindo 

assim a secreção cutanea, fazendo supportar as abstinencias e os jejuns, 

fortificando finalmente o systema nervoso, e dissimulando o 

enfraquecimento dos orgãos que ella não puder reparar.‖539 

 

Por isso, o café com leite era, para alguns, um alimento eminentemente nutritivo. 

―Segundo as experiências do dr. Payen (Bolletim da academia das sciencias, Paris, 1846), 

um litro de café com leite assucarado, composto de partes iguaes de bom leite e café (...) 

contém 6 vezes mais substancias solidas, e 3 vezes mais substancias azotadas que o caldo 

de carne‖540, afirma Rangel (1872).  

De fato, Klench já indica em seu A Chimica na Cozinha que o ―gluten e a cafeina são 

partes nutritivas‖ do café: ―O café não é, como muita gente julga, unicamente uma bebida 

de luxo, mas no verdadeiro sentido da palavra, um alimento plastico‖541. 

Se as controvérsias sobre sua função como alimento persistiam, não parecia haver 

dúvida, pelo menos entre os médicos brasileiros, sobre a ação tanto digestiva quanto 

excitante do café.542 Bilac afirma que as bebida é um ―líquido tonico e excitante‖, 

―favorecendo os trabalhos do estômago‖ e que exerce ―a sua função especial sobre o 

encéfalo, excitando as funções deste órgão e exaltando as suas faculdades intelectuais e 

sensitivas‖. Disto, ele conclui, ―provém os grandes beneficios, que com esta bebida, 

                                                 
539 Rangel, 29. Sobre a presença de azote no chá, cf. Rangel, 7.  

540 Rangel, 31. Cf., também, Macedo, 15-6. De acordo com este último autor, o café possui o dobro da 
quantidade de azote do que o chá, no mesmo volume. 

541 Klench, 211. 

542 Cf. Rangel, 20-1; Macedo, 13-4 e 17-8; Guimarães, 29. O mesmo com relação ao chá: ―como bebida tonica 
e estimulante o chá, sendo tomado depois de uma abundante refeição, torna-se de grande utilidade, por isso 
que, elle favorece a elaboração dos alimentos, torna a digestão mais prompta e mais facil‖. Rangel, 8. 
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colhem aquelles que, vivendo mais pella inteligencia, precisão de quando em quando de um 

excitante benefico que os disperte e anime‖543. Anos depois, Guimarães também afirmaria a 

―acção estimulante universalmente reconhecida e provada do café‖544. 

Assim, os médicos recomendam que tanto o chá quanto o café sejam tomados após 

as refeições.545 ―Tomado com prudência, o café é uma bebida útil e até mesmo 

indispensavel para alguns, principalmente depois das alimentações‖546, diz Bilac. E Rangel 

emenda: 

 

―Como bebida tonica e estimulante o chá, sendo tomado depois de uma 

abundante refeição, torna-se de grande utilidade, por isso que, elle 

favorece a elaboração dos alimentos, torna a digestão mais prompta e 

mais fácil.‖547 

 

Mas, como era comum no período, não bastava apenas conhecer os mecanismos 

pelos quais os alimentos agiam no organismo ou sua utilidade geral. Era preciso adequar 

seu uso a condições específicas — entre elas, clima e temperamentos, o que tornava aquilo 

que se podia ou não comer um conjunto de regras algo complexo, com uma lógica 

subjacente mas dificilmente aparente em obras destinadas a entreter um público variado, 

como livros de receitas ou manuais de etiqueta. Ainda mais num país como o Brasil, onde a 

leitura era considerada um artigo de luxo.  

Ainda em 1882, alertava Guimarães: 

 

                                                 
543 Bilac, 17. 

544 Guimarães, 29. 

545 Recomendações para o café em Bilac, 18; para o chá, em Rangel, 8. 

546 Bilac, 19. 

547 Rangel, 8. 
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 ―Não basta ao medico e ao hygienista conhecer de um modo geral a 

utilidade do uso do café e o mecanismo porque se exercem seus bons 

effeitos; cumpre-lhes ainda apreciar justamente a sua importancia, 

conforme as varias circumstancias que sobre o homem influem, 

modificando de maneira notavel o seo organismo. Devem merecer-lhe 

especial attenção, d‘entre ellas, a idade, o sexo, o temperamento o clima e 

a profissão.‖548 

 

Assim é que a bebida era indicada àqueles de temperamento linfático, pois lhes 

fortificava o estômago e acelerava sua circulação ―morna e aphatica‖, e aos de 

temperamento sanguíneo, pois o café teria a propriedade de ―dissipar as congestões do 

encephalo‖. Não convinha, entretanto, às pessoas ―impressionáveis e excessivamente 

nervosas‖549. Feita essa ressalva, contudo, o uso do café era democrático: 

 

―O café convem ao pobre e ao rico, ao operário, ao litterato, ao sábio; 

activa o espírito, fortifica a razão; ascende a imaginação; ao operário 

repara as forças enfraquecidas por uma alimentação insufficiente e pouco 

azotada.‖550 

 

Com relação à conveniência da bebida num clima tropical como o do Rio de 

Janeiro, a lógica persistia e subscrevia sua indicação. ―O café torna-se para os paizes 

quentes de um uso geral e mesmo necessario‖, afirmava Rangel.551 Conforme já 

mencionamos, num país em que a geração de calor animal é menor, as transpirações 

aumentam e as funções orgânicas são reduzidas, nada mais indicado do que uma bebida 

                                                 
548 Guimarães, 70-1. 

549 Respectivamente, Bilac, 22, e Rangel, 25. 

550 Macedo, 19. 

551 Rangel, 26. 
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excitante como o café: ―(...) é facil comprehender porque esses individuos reclamam uma 

nutrição substancial e excitante; ora, n‘essas condições acha-se o café, que os nutre sem os 

excitar muito, facilita a digestão, activa a secreção renal e modera a transpiração cutânea‖, 

argumenta o médico.552 No que concorda Regadas:  

 

―O café tomado depois do jantar, favorecendo a digestão dos alimentos 

ahi tomados, convém sem dúvida no nosso paiz onde, pela influencia do 

clima, a nossa potencia digetiva deve ser naturalmente fraca; assim pois 

seguindo este habito as nossas classes abastadas, ou antes a generalidade 

dos habitantes do Rio de Janeiro, não procerdem mal.‖553 

 

Assim, não parecia haver dúvidas sobre o valor higiênico do café. ―O valor 

hygienico, portanto, e as suas propriedades medicinaes que são fora de duvida, nos 

explicam satisfatoriamente a voga que tem a bebida em questão; podendo além disto 

accrescentarmos, os poucos inconvenientes que resultam de seo abuso.‖554 

A função higiênica, aliada ao costume e ao epíteto de ―bebida intelectual‖555, parecia 

funcionar como justificativa mais do que suficiente para que o café figurasse nos manuais 

de etiqueta do período. Roquete, em seu Código do Bom Tom, publicado em 1867 no Rio de 

Janeiro, é claro nas recomendações sobre o café:  

 

―Como os grandes jantares sam enfadonhos, não deve a senhora da casa 

prolongál-os (...), por isso, logo que veja que todos os convivas têm 

acabado, deve dar o signal para se levantarem, o que todos fazem 

                                                 
552 Ibid. Cf., ainda, Bilac, 30 e 35, e Macedo, 17.   

553 Regadas, 25. 

554 Macedo, 16. 

555 Oiticica, 23. 
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promptamente, e offerecendo o braço ás senhoras, voltam para a sala do 

mesmo modo que vieram, onde já está prompto o café e os licores; 

porque sómente se toma o café á mesa nos jantares sem cerimonia.‖556 

 

De fato, outro manual de etiqueta do período, publicado em 1845 na França por 

Pierre Boitard, aconselha seu uso: 

 

―A infusão de café é um excitante bastate enérgico, enquanto não 

estamos acostumados. Sua ação se exerce ordinariamente sobre o 

cérebro e, não obstante, em certas pessoas, parece atuar mais 

especialmente sobre outros órgãos. Não é raro, por exemplo, vê-lo agir 

como diurético (...)‖557  

 

O mesmo se diz em relação ao chá: ―Ordinariamente duas horas depois do jantar 

(quando este é á tarde) serve-se o chá, sendo precedido d‘algumas bebidas refrescantes‖558.  

Embora nestes dois manuais de etiqueta não haja detalhamento de como deveria 

ser uma mesa de almoço559 — no qual o uso do café e do chá passou a ser comum —, os 

relatos dos médicos nos fornecem algumas pistas: ―Não é agora tão frequente ao almoço o 

uso das substancias animaes; a excepção do leite e dos ovos (...), o almoço é em geral uma 

refeição de liquidos (chá, ou café simples, ou com leite) acompanhados de pão e manteiga‖, 

escreve Pereira Junior, em 1850.560 

                                                 
556 Roquette, Codigo do Bom Tom, 129.  

557 Boitard, Manuel de physiologie de la bonne compagnie, 294.  

558 Roquette, 130. 

559 Os horários das refeições se alteram no decorrer do século XIX.  O almoço corresponde ao que seria, 
atualmente, o café da manhã. Martin-Fugier, ―Os Ritos da Vida Privada Burguesa,‖ 186. 

560 Pereira Junior, 26. 
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De fato, o ―progresso‖ dos hábitos alimentares no Rio de Janeiro em meados do 

século passa por mudanças que se operaram nas refeições, relatadas ora com entusiasmo, 

ora com certa preocupação pelos médicos cariocas, conforme veremos a seguir. 

 

5.4. Alimentação na capital do Império: higiene e sociedade 

 

Quatro décadas após a chegada da família real ao Brasil, a alimentação da população 

do Rio de Janeiro havia melhorado. Esta era, ao menos, a avaliação dos médicos locais, que 

em meados do século XIX discutiram a ―evolução‖ dos hábitos alimentares com a vinda da 

corte e a consequente abertura dos portos nacionais, o que possibilitou a chegada de 

diversos artigos alimentares importados à capital.561 

Já o pintor histórico francês Jean-Baptiste Debret (1768-1848), que estabeleceu uma 

relação íntima com a cidade, onde morou boa parte dos 15 anos em que permaneceu no 

país, ofereceu em sua obra Viagem Pitoresca e Histórica ao Brasil um vivo retrato do pequeno 

comércio de iguarias que fervilhava nas ruas da capital.562 

Nos mercados, ruas e quitandas, relata o francês, negros livres e escravos 

abasteciam cafés, casas e atendiam transeuntes em diversas horas do dia. As vendedoras de 

milho, que ficavam nos mercados, assavam espigas na brasa; alhos e cebolas, fixados em 

tranças de palha, eram vendidos no mercado de peixe, enquanto linguiças eram 

comercializadas suspensas em varas.  

                                                 
561 Para detalhes sobre produtos e bebidas que desembarcavam no porto do Rio de Janeiro a partir de 1808, 
cf. nossa dissertação. Couto, ―Alimentação no Brasil e em Portugal,‖ 67-71.  

562 A descrição desse comércio, sintetizada nos parágrafos seguintes, pode ser conferida em Debret, Viagem 
Pitoresca e Histórica ao Brasil, 1: 219, 255, 264-5, 271, 277, 286 e 301. Esta descrição do naturalista, mais 
completa, está em Couto, Arte de Cozinha, 99-105.  
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A procura por bebidas refrescantes era alta nos meses de verão e, assim, uma 

multidão de negras transitava pelas ruas da cidade vendendo aluá (uma bebida feita de água 

de arroz macerado e açúcar), bergamotas em gomos e cana-de-açúcar em pedaços, 

conservados sob toalhas umedecidas.  

Uma profusão de comidas, como manuês (folhado recheado de carne), sonhos 

(fatias de pão passadas em melado) e bolos de canjica, eram vendidos em tabuleiros. 

Também circulando pelas praças ou nas quitandas estavam as vendedoras de angu — um 

prato que, no seu mais alto ―grau de requinte‖563, segundo o naturalista francês, é um 

cozido feito com diversos pedaços de carne, miúdos, banha de porco, azeite-de-dendê, 

quiabos, folhas de nabo, pimentões e tomates, temperado com salsa, cebola, louro e sálvia. 

Para acompanhá-lo, uma vasilha com farinha de mandioca molhada. O café torrado 

também era vendido nas ruas, em pequenas latas ou vasilhas de porcelana ou de barro.  

Para Debret, foi notável o crescimento das padarias e dos restaurantes na capital. A 

Rua do Rosário, no centro comercial da cidade, tornou-se ―memorável para todo 

gastrônomo que tenha visitado a capital do Brasil‖: ao longo dela, italianos abriram casas de 

comestíveis, ―bem abastecidas de massas delicadas, azeites superfinos, frios bem 

conservados e frutas secas de primeira qualidade‖564.  

As padarias, que segundo o naturalista francês eram apenas seis em 1816, em 1829 

já eram inúmeras, comandadas por italianos, franceses e alemães. À noite, continua ele, 

oficiais da marinha distraiam-se nos cafés franceses.565 

Tais descrições, que já apontam a transformação pela qual a cidade passara, foram 

feitas entre 1816 e 1831, período em que o naturalista morou no Brasil. O perfil da cidade 

                                                 
563 Debret, 1: 277. O angu, segundo o pintor francês, também se refere ―à farinha de mandioca misturada 
com água‖. A receita de ―angú á brasileira‖, similar à descrição de Debret (em lugar de quiabos, há ―gilós‖), 
está em Lima, Cozinheiro Imperial [1877], 57.   

564 Debret, 1: 174. 

565 Ibid., 315 e 180, respectivamente. 
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também se alteraria ainda mais após 1850: cessado o tráfico negreiro e reorientadas as 

divisas, o valor das importações, em dez anos, cresceria uma vez e meia.566 Também 

inaugurou-se, a partir de 1850, uma linha regular de navio a vapor entre Liverpool, na 

Inglaterra, e a capital do Império.567 Impressiona, também, o número de padarias: de 70 em 

1853, passam a 157 em 1860 e chegam a 439 em 1884. Nesta época, surgiram os fogões de 

ferro, aumentaram-se as importações de manteiga, queijo, carne (esta, na ordem de três 

vezes entre os quinquênios 1845-50 e 1850-55) e trigo (30% no mesmo período).568  

De fato, Doceiro Nacional dedicaria, décadas depois, algumas linhas à farinha de trigo 

e às manteiga: Sobre a primeira, ele diz: ―a mais empregada na pastelaria, é obtida da 

semente do trigo, e vem para o Brazil, da França, da Itália e dos Estados-Unidos da 

América do Norte.‖ Sobre a manteiga, ―usa-se de manteiga de vacca, e tambem da 

manteiga de porco; a primeira deve certamente ser a preferida pelos profissionaes, e só se 

deve recorrer á segunda na falta da primeira.‖569 

Essas transformações talvez ajudem a explicar o fato de que, entre 1850 e 1852, a 

alimentação das classes privilegiadas570 tenha sido tema de alguns trabalhos da FMRJ. Em 

1850, o médico Joze Luciano Pereira Junior resume o novo panorama: ―A cosinha 

brasileira (...) tem sido pouco a pouco modificada. A alimentação toda excitante de outro 

tempo tem sido mudada por uma outra mais simples sob a influencia da cosinha 

estrangeira.‖571 

E o médico continua, mencionando um trecho da já referida obra de Xavier Sigaud: 

                                                 
566 Alencastro, ―Vida Privada e Ordem Privada no Império,‖ 37. Este crescimento na balança comercial 
refere-se aos quinquênios 1845-50 a 1850-50. 

567 Ibid., 38. 

568 Alencastro & Renaux, ―Caras e Modos dos Migrantes e Imigrantes,‖ 302 e 304. 

569 S.a., Doceiro Nacional, 135-6, respectivamente. 

570 ―Geralmente fallando, bem podemos dividir a nossa população em dous grandes ramos. No primeiro 
comprehendemos as classes ricas e mais ou menos abastadas da sociedade, e no segundo a baixa classe do 
povo, a pobreza sem meios, e com ella a triste escravidão.‖ Bilac, 31. 

571  Pereira Junior, 24.  
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―O Rio de Janeiro possui hoje todas as vantagens das capitais da Europa; 

a cozinha francesa está em tanto apreço como a de Lisboa ou de 

Londres; os objetos de consumo tem consideravelmente encarecido, mas 

em compensação são de melhor qualidade, tais como a carne, os legumes 

e o pão; os mercados abertos pela solicitude da câmara municipal 

abundam de frutas, hortaliças, e sobretudo de peixes e crustáceos; a 

respeito destes, o Rio não tem competidor, porquanto em parte alguma o 

peixe é tão abundante, tão saboroso e variado.‖572 

 

A importância da alimentação no relato dos médicos, entretanto, continuava a ser a 

prevenção de doenças: 

 

―Uma das circunstâncias que muito concorre para o número de moléstias 

de um país é, certamente, depois da influência do clima, a espécie de 

alimentação nele usada. (...) a alimentação é sujeita a mudanças que 

dependem do gosto e do capricho, e por isso não está sempre na 

proporção devida à natureza do clima. Disto nasce uma influência sobre 

os indivíduos tão direta e importante, que pode ser considerada até certo 

ponto independente do clima.‖573 

 

Outros aspectos importantes dessas transformações merecem ser assinalados. As 

maiores mudanças, segundo os médicos cariocas, ocorreram em relação à ceia. ―É no 

abandono completo em que cahirão as ceias de outro tempo, que constitue um grande 

triumpho da hygiene‖, ressalta Pereira Junior.  

                                                 
572 Sigaud, 91, traduzido por Pereira Junior, 27. 

573 Pereira Junior, 23. 
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As ceias, consideradas abundantes, muitas vezes reproduziam as comidas do jantar 

e contavam com guisados condimentados de mariscos e camarões, que podiam levar arroz 

ou ser cozidos com cabeça de peixe, feijão (―prato de rigor no jantar de peixe‖), canjica 

com açúcar e manteiga de sobremesa, entre outros pratos.574 A essas ceias, diz Pereira 

Junior, ―tem succedido em grande parte da população o do chá á ingleza.‖575  

Estreitamente relacionada à mudança dos alimentos servidos à ceia está a 

diminuição no uso de condimentos — como as pimentas brasileiras e o óleo de dendê — 

considerados excitantes e condenados pelo uso excessivo na capital do Império. Diz 

Pereira Junior: 

 

―Os condimentos em quantidade excessiva são prejudiciaes á saúde: seu 

uso moderado ajuda a digestão, mas seu abuso a perturba, e produz na 

mucosa gastrointestinal uma irritação, que continua por dias (...) Tal é o 

effeito das nossas pimentas, cujo uso nocivo vamos abandonando (...)‖576 

 

Regadas é da mesma opinião: ―O uso da pimenta e de outros condimentos é mais 

limitado entre estas classes [as abastadas]; assim como o dos apimentados quitutes de 

outrora, que já hoje não figurão em suas mesas.‖577  

A substituição de produtos nacionais, ―inferiores‖ do ponto de vista nutritivo, por 

outros mais ―civilizados‖ era vista com entusiasmo pelos higienistas do Império. Entre eles 

estavam o pão feito de farinha de trigo que, segundo eles, ia substituindo itens ―nacionais‖ 

do cardápio matinal — como os beijus feitos da tapioca. ―Usava-se, em vez de pão, ao 

almoço beijus feitos de tapioka ou de massa, e para o jantar o pirão ou massa da nossa 

                                                 
574 Ibid., 25. 

575 Ibid., 26. 

576 Ibid., 28 

577 Regadas, 23. 
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farinha de mandioca feita no caldo do peixe ou da carne.‖578 O autor explica porque a 

farinha de trigo é superior às outras farinhas, mesmo :   

 

 ―É inquestionável que o uso do pão é superior ao da nossa farinha de 

mandioca, não só porque a farinha de trigo, de que elle se faz, é mais 

abundante em fecula (onde nos cereaes reside toda a potencia nutritiva), 

como porque é melhor trabalhada e reduzida a um pó muito fino que 

não é tão incommodo ao estomago.‖579  

 

No que concorda Regadas: ―A já considerável substituição da farinha de mandioca 

pelo pão reclama, por sua vez, que louvemos ainda a nossa classe abastada actual: pois 

naquelle encontra esta um alimento, além de mais nutritivo, mais leve.‖580 Ambos, 

entretanto, já reconhecem que a farinha de mandioca tem valor nutritivo.  

A preocupação com a dieta diferenciava-se também de acordo com as classes 

sociais. Segundo os médicos, os mais pobres pecavam por escolher os alimentos que eram 

considerados indigestos, ―farináceos e irritantes‖, que eram a base de seu sustento — como 

a farinha de mandioca. ―O dano, que resulta dessa pouca escolha, falta de parcimônia e 

irregularidades, é todos os dias demonstrado por inumeráveis fatos‖581, adverte Queiroz. 

Em 1852, Antonio José de Souza Costa resumia, assim, a alimentação dos desfavorecidos: 

 

 ―A carne secca, o feijão, a farinha de mandioca, o arroz, o pão, o angú 

(dito de quituteira), alguns peixes, e principalmente alguns crustaceos, eis 

                                                 
578 Pereira Junior, 25. 

579 Ibid., 28. 

580 Regadas, 24. 

581 Queiroz, 18.  
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a alimentação quasi exclusiva das classes pobres e dos escravos na cidade 

do Rio de Janeiro.‖582 

 

O feijão, de uso cotidiano e ―indispensável‖ nos dias de peixe, era cozido de 

maneira simples, mas tinha um preparo mais elaborado que levava carne salgada, lombo, 

toicinho, cabeça de porco e linguiças, transformando-se num  ―prato de geral aceitação‖, a  

feijoada: ―As grandes feijoadas, tão frequentes em outro tempo, são hoje raras‖, relata 

Pereira Junior. ―O abandono em que vão cahindo (...) attesta o progresso que vamos 

alcançando na hygiene,‖ completa.583  

Faz sentido o regozijo dos médicos ao notarem que a feijoada estava sendo 

abandonada, um prato em que um dos ingredientes principais, o feijão, fazia parte da dieta 

das classes pobres e tinha restrições higiênicas. O feijão (neste caso, o preto), embora 

feculento, era considerado indigesto, ainda mais se estivesse ―unido á gordura abundante e 

a carnes salgadas ou fumadas‖584, como no caso deste prato.  

A carne salgada não ficava atrás: vinda do norte do país e abundante antes da 

chegada de D. João — assim como o lombo de porco, que chegava ao Rio de Minas — foi 

sendo substituída, ao longo dos anos, pela carne verde (fresca).585  

Entre as outras mudanças que ocorreram na alimentação da elite estão ainda a 

substituição da gordura pela ―manteiga francesa‖, principalmente nos guisados, que 

também se tornaram mais raros e servidos apenas como prato de ―entremeio‖586; ao 

consumo de hortaliças como couve, quingombó (quiabo, de origem africana), agrião e 

                                                 
582 Souza, 29.  

583 Pereira Junior, 24-5 e 28.  

584 Ibid., 28. 

585 Ibid., 25. 

586 ―Pratos de entremeio são os que acompanhão os pratos principaes na mesa‖. Lima, Cozinheiro Imperial [1877], 
364. O grifo é da autora. 
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alface (esta crua, usada em salada), juntaram-se outras ―que ou erão desusadas entre nós, ou 

de todo desconhecidas por terem sido importadas ao depois.‖587  

Algumas (poucas) receitas de caráter mais ―brasileiro‖, conforme prometido pelos 

editores, aparecem na 5ª edição de Cozinheiro Imperial. Além da provável e ainda tímida 

influência de um discurso nacionalista emprestado à matéria culinária — considerando-se o 

período em que a edição foi publicada (entre 1859 e 1874) —, a mudança de estatuto 

nutritivo de alguns alimentos pode ajudar na explicação do estabelecimento de alguns 

pratos neste receituário cujo modelo é, quase inteiramente, europeu.   

Localizamos 15 receitas588 que incluem alguns ingredientes de que falamos, bem 

como não encontramos outros pratos ou produtos cujo ―caráter pernicioso‖ atribuido pela 

literatura médica parece nem ter sido posto em dúvida. Há, por exemplo, uma receita de 

sopa de cará;589 na seção de potagens, a farinha de milho está incluída no rol das farinhas 

que entram em seu preparo, ao lado da de cevada e de aveia (estas duas, por sua vez, 

―pouco gratas ao paladar‖). Lê-se em Cozinheiro Imperial: ―Quanto à terceira [a farinha de 

milho], a especie de papas que com ella se prepara é um alimento muito usual em muitas 

partes de Portugal, Hespanha e França, v.g., na Borgonha e Franco-Condado (...)‖590. Aqui, 

ainda, o uso do milho na Europa parece validar sua fixação no texto culinário. A farinha de 

mandioca também aparece, geralmente associada ao azeite-de-dendê, em meia dúzia de 

pratos.   

                                                 
587 Pereira Junior, 25 e 27. 

588 As receitas contidas na edição de 1877 de Cozinheiro Imperial e suas respectivas páginas são: sopa de cará 
(24); angú á brasileira (57); carne de leitão ou porco com quiabos (103); vatapá de porco (111); carne de porco 
com quiabos á brasileira (111); carril de gallinha á asiática (192); bacalháo cozido á brasileira e á portugueza 
(193-4); zôrô, zonzôrô ou zôrôrô (195); camarões com cajús á Brasileira (201); palmitada de camarões (201); 
feijões verdes com camarões á brasileira (215); tutu ou feijão preto á mineira (215); feijão preto com leite de 
coco á bahiana (216); grandus, andús ou guandús (216). 

589 Lima, Cozinheiro Imperial [1877], 24. 

590 Ibid., 27. 
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Neste último caso, não aparecem, por exemplo, pratos que levem carne-seca. Há, 

ainda, poucas referências ao feijão (apenas duas receitas levam expressamente feijão preto). 

E da feijoada — que, assim como o pot-au-feu para a cozinha francesa do século XIX, 

representaria posteriormente o prato ―síntese‖ da culinária brasileira —, não há, ainda, o 

menor sinal.  
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Do mesmo modo que ―novos‖ livros de cozinha buscam acompanhar as questões 

científicas de seu tempo, a ―sobrevivência‖ de antigos manuais culinários pode se 

relacionar, também, à compreensão dessas novas concepções. Tomando como tema a 

compreensão dos processos digestivos ao longo do século XIX a partir de uma visão 

química, o antigo receituário português Arte de Cozinha, do qual Cozinheiro Imperial se 

abastece em sua origem, parece ser um bom exemplo.  

Publicado pela primeira vez em 1680 e com reedições até o século XIX, Arte de 

Cozinha seria reproduzido (ao lado de outras receitas) no português Cozinheiro, Confeiteiro e 

Licorista Moderno, de 1849. Mas com uma alteração fundamental: se nas edições 

Setecentistas591 Rodrigues afirma que a digestão é uma cocção natural do estômago, no 

texto transportado para o Licorista o termo ―cocção‖ é substituído por ―ação‖.  

 

―Também me pareceo advertir, que suposto a variedade de tantos 

temperos, (...) sirvaõ aos homens não só para a titilação do gosto, (...) 

com tudo esta variedade, multidaõ e compoziçaõ, he de muito 

detrimento ás compleições, e principalmente áquellas, cuja natureza he 

debil, por serem, quando assim fabricados, mais indigestos, fatigando, e 

debilitando a natural acção do estomago;‖592 

 

                                                 
591 Para detalhes das reedições e transformações de Arte de Cozinha, cf. Couto, ―Alimentação no Brasil e em 
Portugal,‖ 17-35. 

592 S.a., Cozinheiro, Confeiteiro e Licorista Moderno, 201. Em Rodrigues, Arte de Cozinha [1758], 248, lê-se: 
―Também me pareceo advertir, que suposto a variedade de tantos temperos, a multidão de tantos guizados, 
(...) sirvaõ aos homens não só para a titilação do gosto, mas tambem para o estado de suas mesas, (...) com 
tudo esta variedade, multidaõ e compoziçaõ, he de muito detrimento ás compleições, e principalmente 
áquellas, cuja natureza he debil, por serem, quando assim fabricados, mais indigestos, fatigando, e debilitando 
a natural cocção do estomago; e todas as vezes que esta se vicia, se destemperaõ os humores, não se gerando 
naquella proporção, e temperamento, que saõ devidos ao natural, o que continuamente he cauza de tantas e 
tão graves enfermidades, como a experiencia tem mostrado, (...)‖. 
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Uma alteração, portanto, fundamental e que aponta para a mudança no modo de se 

considerar a digestão (não mais como um cozimento natural do estômago), embora não 

seja especificada qual a sua natureza.   

Também, a permanência de antigas receitas presentes no receituário brasileiro 

Cozinheiro Imperial, que atravessam os séculos XVIII e XIX, podem ser compreendidas a 

partir de explicações dietéticas.  

Sobre as concepções científicas nos estudos em alimentação, Carpenter afirma que 

―existe pouca relação entre a crença tradicional e a ciência da nutrição, que estava 

descobrindo seus rumos no século XVII com base nos novos desenvolvimentos da ciência 

física e da fisiologia‖593. Esse tipo de concepção paradigmática de alguns historiadores da 

alimentação ou da nutrição com relação ao deslocamento da dietética clássica 

(compreendida como fundamento para as escolhas alimentares) pelos novos 

conhecimentos oferecidos pelas ―ciências‖ não parece se sustentar, como mostramos ao 

longo deste trabalho.  

Ainda porque, o gastrônomo francês Grimod de la Reynière daria ênfase, conforme 

vimos, à importância dos temperamentos modulando as ―modernas‖ escolhas alimentares: 

―Quando, por meio de experiências frequentemente repetidas, uma pessoa adquire um 

entendimento perfeito de seu temperamento, pode seguir seu apetite sem medo.‖594 

De fato, a noção das compleições, ao contrário de ser abandonada, parece se 

acomodar às novas concepções, funcionando como uma sintonia fina nas escolhas 

alimentares individuais, sem deixar de lado, ainda, a tradicional associação ao clima ao qual 

o indivíduo está sujeito, bem como aos seus hábitos e profissão. Desse modo, as opções 

alimentares, estruturadas na forma de pratos ou receitas, parecem se multiplicar. Receitas 

                                                 
593 Carpenter, Protein and Energy, 2. 

594 Grimod de la Reynière, ―Des indigestions,‖ Almanach des gourmands [1805], 285-6. 
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estas que, reunidas em receituários — que buscam, ainda, atender a públicos definidos por 

classe ou poder econômico —, formam um conjunto complexo para ser categorizado ou 

rotulado. 

Quanto à questão de gênero, pertinente, como vimos, no contexto da publicação 

dos livros de cozinha franceses, seria interessante verificar como essa questão, à luz do 

―modelo francês‖, se dá em Portugal e no Brasil.  

Pois, em Portugal, a inclusão desse universo feminino, doméstico, simples e 

econômico, se não fica clara nem no título de Arte do Cozinheiro e do Copeiro (que, conforme 

vimos, parece inaugurar nos impressos do país essa proposta de cozinha), nem com relação 

ao seu autor (que é um homem), essa conexão é oferecida ao se anunciar, na capa da obra, 

o ―empréstimo‖ das receitas de um livro escrito por uma mulher (Aglaé Adanson).  

Ainda no caso português, e aproximando-se da década de 1870, o responsável pela 

―tradução‖ de A Chimica na Cozinha também é (ou se diz ser) uma mulher. Já o livro 

brasileiro Cozinheiro Imperial guarda, por meio do termo ―imperial‖, referências aos ―homens 

abastados‖, público de que Aglaè (na voz do autor português) pretende se distanciar ao 

escrever ―em proveito dos habitantes do campo‖595.  

No caso brasileiro, o autor de Cozinheiro Imperial — R. C. M., sobre quem não há, 

até o momento, qualquer informação (se é que ele realmente existiu) — é, posteriormente, 

substituído por uma compiladora (Constança Oliva de Lima), de quem também nada se 

sabe, embora seja creditada a ela a autoria de outro receituário. Essa transferência das mãos 

de um chef de cozinha — que no modelo francês, delimita de início um terreno 

estritamente masculino e elitista, principalmente se associado ao universo aristocrático que 

emana do termo ―imperial‖ do título — para mãos femininas parece enfatizar a busca dos 

responsáveis pela publicação do receituário brasileiro por um público maior. 

                                                 
595 [Vilarinho de S. Romão], vii; traduzido de Adanson, 161.   
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Enfim, ali onde alguns enxergaram simples obras culinárias, existem incontáveis 

fios históricos, culturais e, em especial, científicos, formando um novelo delicioso, mas 

trabalhoso de se desembaraçar, que ainda guarda muito a ser compreendido e averiguado. 
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ANEXO 1 

 

 

 

 

Tese de 1850 da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, com os três temas, 

referentes às cadeiras médica, cirúrgica e acessória, referidos na capa 
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ANEXO 2 

 

 

 

Capa de uma das edições de Physiologie du goût ou méditations de gastronomie 

transcendante, ouvrage théorique, historique et à l’order du jour, dédié aux gastronomes 

parisiens par un professeur, membre de plusiers sociétés littéraires et savantes (Paris, 1848) 

 



233 

 

ANEXO 3 

 

 

Verbete de ―BOUILLON‘ em Dictionnaire portatif de cuisine, 91. 
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ANEXO 4 

 

 

 

 

 

A importância do ―estômago‖, em Kitchiner, The Cook’s Oracle 

 (Nova York, 1830) 
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ANEXO 5 

 

Alguns exemplares de receituários editados na França entre 1811 e 1198 * 

 

1811 – Le Cuisinier imperial (6ª ed.) 
 
1821 – La Cuisinière bourgeoise  

La Petite cuisinière habile  
Le Cuisinier économe 
Le Confiseur moderne 
Le Confiseur royal 

 
1825 – Le Cuisinier des cuisiniers 

Le Cuisinier économe 
Le Cuisinier royal 
La Cuisinière de la campagne 
Nouveau dictionnaire de cuisine 
La Pâtissière de la campagne et de la ville 

 
1847 – La Cuisine ordinaire (4ª ed.) 

La Cuisinière des cuisinières 
 
1849 – Manuel de la Cuisinière 

Le Pairfait cuisinier français moderne 
La Cuisine parisienne 

 
1854 – Almanch des ménagères et des gastronomes (2ª ed.) 

La Bonne cuisinière bourgeoise 
La Bonne et pairfait cuisinière 

 
1872 – La Cuisine de touts le pays 

Le Livre de la pâtisserie 
La Cuisine de carême et des jours d’abstinence 
Répertoire de cuisine simplifiée 
 

1880 – Àlbum de la marmite 
Les Secrets de la cuisine 
Nouvelle cuisinière bourgeoise† 
La Cuisine de tous les jours 

 
1898 – La Cuisine rationelle et pratique 

Cuisinier gascon – le meilleur traité alimentaire 
La Bonne cuisine 
La Nouvelle cuisinière habile 

 

* Extraído e adaptado de Ferguson, Accounting for Taste, 205-8. 
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ANEXO 6 

 

Livros portugueses de cozinha publicados entre 1680 e 1876 * 

 

Arte de Cozinha (Domingos Rodrigues, 1680) 

 

Cozinheiro moderno, ou nova arte de cozinha, onde se ensina pelo methodo mais facil, e mais breve o modo 
de se prepararem varios manjares (Lucas Rigaud, 1780) 

 

Arte nova, e curiosa, para conserveiros, confeiteiros e copeiros e mais pessoas que se occupaõ em fazer doces, 
e conservas com frutas de varias qualidades, e outras muitas receitas particulares, que pertencem á mesma 
arte. (2ª ed.,1788) 

 

Arte do cozinheiro e do copeiro, compilada dos melhores auctores que sobre isso escreveram modernamente. 
([Visconde Vilarinho de S. Romão], 1841) 

 

O cozinheiro completo, ou nova arte de cozinheiro e de copeiro, em todos os seus generos: precedido do 
methodo para trinchar e servir bem á meza; contendo as mais modernas e exquisitas receitas para com 
perfeição e delicadeza se prepararem differentes sopas e variadissimos manjares, e o modo de fazer massas, 
doces e compotas. Ornado de estampas explicativas. (1849)  

 

O cozinheiro, confeiteiro e licorista moderno (1849) 

 

Formulário para cozinha e cópa coordinado, por Hum Curioso da Província do Minho. (1860) 

 

O cozinheiro dos cozinheiros: colecção de mais de 1000 receitas usuaes fáceis e econômicas, de cosinha e de 
copa, segundo os mais afamados práticos francezes, provençaes, inglezes, allemães, italianos, espanhoes e 
portuguezes comprehendendo as descobertas modernas dos mais abalisados chimicos e medicos relativas á 
alimentação e á conservação das substancias alimentícias com a indicação da influencia das comidas sobre a 
saúde enriquecida com receitas inventadas e executadas pelos mais distinctos escriptores e artistas 
portuguezes... (1870) 

 

Manual do conserveiro e confeiteiro ou modo de preparar differentes e delicados bolos, pasteis, gelados, etc (2ª 
ed., 1875) 

 

Arte de cosinha (João da Matta, 1876) 

 

* Extraído de Rêgo, Livros Portugueses de Cozinha, 11-3. 
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ANEXO 7 

 

 

 

 

 

Retraro de Aglaé Adanson e capa de sua obra, La Maison de Campagne 
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ANEXO 8 

 

 

 

 

Capa de Cozinheiro Imperial (1876)  
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ANEXO 9 

 

Índice da obra portuguesa Arte de Cozinha (1758) 

Parte I 

 Sopas 

 Carneiro 

 Galinha 

 Peru 

 Pombas 

 Frangãos 

 Adens e patos 

 Perdizes 

 Coelho 

 Lebres 

 Cabrito 

 Vitela 

 Vaca 

 Porco 

 Diversos pratos 

 Pratinhos 

 Olhas 

 Pasteis 

 Tortas 

 Empadas 
 

Parte II 
 

 Peixes 

 Mariscos 

 Ervas (berinjelas, aspargos) 

 Laticínios e ovos 

 Pasteis e tortas doces 

 Manjar real e branco 

 Doces de massa 

 Doces de ovos 

 Doces de frutas 
 
Parte III 
 

 Banquetes 

 Acréscimos 
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ANEXO 10 

 

Índice do livro de cozinha português Cozinheiro Moderno (1785 e 1826) 

 

Capítulo 1 – Vaca 

Capítulo 2 – Carneiro 

Capítulo 3 - Vitela 

Capítulo 4 - Porco 

Capítulo 5 - Veado, gamo e bico vareiro 

Capítulo 6 - Lebres, coelhos, láparos 

Capítulo 7 - Cabrito e cordeiro 

Capítulo 8 - Peru 

Capítulo 9 - Galinha, capão e frangos 

Capítulo 10 - Frangos 

Capítulo 11 - Pombos 

Capítulo 12 - Perdizes 

Capítulo 13 - Galinhas e narajas 

Capítulo 14 - Rolas, codornizes, tordos e tarambolas 

Capítulo 15 - Terrinas, papetões e outros pratos particulares 

Capítulo 16 - Empadas, tortas e timbales 

Capitulo 17 - Caldos e substâncias, tanto de carne como de peixe, de ervas, raízes e 

legumes; caldo com pastilhas ou de conserva e outros para várias enfermidades, 

segundo as receitas dos melhores médicos 

Capítulo 18 – Do peixe do mar e dos rios, o qual ordinariamente se consome cozido, 

assado ou frito  

Capítulo 19 – Das lagostas, ostras e outros mais mariscos 

Capítulo 20 – Em que se trata das massas 

Capítulo 21 – Em que se trata dos ovos 

Capítulo 22 – Dos pudins à inglesa e outros entremeios 

Capítulo 23 – Do leite 

Capítulo 24 – Molhos e ragus 

Capítulo 25 – Das substâncias, essências e culis, tanto de carne como de peixe, 

mariscos e legumes 

Capítulo 26 – Dos legumes 

Capítulo 27 – Em que trata de vários pratinhos 

Capítulo 28 – Geleias e outros pratos 

Capítulo 29 – Do uso que diariamente se faz nas cozinhas dos legumes, raízes e 

sementes, do modo de se conservarem para o inverno, e embarques de viagens 

prolongadas 

Capítulo 30 – Do tempo próprio para se colherem as frutas para se comer e guardar 

para o inverno, e dos diferentes modos de se prepararem 
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ANEXO 11 

 

Ìndice do receituário brasileiro Cozinheiro Imperial (1877) 

 

 METHODO PARA TRINCHAR E SERVER BEM À MESA 

 SOBRE A CORTESIA E COMEDIMENTO QUE DEVE OBSERVAR À MESA O BOM                          

GASTRÔNOMO, E REGRAS PARA TRINCHAR E SERVIR 

 

Capítulo 1 – Sopas, potagens, panadas e caldos 

Capítulo 2 – Vaca 

Capítulo 3 – Vitela 

Capítulo 4 – Carneiro, cordeiro e cabrito 

Capítulo 5 – Porco 

Capítulo 6 – Veado e outros animais 

Capítulo 7 – Aves e caça 

Capítulo 8 – Peixe (dos peixes do mar, dos rios, e mariscos; o que ordinariamente se come: 
cozido, assado ou frito) 

Capítulo 9 – Mariscos 

Capítulo 10 – Legumes 

Capítulo 11 – Molhos (pimentadas e essências) 

Capítulo 12 – Ovos 

Capítulo 13 – Conservação (das substâncias alimentarias, das frutas e dos peixes vivos) 

Capítulo 14 – Leite 

Capítulo 15 – Massas 

Capítulo 16 – Doces 

 Suplemento (coleção de receitas modernas para se fazerem bons manjares) 

 Guia do criado de servir ou observações úteis a criados e a donas de casa 

 Banquetes ordinários e extraordinários para qualquer tempo do ano 

 Dicionário explicativo de várias palavras empregadas no Cozinheiro Imperial 

 Índice das matérias 

 Apêndice 

 Índice do apêndice 
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ANEXO 12  

 

 

 

 

 

Receita de beef steak no português Arte do Cozinheiro e do Copeiro (1845) 
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ANEXO 13 

 

 

 

 

Receita de beef steak no português Arte do Cozinheiro e do Copeiro (1845) 
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ANEXO 14 

 

Capa do Livro O Cosinheiro dos Cosinheiros (1870) 
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ANEXO 15 

 

Algumas novas receitas de Cozinheiro Imperial (1877)  

 

 Massa folhada 

 Massa de vinhé 

 Molho amarello 

 Bechamel 

 Môlho de fricassé para servir em peixe 

 Môlho de fricassé para carnes 

 Môlho à la maitre d‘hotel 

 Môlho de manteiga ou chamado molho branco 

 Môlho pardo ou molho hespanhol 

 Môlho de Perigueux 

 Môlho Robert 

 Caldo branco 

 Caldo de coelho manso 

 Caldo substancial de bananas 

 Caldo substancial de perdiz 

 Pontos de assucar 

 Salsa frita 

 Aspic 

 Vol-au-vent 

 Manteiga negra 

 Sôpa de cuscuz à jardineira 

 Sôpa de mil infantes 

 Bifes de vitela panados 

 Fritura de mãos de carneiro 

 Presunto estufado no forno 

 Pastelão de carne 

 Dobrada guizada à portuguesa 

 Bacalhau de cebolada à diplomata 

 Omelette recheiada à italiana 
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ANEXO 16 

 

Receita decupada em alimentos plásticos e respiratórios por Alberto Pimentel, 

em Arte de Cosinha, do chef português João da Matta (1876), 88. 

 

 

Gateau de plomb á la Parisienne  

 

―Amassam-se muito bem 750 grammas de farinha, 2 pitadas de sal fino, 120 grammas de 

assucar fino em pó, 4 gemas d‘ovos, 625 grammas de manteiga fresca, 2 colheres de creme 

feito de leite, ovos, e assucar e 2 pitadas de baunilha em pó; depois de bem amassada, 

tende-se e colloca-se n‘um palafrão (1), tendo-o rodeiado com uma tira de papel untado em 

manteiga e seguro com um cordão, para que o papel não saia fóra do seu logar; doura-se 

este bolo por cima com ovo batido e no centro faz-se-lhe uma marca redonda com um 

corta-massa; mette-se depois em um forno forte por espaço de 2 horas. Este bolo deve-se 

comer frio; em estando frio cobre-se com o seguinte preparo, a que se chama glaçar: 

batem-se umas claras d‘ovos com assucar e 1 pitada de baunilha, até ficarem bem grossas; 

cobre-se este bolo com o auxilio de um pincel de pennas. 

(1) Taboleiro de forno, com dois dedos de borda‖ 

 

―Ora‖, diz Pimentel, ―analysando a receita acima transcrita, acho que o gateau de plomb á 

la parisienne contem: 

Farinha – alimento respiratorio 

Assucar – alimento respiratório 

Ovos (albumina) – alimento plastico 

Leite (caseina) – alimento plastico 

Manteiga – alimento respiratório (...)‖ 


